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АНОТАЦІЯ 

Желтов А. Я. Діагностика і лікування захворювань лімфоїдної 

тканини носоглотки у дітей з ексудативним середнім отитом. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина). – ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 

Запоріжжя, 2019. – ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. 

Коломійченка НАМН України», Київ, 2019.  

 

В роботі представлено вирішення одного з актуальних завдань сучасної 

оториноларингології, а саме – підвищення ефективності хірургічного 

лікування хронічного запалення й гіпертрофії лімфоїдної тканини 

носоглотки у дітей з ексудативним середнім отитом шляхом використання 

ендоскопічної техніки та сучасних способів видалення аденоїдних 

розростань. Це сприяло відновленню порушених локальних 

нейровегетативних процесів і мікроциркуляції в слизовій порожнині носа 

та слухової труби, що знизило кількість рецидивів основного 

захворювання. 

Під наглядом перебувало 117 дітей з гіпертрофією глоткового мигдалика 

(ГГМ) та ексудативним середнім отитом (ЕСО) у віці від 5-и до 7-и років 

(середній вік 6 років і 2 місяці), які раніше не підлягали аденотомії, а 

отримували консервативне лікування. У процесі клініко-

інструментального обстеження пацієнтів було встановлено, що 27 дітей 

(23,1%) мали стійкі прояви хронічного запального процесу глоткового 

миндалика (ГМ), а 90 дітей (76,9%) – ГГМ без ознак запальних змін. У 

звя’зку з цим були сформовані 2 групи клінічного спостереження: 1-а 

група – діти з хронічним гнійним аденоїдитом та ЕСО, яким з метою 

санації хронічного вогнища інфекції показане хірургічне видалення 

аденоїдів у максимально можливому обсязі (n=27); 2-а група – діти з ГГМ 
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та ЕСО, яким показане хірургічне видалення аденоїдів у щадному обсязі 

(n=90). 

Мета роботи: підвищити ефективність діагностики та лікування 

захворювань носоглотки у дітей 5-7-и років, хворих на ексудативний 

середній отит та гіперплазію глоткового мигдалика шляхом застосування 

ендоскопічної техніки та сучасних способів видалення патологічних 

лімфоїдних розростань (шейвер, коблація). 

В результаті проведення роботи у дітей з ЕСО було виявлено гіпертрофію 

лімфаденоїдної тканини, що мала різні варіанти будови. Саме ці варіанти 

слід враховувати при виборі тактики хірургічного лікування: гіперплазія 

ГМ виповнює задні відділи носа, купол носоглотки та розенмюллерівську 

ямку; гіперплазія лімфоїдної тканини трубного мигдалика, що притискає 

трубний валик до устя слухової труби й виповнює розенмюллерівську 

ямку; дифузна чи обмежена гіперплазія лімфоїдної тканини трубного 

валика, яка блокує устя слухової труби й нижній відділ хоани з вільною 

розенмюллерівською ямкою; помірна гіперплазія лімфаденоїдної тканини 

носоглотки та трубного мигдалика з ознаками запалення, скупченням 

слизисто-гнійного секрету в ділянці устя слухової труби; різні рубцеві 

деформації структур носоглотки та устя слухової труби із збереженням 

лімфоїдної тканини в розенмюллерівській ямці. 

 Було доведено, що проведення традиційної аденотомії дітям з рецидивами 

ЕСО має кілька негативних результатів: збереження залишків 

патологічних фрагментів лімфоїдної тканини, неконтрольована санація 

ділянок бічних стінок носоглотки з формуванням грубих рубцевих змін 

слизової оболонки внаслідок непомітного його травмування. При цьому 

було доведено, що гіпертрофія лімфоїдної тканини носоглотки у дітей з 

ЕСО становить собою вогнище хронічного подразнення, що зумовлює 

розвиток дисбалансу вегетативної іннервації слизової оболонки. Особливо 

це відображається на функції слухової труби, з переважанням 

парасимпатичного компонента, що носить локальний характер і не 
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залежить від ступеня збільшення мигдалика, в результаті чого превалює 

вазодилятація зі збільшенням проникності судин, набряк та секреторна 

активність залоз, що зумовлює появу ознак отиту й підтримання їх у 

майбутньому. 

 На основі ендоскопічного огляду носоглотки й визначення показників 

мікроциркуляції сизової оболонки носа запропоновано інноваційний підхід 

до вибору оперативного лікування гіпертрофії лімфоїдної тканини 

носоглотки у дітей з ЕСО. Він полягає у вибірковому видаленні частини 

ГМ, яка подразнює активну зону вегетативної іннервації носоглотки в зоні 

розенмюллерівської ямки та бічної стінки, що призводить до зниження до 

3,3% рецидивів ЕСО на відміну від 14,8% при радикальному видаленні ГМ 

та 18% при стандартній аденотомії. 

В дисертації продемонстровані віддалені результати візуально 

контрольованої аденотомії протягом 2-х років після хірургічного лікування 

дітей 5-7-и років з гіпертрофією лімфоїдної тканини носоглотки та ЕСО. 

Вони характеризуються зменшенням кількості рецидивів отиту порівняно 

із звичайною аденотомією (3,3 % та 18,0% відповідно) з вилікуванням 93% 

дітей, відновленням слуху в 95,8% дітей та мінімальними (не більше 6%) 

рубцевими змінами в носоглотці. 

Наукова новизна отриманих результатів. Результати проведеного 

дослідження доповнюють та уточнюють дані наукових джерел про перебіг 

ексудативного середнього отиту на тлі захворювань лімфоїдної тканини 

носоглотки. Встановлено, що при виборі тактики хірургічного лікування 

носоглотки у дітей з ЕСО необхідно враховувати наступні види гіпертрофії 

лімфаденоїдної тканини: гіперплазія глоткового мигдалика (ГМ), що 

заповнює задні відділи носа, купол носоглотки і розенмюллерівську ямку; 

гіперплазія лімфоїдної тканини трубного мигдалика, яка притискає 

трубний валик до устя слухової труби і заповнює розенмюллерівську ямку; 

дифузна або обмежена гіперплазія лімфоїдної тканини трубного валика, 

що блокує устя слухової труби й нижній відділ хоани з вільною 
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розенмюллерівською ямкою; помірна гіперплазія лімфаденоїдної тканини 

носоглотки й трубного мигдалика з ознаками запалення, скупченням 

слизисто-гнійного секрету в зоні устя слухової труби; різні рубцеві 

деформації структур носоглотки і устя слухової труби зі збереженням 

лімфоїдної тканини в розенмюллерівській ямці. 

 Доповнені наукові дані щодо негативних наслідків проведення 

стандартної аденотомії з використанням інструменту Бекмана дітям, 

хворим на ЕСО, у зв’язку з неповним видаленням лімфоїдної тканини 

через анатомічні особливості носоглотки, неякісною санацією ділянок 

бічних стінок і підвищеним травмуванням слизової оболонки з утворенням 

грубого рубцювання. 

Розширено наукові уявлення про те, що гіпертрофована лімфоїдна 

тканина носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, яка поширюється у 

порожнину носа до задніх кінців середньої носової раковини, або наявна 

патологічна рідина в цій зоні являють собою вогнище постійного і досить 

сильного хронічного подразнення, що зумовлює розвиток дисбалансу 

вегетативної іннервації тканин носоглотки з переважанням 

парасимпатичного компонента. Це викликає вазодилатацію зі збільшенням 

проникності судин, набряк і секреторну активність залоз, у тому числі й у 

слизовій оболонці слухової труби, що спричиняє появу ознак отиту і 

підтримання їх в подальшому. 

Показано, що механічне подразнення зони розенмюллерівської ямки 

(імітація прямого впливу масою аденоїдів і тригерного впливу продуктів 

запалення при аденоїдитах) спричинило статистично достовірне зниження 

показника загальної перфузії від 6,76 до 4,54 перф. од. (р <0,05), що 

свідчить про зміну тонусу судинного русла і характеру його вегетативного 

забезпечення. 

Доведено, що стан мікроциркуляції слизової оболонки порожнини 

носа не залежить від наявності та ступеня гіперплазії лімфоїдної тканини 

носоглотки, а є відображенням збережених компенсаторних можливостей 
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васкуляризації, які порушуються при гострому або хронічному 

подразненні слизової оболонки в зоні глоткового устя слухової труби, що 

проявляється у вигляді посиленої парасимпатичної іннервації слизової 

оболонки носа. 

Продемонстровано, що результати хірургічного лікування 

захворювань носоглотки у дітей, які страждають на ЕСО, є кращими при 

виконанні операцій під візуальним контролем з видаленням конкретної 

ділянки ГМ, що подразнювала чутливу зону вегетативної іннервації 

носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і її бічної стінки, що 

підтвержується достовірним (р < 0,05) зниженням кількості рецидивів ЕСО 

протягом року після візуально контрольованої аденотомії в 6 разів (3,3 %) 

з відсутністю рубцевих змін у носоглотці порівняно з даними після 

звичайної аденотомії (18,0 %)  

Доведено, що через 3 місяці після проведення візуально 

контрольованих хірургічних втручань на лімфоїдній тканині з видаленням 

конкретної ділянки ГМ, що подразнювала чутливу зону вегетативної 

іннервації носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і її бічної стінки, 

в 1-й та 2-й групах статистично значимо зменшується кількість дітей з 5-ма 

оцінюваними показниками: постійним (на 33,3 % і 33,3 % відповідно) 

(р<0,05) і періодичним (на 59,3 % і 57,8 % відповідно) (р<0,05) 

порушенням носового дихання, підвищеною стомлюваністю і млявістю (на 

40,7 % і  28,9 % відповідно) (р <0,05), ознаками риносинусита (на 74,1 % і 

33,3 %, відповідно) (р <0,05); а в 1-й групі ще й епізодами тривалого 

субфебрилітету (на 44,4 %) (р <0,05). Після стандартної аденотомії 

зазначалося тільки статистично значуще зниження кількості дітей з 2-ма 

оцінюваними показниками – постійним порушенням носового дихання (на 

74,0 %) (р<0,05) і ознаками риносинусита (на 10,0 %) (р <0,05). 

Практичне значення одержаних результатів. Окреслено складові 

обов'язкового обстеження при плануванні аденотомії, яке полягає в 

доопераційному ендоскопічному дослідженні носоглотки, оцінці стану її 
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бічних стінок, визначенні ознак хронічного запалення слизової оболонки і 

лімфоїдної тканини, що дозволяє визначити обсяг хірургічного втручання і 

диференційовано видалити лімфоїдну тканину без зайвої операційної 

травми з одномоментною корекцією супутньої патології прилеглих 

структур (трубні валики, задні кінці носових раковин, бічні валики глотки 

тощо). 

Як пріоритетну запропоновано методику ефективного хірургічного 

лікування захворювань носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, що заснована 

на екстраназальному доступі за допомогою шейверної і холодно-плазмової 

хірургії. При візуалізації меж операційного поля в умовах помірної 

кровоточивості рани досягається мінімальна травматизація прилеглих 

тканин, що забезпечує уникнення розвитку рубцевої облітерації 

тимпанального устя слухової труби. 

Доведено високу діагностичну інформативність лазерної доплерівської 

флоуметрії при оцінці стану мікроциркуляції в слизовій оболонці носа та 

з’ясуванні переваги впливу симпатичної чи парасимпатичної нервової 

системи. Це враховується при хірургічному лікуванні захворювань 

носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, для прогнозування розвитку ознак 

отиту в подальшому. 

Ключові слова: аденоїди, гіпертрофія, діагностика, діти, лікування, 

мікроциркуляція, середній отит. 
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SUMMARY 

 

Zheltov A.Ya. Diagnosis and treatment of the diseases of  nasopharyngeal 

lymphoid tissue in children with exudative otitis media. - Qualification scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of the candidate of medical sciences (PhD) in 

specialty 14.01.19 "Otorhinolaryngology" (222 - Medicine). - SI  "Zaporizhzhia 

Academy of Post-Graduate Education  of  Ministry of  Health of  Ukraine", 

Zaporizhzhia, 2019. – SІ «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of 

National Academy of Medical Science of Ukraine», Kyiv, 2019. 

The paper presents a solution of one of the urgent problems of modern 

Otorhinolaryngology, namely, the increase of the effectiveness of surgical 

treatment of nasopharyngeal lymphoid tissue hypertrophy in children with 

exudative otitis media by using endoscopic techniques and modern methods of 

removing the pathological adenoid outgrowths. This contributed to the 

restoration of the disturbed local neurovegetative processes and microcirculation 

in the nasal mucosa and auditory tube, reducing  the number of relapses of the 

underlying disease. 

117 children with  hypertrophy of the pharyngeal tonsil (HPT) and  

exudative otitis media (EOM) aged 5 to 7 years (mean age 6 years and 2 

months) who had not previously undergone adenotomy, but received 

conservative treatment were under observation. In the process of clinical and 

instrumental examination of this contingent it has been revealed that 27 children 

(23.1 %) had persistent manifestations of chronic inflammatory process in the 

pharyngeal tonsil (chronic adenoiditis), and 90 children (76.9 %) - HPT without 

any signs of inflammatory changes. In this regard, two groups of clinical 

observation were formed: group 1 - children with chronic purulent adenoiditis 

and EOM for whom the surgical operation for removing adenoids to the 

maximum extent possible (n = 27) in order to restore the chronic foci of 
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infection was indicated; group 2 - children with HPT and EOM, for whom the 

surgical removal of adenoids in a sparing volume (n = 90) was indicated. 

The aim of the work: to increase the efficiency of diagnostics and 

treatment of the diseases of nasopharyngeal lymphoid tissue in preschool 

children with exudative otitis media by using endoscopic technique and modern 

methods of removing the pathological lymphoid outgrowths (shaver, 

cobulation). 

Children with EOM have been revealed to have hypertrophy of 

lymphadenoid tissue which had various options of the structure. These options 

should be taken into account when choosing tactics for surgical treatment: 

hyperplasia of the PT, which performs the posterior parts of the nose, the dome 

of the nasopharynx and the Roshenmuller fossa; hyperplasia of the lymphoid 

tissue of the tubal tonsil, pressing the tubular cushion to the mouth of the 

auditory tube and performing the Rosenmuller fossa; diffuse or limited 

hyperplasia of the lymphoid tissue of the tube roller, blocking the mouth of the 

auditory tube and the lower part of the choana with a free Rosengmuller fossa; 

moderate hyperplasia of lymphadenoid tissue of the nasopharynx and tubal 

tonsils with signs of inflammation, an accumulation of mucopurulent secretion 

in the mouth of the auditory tube; various cicatricial deformations of 

nasopharyngeal structures and the mouth of the auditory tube with preservation 

of lymphoid tissue in the Rosenmüller fossa. 

It has been proved that the traditional adenotomy for children with 

recurrent EOM leads to a number of negative results: the preservation of the 

remains of pathological fragments of the lymphoid tissue, the uncontrolled 

sanation of the sites of the lateral walls of the nasopharynx with the formation of 

coarse cicatricial changes in the mucosa due to unnecessary trauma. At the same 

time, it has been proved that the hypertrophy of the nasopharyngeal tissue in 

children with EOM is a focus of chronic irritation, which causes the 

development of an imbalance in the vegetative innervation of the mucosa. 

Especially, it is reflected in the auditory tube, with the predominance of the 
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parasympathetic component, which is local in nature and independent of the 

degree of enlargement of the tonsils. As a result, there is some prevalence of 

vasodilation with increased vascular permeability, edema and secretory activity 

of the glands, which causes the appearance of the signs of otitis and their 

maintenance in the future. 

On the basis of endoscopic examination of the nasopharynx with the 

revealing of microcirculation parameters of the nasal mucosa, an innovative 

approach to the choice of the method of operative treatment of the hypertrophy 

of the nasopharyngeal tissue in children with EOM is proposed. It consists of the 

selective removal of a part of the PT that irritates the active zone of vegetative 

innervation of the nasopharynx in the area of the Roshenmuller fossa and the 

lateral wall, which leads to the decrease to 3.3 % of the relapses of the EOM 

compared with 14.8 % on the radical removal of PT and 18.0 % on the standard 

adenotomy. 

The thesis demonstrates the long-term results of visually controlled 

adenotomy within 2 years after surgical treatment in preschool children with 

hypertrophy of the nasopharyngeal lymphoid tissue and EOM. They are 

characterized by the decrease in the number of relapses of otitis compared with 

usual adenotomy (3.3 % and 18.0 %, respectively) with 93 % of children cured, 

hearing restoration in 95.8 % of children and minimal (no more than 6 %) 

cicatricial changes in the nasopharynx. 

Key words: adenoids, children, diagnostics, hypertrophy, 

microcirculation, otitis media, treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВІ  – вегетативний індекс 

ВНС  – вегетативна нервова система 

ВР  – відносний ризик 

ВШ  – відношення шансів 

ГГМ  – гіпертрофія глоткового мигдалика 

ГМ  – глотковий мигдалик 

ДІ  – довірчий інтервал 

ЕСО  – ексудативний середній отит 

ЄТ  – євстахієва труба 

КПЯ  – крилопіднебінна ямка 

ЛДФ  – лазерна доплерівська флоуметрія 

М  – загальна перфузія 

МТ  – міотонус 

НТ  – нейротонус 

ПШ  – показник шунтування 

TOMЕA – трансоральна мікроендоскопічна аденоїдектомія 

р  – вірогідність відмінностей 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні роки, незважаючи на підвищення 

якості діагностики, ефективності лікування та диспансерного 

спостереження, відзначається збільшення кількості негнійних захворювань 

середнього вуха, серед яких одне з перших місць за частотою у пацієнтів 

дитячого віку займає ексудативний середній отит (ЕСО) [1, 2]. 

Традиційні методи хірургічного лікування ЕСО полягають в 

ізольованому оперативному втручанні на глотковому мигдалику (ГМ) 

(аденотомія) і дренуванні порожнини середнього вуха [3, 4, 5]. Однак, 

віддалені результати лікування ЕСО після звичайної аденотомії не завжди 

є задовільними [6]. Протягом першого року після операції у частини 

раніше оперованих пацієнтів (до 25 % випадків) зберігаються ознаки ЕСО 

[7] і навіть при повторних хірургічних втручаннях захворювання не завжди 

виліковується. 

Причинами такого торпідного перебігу ЕСО можуть бути відсутність 

при хірургічному лікуванні візуального контролю та ігнорування 

особливостей анатомії і фізіології бічної стінки носоглотки [8]. Цим 

пояснюється недостатня ефективність операції і можливе збереження 

дисфункції слухової труби [9]. 

За наявності різноманітних методів обстеження хворих з ЕСО до цих 

пір немає чіткого, патогенетично обґрунтованого діагностичного 

алгоритму у визначенні патологічно змінених органів і обсягу хірургічного 

втручання на них. Лише в поодиноких роботах оцінена можливість 

застосування у дітей ендоскопічного обстеження носоглотки [10], а також 

ендоскопічних хірургічних втручань на лімфоїдних структурах носоглотки 

з одномоментною тимпаностомією [11]. 

Доведено, що розвитку ЕСО можуть сприяти особливості 

анатомічної будови носоглотки [12]. Добре досліджені варіанти 
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анатомічної будови глоткового і трубного мигдаликів та їх вплив на 

прохідність слухової труби і розвиток ЕСО [13]. Досить докладно вивчено 

й роль вазомоторного риніту у виникненні ЕСО [14], що враховується при 

його лікуванні. У той же час очевидним є брак даних про особливості 

анатомічної будови та функціонального значення структур бічної стінки 

носоглотки, таких як  латеральна частина ГМ, ділянка розенмюллерівської 

ямки, стан устя слухових труб, близькість чутливих рецепторів до 

крилопіднебінного сплетіння. 

Відомо, що чутливі гілки крилопіднебінного сплетіння, що 

представляють вегетативну іннервацію слизової оболонки нижніх носових 

раковин, слухової труби, середнього вуха тощо, розташовуються в 

підслизовому шарі в ділянці розенмюллерівської ямки [15, 16] й 

іннервують перераховані структури. Однак, зв'язок факту подразнення 

нервових закінчень у цій зоні лімфоїдною тканиною або постійними 

гнійними виділеннями при хронічному аденоїдиті з розвитком ЕСО є досі 

мало вивченим. Так само недостатньо вивчена можлива роль вазомоторних 

порушень у слизовій оболонці носа при дисфункції слухової труби в 

патогенезі ЕСО. Внаслідок цього взаємовідношення лімфоїдної тканини 

носоглотки і структур бічної стінки носоглотки враховується при виборі 

методу хірургічного лікування не належним чином. 

У доступній нам літературі ми не знайшли чіткого опису 

взаємовідношення анатомічних структур носоглотки між собою та їхнього 

впливу на розвиток і перебіг ЕСО, в той час як такі причини дисфункції 

слухової труби як її механічне здавлювання збільшеним глотковим 

мигдаликом, а також вплив хронічного запалення (аденоїдит) добре відомі 

[13]. 

Резюмуючи викладене, можна зробити висновок, що проблема ЕСО 

у дітей є актуальною, а підвищення інформативності ранньої діагностики 

та ефективності своєчасного консервативного й хірургічного лікування 

допоможе попередити розвиток стійких уражень слуху у дітей. Поява 
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нових технологій в діагностиці та методах хірургічного лікування, таких 

як коблація, шейверні методики потребують порівняння їхньої 

ефективності при хірургії носоглотки, особливо її бічної стінки, у дітей 

дошкільного віку, які страждають на ЕСО. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

оториноларингології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти МОЗ України» «Морфофункціональна реабілітація хворих на 

хронічні запальні захворювання середнього вуха та навколоносових пазух» 

(№ державної реєстрації 0114U002873). Здобувач є співвиконавцем 

вказаної НДР. У межах її виконання здобувачем було проведено: аналіз 

наукової і патентної літератури, формування груп хворих, статистична 

обробка одержаних результатів, впровадження результатів роботи у 

практику закладів охорони здоров’я. В рамках зазначеної теми автором 

досліджено особливості клініко-ендоскопічної картини гіпертрофії 

глоткового мигдалика (ГГМ) і перебігу ЕСО, стан вегетативної іннервації 

та мікроциркуляції слизової оболонки носоглотки у дітей до і після 

самостійно проведеного хірургічного лікування. 

Мета роботи: підвищити ефективність діагностики і лікування 

захворювань носоглотки у дітей 5 – 7 років, хворих на ексудативний 

середній отит  та гіперплазію глоткового мигдалика, шляхом використання 

ендоскопічної техніки і сучасних способів видалення патологічних 

лімфоїдних розростань (шейвер, коблація). 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити методом ендоскопії варіанти розповсюдження 

лімфоїдної тканини носоглотки у практично здорових дітей. 

2. Вивчити методом ендоскопії стан і варіанти розповсюдження 

лімфоїдної тканини носоглотки у дітей з рецидивами ексудативного 

середнього отиту після звичайної аденотомії. 

3. Зробити порівняльний аналіз стану мікроциркуляції в слизовій 
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оболонці нижніх носових раковин методом лазерної доплерівської 

флоуметрії (ЛДФ) у здорових дітей та хворих на ЕСО. 

4. Розробити диференційований підхід до хірургічного лікування 

лімфоїдної тканини носоглотки із урахуванням результатів 

ендоскопічного огляду та показників мікроциркуляції (візуально 

контрольована аденотомія з використанням мікродебридера і 

коблації). 

5. Оцінити віддалені результати запропонованого підходу до 

діагностики та лікування захворювань носоглотки у дітей 5 – 7 років, 

що хворіють на ексудативний середній отит. 

Об’єкт дослідження - гіпертрофія лімфоїдної тканини у дітей, 

хворих на ЕСО. 

Предмет дослідження - стан носового дихання, анатомічні й 

запальні зміни в носоглотці та порожнині носу, стан мікроциркуляції 

слизової оболонки нижньої носової раковини, слухова функція, 

післяопераційна терапія. 

Методи дослідження: клінічні методи дослідження: скарги, анамнез, 

огляд - спостереження в динаміці, оцінка результатів лікування; 

отомікроскопічні – визначення стану барабанної перетинки, 

відсутності перфорації, наявність патологічного вмісту в барабанній 

порожнині, 

ендоскопічні – оцінка стану слизової оболонки носу, носоглотки, 

наявність патологічних виділень, наявність лімфоїдної тканини носоглотки 

та її розповсюдження у порожнину носа, розенмюллерівські ямки, бічні 

стінки носоглотки, устя слухових труб та наявність рубцевих змін у цій 

зоні, 

аудіометрія – оцінка слухової функції; 

імпедансна тимпанометрія – визначення внутрішньобарабанного 

тиску і оцінка функції євстахієвої труби; 
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лазерна доплерівська флоуметрія – оцінка стану мікроциркуляції у 

слизовій оболонці носу; 

статистичні – статистична обробки отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Результати проведеного 

дослідження доповнюють та уточнюють дані наукових джерел про перебіг 

ексудативного середнього отиту на тлі захворювань лімфоїдної тканини 

носоглотки. Встановлено, що при виборі тактики хірургічного лікування 

носоглотки у дітей з ЕСО необхідно враховувати наступні види гіпертрофії 

лімфаденоїдної тканини: гіперплазія глоткового мигдалика (ГМ), що 

заповнює задні відділи носа, купол носоглотки і розенмюллерівську ямку; 

гіперплазія лімфоїдної тканини трубного мигдалика, яка притискає 

трубний валик до устя слухової труби і заповнює розенмюллерівську ямку; 

дифузна або обмежена гіперплазія лімфоїдної тканини трубного валика, 

що блокує устя слухової труби й нижній відділ хоани з вільною 

розенмюллерівською ямкою; помірна гіперплазія лімфаденоїдної тканини 

носоглотки й трубного мигдалика з ознаками запалення, скупченням 

слизисто-гнійного секрету в зоні устя слухової труби; різні рубцеві 

деформації структур носоглотки і устя слухової труби зі збереженням 

лімфоїдної тканини в розенмюллерівській ямці. 

 Доповнені наукові дані щодо негативних наслідків проведення 

стандартної аденотомії з використанням інструменту Бекмана дітям, 

хворим на ЕСО, у зв’язку з неповним видаленням лімфоїдної тканини 

через анатомічні особливості носоглотки, неякісною санацією ділянок 

бічних стінок і підвищеним травмуванням слизової оболонки з утворенням 

грубого рубцювання. 

Розширено наукові уявлення про те, що гіпертрофована лімфоїдна 

тканина носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, яка поширюється у 

порожнину носа до задніх кінців середньої носової раковини, або наявна 

патологічна рідина в цій зоні являють собою вогнище постійного і досить 

сильного хронічного подразнення, що зумовлює розвиток дисбалансу 
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вегетативної іннервації тканин носоглотки з переважанням 

парасимпатичного компонента. Це викликає вазодилатацію зі збільшенням 

проникності судин, набряк і секреторну активність залоз, у тому числі й у 

слизовій оболонці слухової труби, що спричиняє появу ознак отиту і 

підтримання їх в подальшому. 

Показано, що механічне подразнення зони розенмюллерівської ямки 

(імітація прямого впливу масою аденоїдів і тригерного впливу продуктів 

запалення при аденоїдитах) спричинило статистично достовірне зниження 

показника загальної перфузії від 6,76 до 4,54 перф. од. (р <0,05), що 

свідчить про зміну тонусу судинного русла і характеру його вегетативного 

забезпечення. 

Доведено, що стан мікроциркуляції слизової оболонки порожнини 

носа не залежить від наявності та ступеня гіперплазії лімфоїдної тканини 

носоглотки, а є відображенням збережених компенсаторних можливостей 

васкуляризації, які порушуються при гострому або хронічному 

подразненні слизової оболонки в зоні глоткового устя слухової труби, що 

проявляється у вигляді посиленої парасимпатичної іннервації слизової 

оболонки носа. 

Продемонстровано, що результати хірургічного лікування 

захворювань носоглотки у дітей, які страждають на ЕСО, є кращими при 

виконанні операцій під візуальним контролем з видаленням конкретної 

ділянки ГМ, що подразнювала чутливу зону вегетативної іннервації 

носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і її бічної стінки, що 

підтвержується достовірним (р < 0,05) зниженням кількості рецидивів ЕСО 

протягом року після візуально контрольованої аденотомії в 6 разів (3,3 %) 

з відсутністю рубцевих змін у носоглотці порівняно з даними після 

звичайної аденотомії (18,0 %)  

Доведено, що через 3 місяці після проведення візуально 

контрольованих хірургічних втручань на лімфоїдній тканині з видаленням 

конкретної ділянки ГМ, що подразнювала чутливу зону вегетативної 



 23 

іннервації носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і її бічної 

стінки, в 1-й та 2-й групах статистично значимо зменшується кількість 

дітей з 5-ма оцінюваними показниками: постійним (на 33,3 % і 33,3 % 

відповідно) (р<0,05) і періодичним (на 59,3 % і 57,8 % відповідно) (р<0,05) 

порушенням носового дихання, підвищеною стомлюваністю і млявістю (на 

40,7 % і  28,9 % відповідно) (р <0,05), ознаками риносинусита (на 74,1 % і 

33,3 %, відповідно) (р <0,05); а в 1-й групі ще й епізодами тривалого 

субфебрилітету (на 44,4 %) (р <0,05). Після стандартної аденотомії 

зазначалося тільки статистично значуще зниження кількості дітей з 2-ма 

оцінюваними показниками – постійним порушенням носового дихання (на 

74,0 %) (р<0,05) і ознаками риносинусита (на 10,0 %) (р <0,05). 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено обсяг 

обов'язкового обстеження при плануванні аденотомії, який полягає в 

доопераційному ендоскопічному дослідженні носоглотки, оцінці стану її 

бічних стінок, визначенні ознак хронічного запалення слизової оболонки і 

лімфоїдної тканини. Це дозволяє визначити обсяг хірургічного втручання і 

диференційовано видалити лімфоїдну тканину без зайвої операційної 

травми з одномоментною корекцією супутньої патології прилеглих 

структур (трубні валики, задні кінці носових раковин, бічні валики глотки 

тощо). 

Як пріоритетну запропоновано методику ефективного хірургічного 

лікування захворювань носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, що заснована 

на екстраназальному доступі за допомогою шейверної і холодно-плазмової 

хірургії. При візуалізації меж операційного поля в умовах помірної 

кровоточивості рани досягається мінімальна травматизація дотичних 

тканин, чим забезпечується профілактика розвитку рубцевої облітерації 

тимпанального устя слухової труби. 

Доведено високу діагностичну інформативність лазерної 

доплерівської флоуметрії для оцінки стану мікроциркуляції в слизовій 

оболонці носа й оцінці переважання впливу симпатичної чи 
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парасимпатичної нервової системи. Це враховується при хірургічному 

лікуванні захворювань носоглотки у дітей, хворих на ЕСО, для 

прогнозування розвитку ознак отиту в подальшому.  

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджені в таких лікувальних закладах: медико-санітарна 

частина АТ «Мотор Січ», КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча 

лікарня», ТОВ «Вітацентр», ПМП «Центр-В». Результати дисертаційної 

роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрі 

оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно 

проаналізовано наукову та патентну літературу з проблеми, визначено мету 

й завдання дослідження. Автором проведено клінічне, ендоскопічне та 

отологічне обстеження, здійснено аналіз показників вегетативної іннервації 

і мікроциркуляції слизової оболонки нижньої носової раковини, результатів 

хірургічного лікування дітей груп спостереження. Порівняльні 

дослідження проводилися при безпосередній участі дисертанта. Виконано 

статистичний аналіз результатів дослідження, написані всі розділи 

дисертаційної роботи, сформульовані висновки і практичні рекомендації, 

проведено впровадження отриманих результатів у лікувальну практику. 

Матеріали та ідеї співавторів публікацій не були використані в 

дисертаційній роботі. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи були 

апробовані на наукових форумах: 

- на науково-практичній конференції наукового медичного товариства 

лікарів-оториноларингологів Запорізької області «Хортицькі 

читання» (м. Приморськ, Україна, 8 вересня 2018 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 
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захворювань лор-органів у дорослих та дітей» (АР Крим, м. 

Севастополь, Україна, 20 - 21 травня 2013 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   19 квітня 2012 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   20 вересня 2012 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів 

та вуха» (м. Київ, Україна,  22 - 23 вересня 2014 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування 

в отоларингології» (м. Київ, Україна,  3-4 жовтня 2016 р.); 

- на XII з’їзді оториноларингологів України (м. Львів, Україна, 18 - 20 

травня 2015 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   20 березня 2014 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   18 червня 2015 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   26 травня 2016 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   15 червня 2017 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 179 

сторінках машинописного тексту і складається з титульного аркуша, 

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

матеріалів і методів дослідження, 3 розділів, що відображають результати 

власних досліджень автора, аналіз та узагальнення одержаних результатів, 
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висновків, практичних рекомендацій, списку 230 використаних 

літературних джерел (158 з них кирилицею та 72 латиницею), додатків. 

Робота ілюстрована 20 таблицями та 22 рисунками. 

Публікації. Матеріали дисертації викладено в 20 наукових працях, з 

них 2 статті – в іноземних виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, 7 статей – у фахових наукових виданнях, 

затверджених МОН України, 2 деклараційні патенти України на корисну 

модель, 9 тез науково-практичних конференцій; 3 статті у моноавторстві. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО 

ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛІМФОЇДНОЇ 

ТКАНИНИ НОСОГЛОТКИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЕКСУДАТИВНИЙ 

СЕРЕДНІЙ  ОТИТ 

 

1.1. Основні відомості про клінічну анатомію носоглотки. 

 

Сучасні уявлення про всі аспекти клінічної анатомії носоглотки 

лежать в основі будь-яких діагностичних і терапевтичних інновацій в цій 

галузі [17]. Важливі базові функції носоглотки визначають її складну 

структуру, розміри і пропорції, які залежать від віку пацієнта і 

забезпечують основні параметри дихання, фонації, ковтання, нюхової і 

смакової рецепції. Артеріальна васкуляризація цієї зони здійснюється 

зовнішньою і внутрішньою сонними артеріями, а венозний дренаж 

відбувається через лицьові й очноямкові вени, які мають безклапанні 

внутрішньочерепні зв'язки з кавернозним синусом і тому беруть участь у 

внутрішньочерепному гематогенному поширенні інфекції. Багата 

васкуляризація цього відділу супроводжується високим ризиком кровотечі 

при будь-яких маніпуляціях [18]. 

У дитячій оториноларингології велике значення для ефективного 

здійснення діагностичних і лікувальних заходів має знання анатомо-

фізіологічних особливостей ЛОР-органів. У дітей дихальна система 

пропорційно коротша і розташована більш попереду, ніж у дорослих. 

Близьке розташування навколоносових пазух носа до суміжних 

анатомічних структур сприяє швидкому поширенню інфекції після травми 

або ятрогенного пошкодження. Ширина просвіту дихальних шляхів у 

дитини менша, тому навіть невелика обструкція може істотно вплинути на 

оксигенацію і вентиляцію. В ротоглотці язик дитини непропорційно 

більший, ніж у дорослого, в порівнянні з порожниною рота. Також 
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непропорційно великими є піднебінні і глотковий мигдалики, а їх 

слизова оболонка більш рихла і ніжна, що призводить до кровотечі навіть 

при легкій травматизації. Надгортанник дитини має форму літери «U» і є 

менш пружним, оскільки хрящ ще не повністю дозрів. Ця незрілість 

призводить до нахилу надгортанника, потенційно затуляючи просвіт 

голосової щілини [18]. 

При вивченні запальної і/або проліферативної патології носоглотки 

принципово важливо враховувати аеродинаміку струменя повітря з 

порожнини носа в нижні дихальні шляхи, яка в умовах набряково-

інфільтративних процесів буде змінюватися, призводячи до розвитку 

різної патологічної симптоматики. Одним з важливих факторів, що 

впливають на аеродинаміку носового дихання, є ГМ, що розташований в 

стінці верхнього відділу глотки (носової її частини) і, разом з 

піднебінними, трубними та язиковим входить до складу глоткового 

лімфоїдного кільця. 

У літературі [19] описані три основні варіанти зовнішньої форми 

ГМ: у вигляді віяла, звивин і напівсферичних валиків. ГМ в передній 

частині може мати 6 часточок (у вигляді складок слизової оболонки), що 

йдуть у сагітальному напрямку. Ці складки у напрямку до заду 

зближуються і навіть з'єднуються одна з одною. Дві середні, медіально 

розташовані складки, мають найменший розмір. Між ними може 

знаходитись досить помітне, завбільшки з горошину, заглиблення, яке Н. 

Luschka [19] назвав глотковою кишенею (bursa pharyngealis). Найбільші й 

найдовші дві зовнішні складки можуть з'єднуватися передньо над задньою 

частиною перегородки носа і утворюють передню поперечну складку. У 

меншій задній частині ГМ зазвичай спостерігається також 6 складок, які 

мають поперечну або косу орієнтацію. Кінці цих складок стають нижчими 

і трохи загинаються наперед, у бік глоткових заглиблень. 
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З підліткового віку спостерігається регрес лімфаденоїдної тканини 

носоглотки, який може тривати і в юнацькому віці. Однак, в 10 % випадків 

регрес може затягуватися до похилого віку [19]. 

Трубний мигдалик не має подібної еволюційної здатності, він 

починає диференціюватися до кінця 1 року життя і в процесі розвитку 

може розташовуватися дифузно на трубному валику і в 

розенмюллерівській ямці або займати одночасно обидва положення, що 

більш характерно для пубертатного періоду. Тому вона розташована більш 

латерально в носоглотці, біля входу в слухову трубу. Подібна різноманітна 

будова ГМ, наявність гіпертрофії лімфоїдної тканини в цілому або 

окремих її ділянок, різні патологічні прояви неодмінно відзначаються при 

проведенні ендоскопічного огляду носоглотки перед аденотомією [19]. 

Процес остаточного становлення структур лімфоглоткового кільця 

триває після народження дитини. У новонародженого вже є всі мигдалики, 

проте вони ще не розвинені. У період раннього дитинства площа ГМ, яку 

займає лімфоїдна тканина, досягає 76 %. Зростання цього показника 

відбувається за рахунок як збільшення відносного вмісту дифузної 

лімфоїдної тканини, так і зменшення площі, що припадає на частку 

лімфоїдних вузликів [20]. Повністю ГМ формується у віці 2-3 років, 

максимальний розмір спостерігається у віці 11-40 років [21]. 

Порожнина носоглотки у віці 2-5 років невелика і низька, тому 

навіть незначне збільшення ГМ може істотно порушувати носове дихання. 

Зворотний розвиток лімфаденоїдних утворень відбувається повільно за 

рахунок загибелі лімфоїдних фолікулів і розростання сполучної тканини 

[22]. 

ГМ не має капсули і покритий багаторядним миготливим епітелієм. 

Кровопостачання ГМ здійснюється за рахунок висхідної глоткової артерії. 

Розгалужуються судини деревоподібно, їх капіляри сягають епітелію, де 

розходяться у вигляді віяла, утворюючи петлі. Кровоносні судини 

проходять у товщі пучків колагенових волокон, кількість і товщина яких 
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поступово зменшується від основи мигдалика до його епітеліального 

покрову. В даний час встановлено, що в ГМ широко представлені 

посткапілярні венули з високим ендотелієм, який відповідальний за 

виконання імуноіндуктивних функцій. Венозний відтік здійснюється в 

вени глоткового сплетіння. Іннервується ГМ нервовими волокнами гілок 

VII, IX, X пар черепних нервів і симпатичними волокнами від 

періартеріальних сплетінь [22]. 

Під впливом різних зовнішніх чинників (наприклад, частих вірусних, 

бактеріальних або грибкових захворювань верхніх дихальних шляхів) 

може виникнути ГГМ, яка досягає найбільшого прояву в віці 3-7 років. 

Збільшений ГМ являє собою об’ємне утворення неправильної форми з 

нерівною поверхнею, шорсткістю, дольчатістю і борознами будь-якого 

відтінку рожевого кольору, іноді з синюватим і сіруватим, з досить 

широкою основою, на склепінні носової частини глотки та задньої її 

стінки. Щілини між лімфоїдними валиками прямолінійні, рідше – 

дугоподібні, в кількості 2-3, можуть з'єднуватися одна з одною або 

розташовуватися паралельно. Поширення аденоїдних розростань в 

розенмюллерівські ямки і механічне прикриття глоткових отворів 

слухових труб, блокада хоан, зрощення з сошником говорять про 

патологічну ГГМ, що призводить до ряду специфічних скарг і супутніх 

захворювань, перш за все, з боку носа, навколоносових пазух, нюху, вуха 

[23, 24, 25, 26, 27]. 

Таким чином, будова носоглотки, розташування і структура її 

лімфоїдних утворень в дитячому віці при певних умовах стають 

передумовою створення механічних перешкод повітряному потоку, що 

надходить ззовні, і його руху між внутрішніми порожнинами, зумовлюючи 

відповідну симптоматику й ускладнення. Докладне вивчення 

індивідуальних анатомічних особливостей із застосуванням сучасних 

інструментальних методик візуалізації здатне істотно доповнити наявні 
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наукові дані і підвищити ефективність діагностичних та лікувальних 

заходів [28, 29, 30]. 

Труднощі дослідження ГМ і його розмірів у дітей полягає в тому, що 

у них носова частина глотки порівняно вузька, видовжена, відзначається 

високе стояння м'якого піднебіння. Характерний виражений глотковий 

рефлекс і неспокійна поведінка дитини часто унеможливлює виконання 

задньої риноскопії навіть у дітей старшого віку. Пальцеве дослідження 

носової частини глотки частіше не дає повної і достатньої інформації про 

ГГМ, її форму, розмір відносно стінок носової частини глотки та 

безпосередньо хоан і потребує достатнього практичного досвіду. Це 

пояснюється тим, що на введення пальця лікаря в носову частину глотки 

констриктори глотки відповідають скороченням, і розміри її зменшуються. 

Крім цього, пальцеве дослідження негативно сприймається дитиною. В 

даний час, у зв'язку з широким впровадженням у практику сучасної 

оптичної апаратури найбільш раціональним методом діагностики ГГМ і 

аденоїдиту є ендоскопічне дослідження порожнини носа [31, 32, 33, 34]. 

В.В. Кіщук і К.А. Лобко (2015) вказують, що для визначення 

розмірів ГМ виконується передня та задня риноскопія, пальцеве 

дослідження носової частини глотки. І як найбільш сучасний метод, 

впроваджений в практику, автори рекомендують застосовувати 

ендоскопію носової частини глотки з можливістю зафіксувати зображення 

на фотографії або диску [35]. 

Тімен Г.Е. (2014) вважає, що огляд аденоїдів за допомогою ригідних 

ендоскопів, який проводиться 0
о
 і 30

о
 - приладами трансназально і 

перорально (епіфарінгоскопії) – 70
о
 і 90

о
 або гнучкими ендоскопами, є 

найбільш інформативним, зручним, виконується швидко і в даний час є 

методом вибору [23]. 

Однак, при вивченні аспектів ендоскопічних втручань у дітей при 

захворюваннях ЛОР-органів [36] у сучасній доступній літературі не було 

знайдено опису варіантів анатомічної будови бічної стінки носоглотки як у 
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здорових дітей, так і при різних патологічних станах [37], зокрема 

отитах [38, 39, 40]. 

Слід зазначити, що важливу роль в патогенезі більшості симптомів 

патології носоглотки грає нейрогенний апарат слизової оболонки носа, що 

забезпечує його найбільш важливу функцію – постачання повітря у 

дихальні шляхи, його нагрівання, фільтрацію і зволоження [41]. Цей 

механізм функціонує за рахунок модуляції потоку повітря, шляхом 

здатності раковин набухати, змінюючи, таким чином, повітряний потік від 

ламінарного до турбулентного. Турбулентний потік повітря знаходиться в 

носовій порожнині довше, отже, краще фільтрується, зволожується і 

нагрівається [42]. 

Зазначений процес вимагає координованої роботи кількох систем, 

включаючи судини слизової оболонки, автономні й сенсорні нерви під 

контролем вегетативної нервової системи (ВНС). Парасимпатична 

активація сприяє підвищенню залозистої секреції і певного розширення 

артерій та артеріол, у той час як симпатична стимуляція викликає 

звуження судин, зниження припливу крові до слизової оболонки і 

звуження печеристих тканини носа [43, 44, 45]. 

Функціонування нейрогенного апарату носоглотки визначає 

стійкість і повноту сигналу по типу «аксон-рефлексу» і забезпечує 

вираженість набряку, ішемізацію слизової оболонки, роботу 

мукоциліарного кліренсу. ВНС бере активну участь в запальних і 

репаративно-гіперпластичних процесах, а також багато в чому визначає їх 

динаміку. Доведено, що різні вегетативні реакції, які забезпечують захисні 

механізми, що виходять за межі компенсації, можуть формувати синдром 

патологічної адаптації [46]. Оскільки периферичні відділи ефекторних 

функціональних систем, які першими реагують на будь-які зміни 

зовнішнього середовища, розташовані в ЛОР-органах, то ці особливості 

необхідно враховувати при терапії патологічних станів у цій зоні [47]. 
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Іннервація слизових оболонок верхніх дихальних шляхів досить 

розвинена. Нервові волокна проникають до зони, що іннервується, як у 

складі нервових стовбурів, так і по ходу кровоносних судин і об'єднують 

різні тканини в єдиний морфо-функціональний комплекс. Гістохімічне 

дослідження морфології нервових структур слизової оболонки порожнини 

носа і гортані виявило в них потужний адренергічний і холінергічний 

нервовий апарат, представлений окремими нервовими волокнами і 

сплетіннями. Холінергічні нервові волокна утворюють периваскулярні і 

внутрішньотканинні нервові сплетіння. Волокна, що відходять від цих 

сплетінь, розташовані або окремо одне від одного або об'єднані в нервові 

пучки, які формують численні анастомози. Адренергічні нервові структури 

мають подібну морфологію і локалізацію, проте виглядають більш 

тонкими. Вегетативні нервові структури широко представлені в слизовій 

оболонці носоглотки і, крім судинно-рухової, виконують адаптаційно-

трофічну функцію [48]. 

Відображенням анатомічного і функціонального зв'язку 

нейросудинних структур є крилопіднебінна ямка (КПЯ), розташована 

позаду верхньощелепної пазухи і заповнена жировою клітковиною. Її 

будова забезпечує потенційні маршрути поширення інфекції в сусідні 

орбіти, порожнину рота, носа і внутрішньочерепні утворення. КПЯ містить 

множинні нейросудинні структури, включаючи крилопіднебінний ганглій, 

верхньощелепну ділянку трійчастого нерва і дистальний сегмент 

внутрішньої сфенопалатинової артерії зі своєю супутньою венозною 

мережею. Крилопіднебінний ганглій – найбільший парасимпатичний 

ганглій і отримує пресинаптичний парасимпатичний сигнал від лицьового 

нерва, а симпатичний – від проміжно-латерального ядра верхньої частини 

грудного відділу спинного мозку. З КПЯ виходять великі й малі піднебінні 

нерви, а також задня верхньоносова гілка. Дистальна внутрішня 

верхньощелепна артерія дає початок декільком гілкам, включаючи 

підочноямкову, сфенопалатинну і спадні піднебінні артерії. Через канал 
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зорового нерва проходять прегангліонарні парасимпатичні волокна 

великого поверхневого кам'янистого нерва і постгангліонарні симпатичні 

волокна глибокого кам'янистого нерва для іннервації секреторної 

діяльності слизової оболонки носа, піднебіння і слізної залози [49, 50, 51, 

52, 53]. 

Таким чином, нейрогенний апарат носоглотки, забезпечуючи 

важливі фізіологічні функції, в патологічних умовах стає основою 

формування, важкого перебігу і рецидивування набряково-

інфільтративних та гіперпластичних процесів з компенсаторною 

гіпертрофією лімфоїдних утворень (зокрема – ГМ). Виходячи з цього, 

запорукою ефективної терапії даних патологічних процесів є врахування 

цих особливостей і усунення джерел можливих порушень вегетативного 

забезпечення носової частини глотки. 

Варто зауважити, що перераховані вище особливості будови і 

функціонування носоглотки визначають анатомо-функціональні взаємодії 

(в тому числі й її лімфаденоїдного апарату) з системою середнього вуха. 

Середнє вухо - це комплекс повітроносних порожнин, сполучених 

одна з одною та з носоглоткою через євстахієву трубу (ЄТ). Тісний 

взаємозв'язок цих відділів виникає вже на етапі ембріогенезу, оскільки і ЄТ 

і слизова оболонка середнього вуха беруть початок з дивертикула першої 

глоткової кишені (ендодерма) [54, 55, 56]. 

Фізіологічні функції ЄТ – дренажна, вентиляційна і захисна. 

Вистелена ЄТ циліндричним миготливим епітелієм, війки якого рухаються 

в бік носоглотки. У стані спокою стінки ЄТ в зоні перешийка прилягають 

одна до одної – труба закрита. При ковтальних рухах, позіханні стінки 

труби відкриваються, і повітря надходить в барабанну порожнину. 

Глоткове устя ЄТ розташоване на бічній стінці носоглотки на рівні 

заднього кінця нижніх носових раковин. У дітей грудного віку ЄТ ширша, 

ніж у дорослих, і розташована більш горизонтально. У дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку глоткові устя ЄТ нерідко контактують з 
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розростаннями ГМ, що при аденоїдиті спричиняє інфікування 

барабанної порожнини риногенним шляхом [57, 58, 59]. 

Слуховій трубі притаманні, як уже сказано, три основні функції: 

вентиляційна, дренажна і захисна [60, 61]. Вентиляційна функція полягає в 

підтримці постійного тиску в барабанній порожнині, що здійснюється 

надходженням повітря через слухову трубу при кожному акті ковтання, 

позіханні. Дренажна функція забезпечується роботою мукоциліарного 

епітелію та м'язів труби і полягає в евакуації вмісту з барабанної 

порожнини до носоглотки. Захисна функція труби полягає у виробленні 

слизовою оболонкою як неспецифічних, так і специфічних медіаторів 

клітинного і гуморального секреторного захисту від інфекцій [62, 63]. 

У цих умовах, слід зазначити, що анатомо-функціональні взаємодії 

носоглотки і її лімфаденоїдного апарату з системою середнього вуха 

визначають важливість проблеми комплексної терапії їх поєднаного 

залучення в патологічний процес при ЕСО і потребує окремого розгляду в 

наступному підрозділі. 

Таким чином, запорукою своєчасної діагностики та ефективної 

терапії більшості захворювань носоглотки є знання всіх можливих 

варіантів її анатомічної будови. Врахування її індивідуальних і вікових 

особливостей дозволяє спрогнозувати джерело причинно-значущого 

дефекту і визначити вплив останнього на аеродинамічні й акустичні 

характеристики носоглотки, локалізацію найбільш імовірних вразливостей, 

а отже, вибрати оптимальний метод і обсяг терапевтичного втручання. 

Розуміння нормальної анатомії і фізіології є основою для виявлення 

будь-яких порушень, а функціональний підхід до анатомії може пояснити 

причину і характер будь-яких дисфункцій. Незважаючи на те, що анатомія 

і фізіологія навряд чи зміняться в майбутньому, прогрес в клінічному 

лікуванні ґрунтується на міцному фундаменті анатомічних і фізіологічних 

знань з конкретизацією нових даних, отриманих в результаті обстеження 

дітей сучасними оптичними методами, зокрема при патології бічної стінки 
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носоглотки і визначення її ролі в виникненні ЕСО. Наукових даних з 

даної проблеми в доступній літературі явно недостатньо. 

У такій ситуації необхідні додаткові дослідження, які б дозволили 

вирішити вищезазначені завдання. 

 

1.2. Значення патології глоткового і трубного мигдаликів у етіології 

розвитку ЕСО. 

 

Слизова оболонка ЛОР-органів тісно асоційована з лімфоїдною 

тканиною, яка забезпечує механізми індукції імунної відповіді і має 

унікальні властивості, відмінні від тих, що представлені в інших зонах 

мукозального імунітету. У процесі здійснення захисту слизової оболонки 

верхніх дихальних шляхів від чужорідних агентів назальна лімфоїдна 

тканина продукує безліч різних патофізіологічних сигналів, включаючи 

компоненти вродженої і набутої імунної відповіді [23]. 

В умовах підвищеного антигенного навантаження в дитячому віці 

розвивається компенсаторна гіпертрофія бар'єрних лімфоїдних органів – 

мигдаликів, яка призводить до формування певних труднощів в аерації 

всієї зони. Зокрема, гіпертрофія лімфоїдної тканини ГМ є однією з причин, 

що спричиняють порушення носового дихання у дітей, а в подальшому – 

розвиток ЕСО, який становить 62 % в структурі захворювань вуха, носа і 

горла [64]. На роль персистивної вірусної інфекції верхніх дихальних 

шляхів у етіології ЕСО вказують дослідження Т.В. Золотової та А.Г. 

Манукяна (2015) [65]. 

За умови долучення хронічної запальної реакції аденоїдні вегетації 

можуть ставати джерелом вірусно-бактеріальної мікрофлори. Це служить 

однією з основних причин функціональних порушень слухової труби і 

появи ексудативного процесу в порожнинах середнього вуха. Таким 

чином, ГМ включається в патогенез ЕСО [66]. 
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На цей момент теорія механічної обтурації слухової труби 

гіпертрофованого ГМ є провідною в патогенезі ЕСО. Механічне 

здавлювання і закупорка слухової труби лімфоїдною тканиною носової 

частини глотки призводить до утворення та тривалого продукування 

ексудату в барабанній порожнині з розвитком патологічного процесу в 

середньому вусі [67]. 

Це підтверджують дані ендоскопічного обстеження носоглотки дітей 

з ЕСО, проведеного Т.І. Гаращенко та співавт. (2009) [68]. За їх 

спостереженнями аденоїди I ступеня були виявлені тільки у 8 % пацієнтів. 

Але обструкція глоткових усть слухових труб частіше виявлялася за 

наявності аденоїдних вегетацій II ступеня і була зареєстрована у 47 % 

дітей з ЕСО. При цьому у 18 % пацієнтів аденоїди II ступеня мали 

горизонтальний ріст, який перекривав глоткові устя слухових труб. Якщо 

аденоїди не покривали устя слухових труб, то вони щільно прилягали до 

трубних валиків. Аденоїдні вегетації III ступеня мали місце у 45 % дітей, 

при цьому у 37% пацієнтів вони займали практично весь об’єм носоглотки, 

прикривали глоткові устя слухових труб, пролабіровані в задні відділи 

носа. В результаті цього у дітей з ЕСО переважала обструктивна 

дисфункція слухової труби. 

За даними Ф.А. Абілова (2016), анатомічне розташування ГМ може 

чинити істотний вплив на формування ЕСО особливо в тих випадках, коли 

аденоїдні вегетації знаходяться ближче до хоан від середньої лінії [8]. 

У той же час, за даними А.І. Крюкова та співавт. (2013) [14], в 

результаті ендоскопічного дослідження носоглотки дітей з ЕСО у 73,3 % з 

них були виявлені аденоїдні вегетації III-IV ступеня. 

Не всі деталі механізму формування ЕСО є повністю зрозумілими, 

оскільки включають безліч різних чинників: дисфункцію ЄТ, запалення, 

алергію, вірусні та/або бактеріальні інфекції, а після них – гіпертрофовану 

лімфаденоїдну тканину ГМ. Патофізіологічно ЕСО розглядається як 

запальний процес, при якому в просторі середнього вуха присутня рідина 
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при непошкодженій барабанній перетинці. ЕСО розвивається в 

результаті дисфункції ЄT, що виникає через близькість аденоїдів до її 

фарингеального отвору, а також після аденоїдектомії [69]. 

Мікробний фактор також відіграє важливу роль у формуванні ЕСО 

при гіпертрофії аденоїдів. Так, Buzatto G.P. et al. (2017) [70] встановлено, 

що у дітей з ЕСО, асоційованим з аденоїдною гіпертрофією, виявлена 

більш висока колонізація середнього вуха і ЄТ S. pneumoniae, M. 

catarrhalis, а аденоїдів – аденовірусами. Ці патогени сприяють виникненню 

і збереженню рідини в середньому вусі, що, на думку авторів, є одним з 

механізмів формування ЕСО. 

Подібний механізм також описують Косаковський А.Л. і Гавриленко 

Ю.В. (2014), вказуючи, що гноєтвірні коки, бактерії, віруси й умовно-

патогенні мікроорганізми на тлі зниження місцевого і загального імунітету 

спочатку призводять до розвитку хронічного запалення ГМ (аденоїдиту), а 

потім процес поширюється на бічні валики, слухову трубу і слизову 

оболонку глотки [22]. 

За даними N. Ogasawara et al. (2016) [69], роль ГМ в ґенезі ЕСО 

зумовлена не тільки механічною (як зазначалося вище), але й 

функціональною обструкцією ЄТ. Також доведено, що при 

двосторонньому ЕСО у дітей відзначається підвищена концентрація 

гістаміну в їх аденоїдній тканині, що індукує вазодилятацію, збільшує 

судинну проникність, набряк слизової оболонки ЄT і середнього вуха. 

Отже, простежується зв'язок між ЕСО, запаленням аденоїдів і алергією. 

Однак, M. Shishegar et al. (2015) [71] встановлено відсутність зв'язку 

між ЕСО й кількістю мастоцитів у тканині аденоїдів, рівнем IgE та 

еозинофілії в крові. Дослідження не виявили суттєвої кореляції між 

лабораторними параметрами алергії з наявністю ЕСО. 

Не побачили посутнього зв'язку між алергією та ЕСО у дітей з ГГМ і 

N. Quaranta et al. (2013) [72]. Були обстежені діти у віці від 4-х до 15-и 

років (середній вік 6,9 років) з обструктивною аденоїдною гіпертрофією. 
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Результати цитологічного дослідження назальної слизової оболонки 

показали, що у 21 % пацієнтів був неалергічний риніт, у 17,4 % - 

комбінація неалергічного та інфекційного риніту, у 29,6 % - інфекційний 

риніт, у 4,9 % - алергічний риніт, у 2,5 % - комбінація алергічного і 

інфекційного риніту, у 24,6 % - назальна цитологічна картина була без 

змін. Захворюваність на ЕСО позитивно корелювала з наявністю 

нейтрофілів і огрядних клітин на слизовій оболонці носа, а негативно 

корелювала з наявністю еозинофілів і бактерій. Назальна цитологія 

показала, що алергічний риніт рідко присутній в цій групі дітей, тоді як 

наявність огрядних клітин і нейтрофілів позитивно корелюють з розвитком 

ЕСО. 

Як зазначалося вище, в більшості випадків ЕСО виникає при 

аденоїдиті, зумовленим вірусною і/або бактеріальною інфекцією. 

Причому, змішані інфекції часто призводять до хронізації запального 

процесу з порушенням захисних властивостей слизових оболонок, 

пригніченням Т- і В-клітинного імунітету та розвитком патологічних 

аутоімунних станів, що змінюють локальний мікробіоценоз і спричиняють 

компенсаторне розростання лімфоїдної тканини – гіпертрофію [73]. 

Так, у 48 % обстежених дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

мало місце зниження слуху, особливо після вірусних захворювань. У них 

практично відсутні скарги на болі в вухах, при огляді виявляється тубоотит 

і гіпертрофія піднебінних мигдаликів, тоді як аденоїдні вегетації 

залишалися в межах норми [74]. 

Оскільки в основі зв'язку між аденоїдитами і захворюваннями 

середнього вуха лежить механічна закупорка глоткового устя слухової 

труби запаленими аденоїдами, то часті ЕСО, спричинені хронічним 

аденоїдитом, згодом можуть викликати приглухуватість, що потім 

позначається на формуванні мови дитини [75]. 

Для визначення зв'язку втрати слуху у дітей з ЕСО і збільшеними 

аденоїдами Sarwar S.M. et al. (2016) було проведено обстеження пацієнтів у 
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віці від 3 - х до 12 - ти років. Серед дітей з гіпертрофованим ГМ ЕСО 

був виявлений у 58,3 % дітей, з них в 77,1 % - як двосторонній процес. У 

дітей з ЕСО була виявлена втрата слуху в діапазоні 26-40 дБ, а у всіх 

пацієнтів з ЕСО і збільшеними аденоїдами спостерігалася втрата слуху між 

26-55 дБ. У 88,6 % дітей з ЕСО відмічено зниження тиску в середньому 

вусі. При мірінготомії був виявлений ексудат серозного типу. У висновках 

автори дослідження зазначають, що наявність ЕСО має підозрюватись у 

всіх дітей з гіпертрофією аденоїдів. Збільшений ГМ відіграє певну роль у 

виникненні ЕСО і порушень слуху, тому для зменшення фактичної 

захворюваності та ускладнень ЕСО, зокрема порушень слуху, 

рекомендована рання діагностика й лікування гіпертрофованих аденоїдів у 

дитячому віці [76]. 

При спостереженні С.М. Пухлика і В.І. Силакова (2012) дітей 3-8-и 

років з одностороннім і двостороннім ЕСО було відзначено кілька причин 

превалювання даного захворювання у пацієнтів молодшої вікової групи 

(від 3-х до 6-и років): частіше фіксувались аденоїдити (у 43 %) і 

фізіологічна обструкція глоткового отвору слухової труби (у 18 %). 

Авторами були визначені три основні типи гіпертрофії лімфоїдного 

апарату глотки: у склепінні носової частини глотки з дифузною або 

сосочковою гіперплазію лімфоїдної тканини трубного валика, який значно 

збільшувався в розмірах і у вигляді фартуха нависав над отвором слухової 

труби; лімфоїдна тканина «стелилася» по бічній стінці глотки, досягаючи 

трубного валика і притискаючи його до отвору слухової труби, при цьому 

склепіння носової частини глотки зазвичай залишалося вільним; 

гіпертрофія тубарного мигдалика, в результаті чого отвір слухової труби 

повністю обтурований лімфоїдною тканиною [67]. 

Ще одним компонентом патогенезу ЕСО в комбінації з ГГМ є стан 

назального мукоциліарного кліренсу. На сьогодні доведено прямий зв'язок 

між його якістю, аденоїдною гіпертрофією і подальшим формуванням ЕСО 

[77]. 
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При цьому у дітей з ЕСО розмір гіпертрофованих аденоїдів має 

негативні кореляції з ефективністю мукоциліарного кліренсу. Важливо 

відзначити, що після проведення аденотомії час і швидкість 

мукоциліарного очищення були значно поліпшені [78]. 

Стосовно дітей існує ціла низка факторів, що сприяють формуванню 

ЕСО або його прояву: аденоїдні вегетації в носоглотці (переважно 

поширені, плоскі), і меншою мірою – збільшення піднебінних і язикового 

мигдаликів; вогнища хронічної гнійної інфекції верхніх дихальних шляхів 

(аденоїдити, хронічні риносинусити), які разом з особливостями будови 

слухових труб у дитячому віці призводять до потрапляння інфікованого 

секрету з носоглотки в барабанні порожнини; алергічний фон; порушення 

імунного гомеостазу; пізнє виявлення захворювання [79]. 

Ще одним важливим аспектом впливу гіпертрофії лімфоїдної 

тканини (глоткового, трубних мигдаликів) на розвиток ЕСО, є прояв 

компенсаторно-пристосувальної реакції, за сучасними уявленнями про неї, 

на несприятливі зовнішні агенти на тлі дисбалансу адаптації, яка здатна 

спричиняти механічну обструкції глоткового устя слухової труби. Це 

провокує набряк слизової оболонки, викликає порушення її вентиляційної 

функції, активна фаза якої – відкриття слухової труби, знаходиться в 

прямій залежності від тонусу вазодилататорів, контрольованих ВНС [80, 

81]. При цьому посилення напруги одного відділу ВНС викликає 

компенсаторне підвищення активності іншого її відділу, що дозволяє 

повернути функціонування всієї системи до гомеостатичних показників 

[82]. 

Однак, якщо лімфоїдна тканина має ознаки хронічного запалення 

(незалежно від її обсягу та локалізації) або поширюється в зону багатого 

постачання вегетативними нервовими закінченнями (розенмюллерівську 

ямку, латеральними відділами носоглотки), то вона являє собою вогнище 

постійної патологічної імпульсації. У разі, коли стресове вогнище 

розташовується в зоні, де слизова оболонка багато забезпечена 
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вегетативними нервовими закінченнями, які постійно залучаються до 

процесу, формується «патологічний рефлекс». А з огляду на той факт, що 

ефекти парасимпатичного подразнення, на відміну від симпатичного, 

носять локальний характер, то пароксизмальне переважання 

парасимпатичної імпульсації призводить до розвитку «медіаторного 

запалення» з подальшою деградацією миготливого епітелію [46]. Саме в 

таких випадках усунення первинного патологічного вогнища без санації 

вегетативної (слухової) зони носоглотки навіть у поєднанні з дренуючими 

методиками лікування ексудативного отиту може не привести до бажаного 

результату. Очевидно, цими обставинами можна пояснити й дані 

Gundersen T. і співавт. [83], що зазначили за 12-річний період рецидиви і / 

або ускладнення ексудативного отиту у більш, ніж третини пролікованих 

хворих. 

Як зазначалося раніше, ще одним чинником, що впливає на 

формування тубарної дисфункції і отитів, є порушення нейро-судинних 

взаємовідносин у вигляді локальної реакції вегетативних нервів з 

крилопіднебінного сплетіння, що викликає лімфостаз у слизовій оболонці 

носа і слухових труб, в результаті чого утворюється випіт [79]. 

Для визначення важливості цього механізму розвитку патологічного 

процесу була вивчена адрено- і холінергічна іннервація ГМ у дітей з 

гіперплазією аденоїдів. Було встановлено, що холінергічні нервові волокна 

в ГМ розташовувалися аналогічно адренергічним, але виглядали більш 

товстими, що вказувало на високу активність парасимпатичного відділу 

ВНС при аденоїдиті [84]. 

В іншому клінічному дослідженні було доведено, що до активації 

парасимпатичної ВНС призводила переривчаста гіпоксемія, індукована 

гіпертрофією аденоїдів [85]. Цієї ж думки дотримуються також Park C.S. et 

al. (2014) [86]: збільшення ГМ у дітей сприяє порушенням симпатичної 

регуляції носоглотки, призводячи до вегетативного дисбалансу з 

посиленням холінергічних впливів і стресу. 
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У той же час у деяких дослідженнях, навпаки, вказується на 

підвищення активності адренергічної системи при гіпертрофії аденоїдів. У 

дослідженні О.В. Кожевнікова і співавт. (2015) показано, що епізоди 

гіпоксемії при обструктивній аденоїдній гіпертрофії призводять до 

активації катехоламінергічних структур, підвищення частоти серцевих 

скорочень і зниження вегетативної реактивності як ознака підвищення 

активності симпатичної ланки ВНС, що призводить до більш складного 

симпатико-парасимпатичного дисбалансу і, як наслідок, подальшого 

підвищення вегетативної реактивності [87]. За даними дослідження Sutton 

C. (2014), діти з гіпертрофією аденоїдів і обструктивним апное сну мали 

вегетативну дисфункцію у вигляді симпатичного домінування і 

пригнічення парасимпатичної відповіді [88]. 

У цій ситуації не можна виключати і рефлекторного механізму 

формування ЕСО при гіпертрофії аденоїдів, який включає цілий комплекс 

перерахованих вище компонентів – мікроби, імунітет, нейровегетативне 

забезпечення. Провідна роль відводиться інфекційному агенту (мікробам 

та їхнім токсинам), який створює в осередку активні рецепторні поля 

подразнення. Останні, рефлекторно через центри головного мозку, 

викликають порушення функції ВНС з подальшим розвитком 

функціональних і дистрофічних змін органів і систем [89]. 

Однак, слід враховувати, що в проаналізованих наукових роботах 

дані, отримані дослідниками, по-різному оцінюють роль ВНС у розвитку 

ЕСО, віддаючи пріоритет як симпатикотонії, так і посиленню 

парасимпатичних впливів. У наш час цей аспект проблеми остаточно не є 

встановленим, що потребує проведення додаткових клінічних досліджень. 

Крім того, як зазначалося вище, не можна не враховувати, що при 

ЕСО існує висока поширеність утворення колоній патогенних 

мікроорганізмів як у середньому вусі, так і на поверхні аденоїдів. В умовах 

хронічної обструкції гіпертрофованого ГМ це може призводити до 

негативного тиску в мезотімпанумі, сприяючи таким процесам, як 
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ретракція барабанної перетинки і формування хронічного середнього 

отиту. З огляду на морфофункціональне значення протімпанума в 

вентиляції середнього вуха та соскоподібного відростка, а також розвитку 

хронічного середнього отиту, велика увага приділяється хірургічному 

лікуванню запальних процесів у цій зоні. 

Були встановлені соціально-демографічні фактори ризику розвитку 

ЕСО у дітей з гіпертрофією аденоїдів – чоловіча стать пацієнта, наявність 

вроджених захворювань і відвідування дитячих колективів. У процесі 

дослідження доведено, що у дітей з аденоїдною гіпертрофією ймовірнішим 

перебігом ЕСО є хронічний [90]. 

Таким чином, проблема участі патології глоткового і трубного 

мигдаликів в етіології розвитку ЕСО є актуальною і відбивається в безлічі 

сучасних клінічних дослідженнях. 

Однак, їх автори розглядають дану ситуацію ізольовано, виводячи на 

перший план або інфекційну, або нейроімунну складову гіпертрофії 

аденоїдів та її вплив на патологію середнього вуха. Невирішеним 

залишається питання про роль алергічного запалення, про вплив 

нейровегетативних механізмів на забезпечення судинного тонусу й 

мукоциліарного кліренсу в ЛОР-зоні. 

Всі ці суперечливі питання унеможливлюють комплексне розуміння 

етіопатогенетичних основ комбінованої патології, що істотно обмежує 

вибір ефективної терапевтичної тактики. Наприклад, наводиться 

обґрунтування вирішення цього питання шляхом хірургічного втручання, 

яке показало позитивні результати. Аналіз деяких хірургічних підходів, які 

використовуються для вирішення проблеми комбінації ЕСО і 

гіпертрофованих аденоїдів, представлений у наступному підрозділі. 

 

 

 



 45 

1.3. Аденотомія як складова частина комплексного підходу в розвитку та 

лікуванні ексудативного середнього отиту. 

 

Операції на лімфоглотковому кільці – найбільш поширені хірургічні 

втручання в практиці дитячого оториноларинголога. Одним з показань до 

їхнього проведення є рецидиви ЕСО, які є причиною 45-58 % випадків 

дитячої приглухуватості [91, 92]. Разом з тим, після аденотомії протягом 

першого року рецидиви ЕСО відзначаються тільки у 11-25 % дітей [93]. 

Ексудативний середній отит – один з найбільш поширених 

хронічних отологічних патологічних станів дитинства, діагностика і 

лікування якого є однією з важливих проблем оториноларингології. При 

затяжному перебігу ЕСО наслідки можуть набувати форм самостійних 

захворювань, що супроводжуються зниженням слуху й періодичними 

загостреннями, які перетворюються в отоантрити, хронічні гнійні отити. 

Разом з тим відомо, що виникнення запальних процесів у середньому вусі 

часто пов'язане з наявністю запальних захворювань лімфоїдного апарату 

носової частини глотки і верхніх дихальних шляхів, які призводять до 

порушення аерації слухової труби [67]. 

ЕСО виникає в результаті змін у середньому вусі, в якому 

накопичується серозна або слизова рідина, в поєднанні з негативним 

тиском. Коливання тиску здебільшого викликано порушенням 

функціонування ЄТ в сукупності зі змінами розмірів і/або будови ГМ. 

Фізіологічно його розмір збільшується протягом перших 5-и років життя і 

досягає максимуму в період від 7-и років до підліткового віку [94]. 

Оскільки основною причиною розвитку ЕСО називають механічну 

обструкцію ЄТ, то аденотомія у деяких дітей проводилася неодноразово 

(до трьох разів) без істотних змін у клініці отиту [95, 96]. 

У таких дітей при ретельному вивченні й оцінці стану носоглотки, як 

правило, крім грубих рубцевих змін слизового покриву, виявлялися 

залишки лімфоїдної тканини, що поширюються як на бічну стінку 
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носоглотки, слухову трубу, так і в порожнину носа, іноді впираючись у 

задні кінці середньої носової раковини. Саме ця локалізація лімфоїдної 

тканини носоглотки важкодоступна для традиційної аденотомії, бо 

знаходиться в зоні проекції гілок крилопіднебінного вузла. При тривалому 

подразненні гілок може спостерігатися порушення секреції й 

мікроциркуляції крові в іннервованих зонах [15]. Це підтверджується 

описаними в літературі нападами синдрому Слюдера (гангліоневрит 

крилопіднебінного вузла), при якому виникає збільшення ексудації і 

набряк слизової оболонки слухової труби з порушенням її вентиляційної і 

дренажної функції з відповідною отоскопічною картиною [97]. 

Визначення обсягу хірургічного втручання на лімфоїдній тканині 

носоглотки у дітей при ЕСО залишається суперечливим. Останнім часом 

деякі дослідники [98] висловлюються на користь доцільності мінімального 

обсягу хірургічного втручання з частковим збереженням лімфоїдної 

тканини в носоглотці. Але при цьому, безпосередньо ГГМ без ознак 

хронічного запалення, що не порушує носового дихання і не справляє 

негативного впливу на прилеглі утворення, не є показанням для виконання 

аденоїдотомії [99]. 

На жаль, більшість отоларингологів навіть при першому зверненні 

дитини з закладеним носом і наявністю ексудату в середньому вусі 

ставлять діагноз «аденоїди» (того чи іншого ступеня), і практично завжди 

рекомендують хірургічне лікування, забуваючи, що ГМ відіграє значну 

роль у формуванні та підтримці імунного захисту. Відсутність лімфоїдної 

тканини в носоглотці може призводити до зниження напруженості 

місцевого імунітету і, як наслідок, до розвитку місцевої імунологічної 

недостатності [100]. Відсутність капсули ГМ не дозволяє розцінювати 

звичайну аденотомію як радикальне втручання, тому всі операції можна 

умовно вважати частковими. Тим більше, що бічна стінка носоглотки, зона 

трубних мигдаликів залишаються при цьому недосяжними для санації. 
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Можливо, це і позначається на досить високому відсотку рецидивів ЕСО 

[100]. 

Велике значення для вироблення оптимального плану лікування 

хворого з ЕСО має виявлення і по можливості усунення етіологічного 

фактора. Без урахування цого наступає дисфункція слухової труби. Якщо 

це зроблено правильно, то іноді досить усунути основну причину тубарної 

дисфункції, щоб настав терапевтичний ефект: захворювання може 

зникнути само по собі, без будь-яких додаткових втручань. 

За даними Н.А. Преображенського та І.І. Гольдмана [101], причинні 

фактори ЕСО в процентному відношенні розподіляються в наступній 

послідовності: алергічна риносинусопатія (32 %), гнійні синусити (24 %), 

аденоїди (15 %), інфекційні захворювання дихальних шляхів (11 %), 

перепади барометричного тиску як провокуючий фактор (7 %), наслідки 

гострого запалення середнього вуха (6 %), пухлини носоглотки (4 %), 

вроджені дефекти м'якого піднебіння та інші причини (1 %). Серед причин, 

що сприяють порушенню вентиляції середнього вуха, провідною є 

утруднення носового дихання в результаті вродженої вузькості носових 

ходів, викривлення перегородки носа, гіперплазії слизової оболонки 

носових раковин, аномалії остіомеатального комплексу з наслідками тощо. 

Звуження і навіть повне закриття глоткового отвору слухової труби 

можуть викликатися рубцевими змінами в носоглотці після аденотомії, а 

також різними інфекціями (сифілісом, дифтеріїю та туберкульозом). 

У деяких дітей повторні інфекції верхніх дихальних шляхів 

викликають збільшення ГМ, що призводить до обструкції дихальних 

шляхів. На сьогоднішній день оперативне лікування ГГМ є найбільш 

частим хірургічним втручанням у дітей. Слід зазначити, що в зв'язку з 

важливою роллю лімфаденоїдної тканини глотки у формуванні 

імунологічного захисту організму дитини показання до хірургічного 

втручання значно звужені [31]. Близько 3,3 % раніше прооперованих дітей, 
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за даними Н.В. Бойко і А.С. Бачуріна (2015), потребують повторної 

аденотомії [102]. 

У тих випадках, коли запальний процес охоплює лімфоепітеліальну 

тканину ГМ, розвивається аденоїдит. У свою чергу, рецидивний аденоїдит, 

асоційований з такими патологічними станами, як обструктивне апное сну, 

рецидивний середній отит, синусит і ЕСО [94]. Саме терапія комбінованої 

патології – ЕСО і ГГМ і/або аденоїдиту, є однією з важливих і складно 

розв'язуваних проблем сучасної отології. 

У 2012 році А.Ю. Запорощенко і співавт. [103] відзначали, що, 

незважаючи на успіхи в лікуванні хворих на ЕСО, ще не запропонована 

адекватна тактика лікування захворювання з урахуванням анатомічної 

будови середнього вуха і супутньої патології носоглотки. На думку Jain A. 

et al. (2015) [94], одним із ефективних методів лікування рецидивуючих 

ЕСО є аденоїдектомія з уведенням тимпаностомічної трубки. 

У свою чергу Ungkanont K. (2017) [104] зводить хірургічне лікування 

ЕСО до проведення аденоїдектомії. При цьому учений вказує на 

можливість рецидиву ЕСО після такого оперативного втручання. Тому для 

профілактики рецидиву ЕСО, гіпертрофії аденоїдів і повторних 

оперативних втручань дітям у віці від 3 до 9 років була проведена 

одночасна аденоїдектомія і введення тимпаностомічної трубки. В 

результаті протягом 24 місяців у 62,1 % пацієнтів рецидив ЕСО був 

відсутній, повторної мірінготомії потребували 13,6 % пацієнтів. Було 

встановлено високий відносний ризик рецидивів ЕСО з подальшою 

повторною мірінготомією і введенням тимпаностомічної трубки у 

пацієнтів з рецидивуючим риносинуситом. Таким чином, за наявності 

гіпертрофії аденоїдів одночасна аденоїдектомія з введенням 

тимпаностомічної трубки дала задовільні результати у вигляді зниження 

кількості рецидивів ЕСО протягом періоду спостереження. 

Однак, за даними Saafan M.E. et al. (2013), при дослідженні дітей у 

віці від 3 до 14 років з ЕСО аденоїди при даній патології вуха стають 
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джерелом і резервуаром хронічної інфекції, але не викликають 

вираженої механічної непрохідності євстахієвих труб. Перша група 

обстежених дітей мала ЕСО, асоційований з аденоїдною гіпертрофією, а 

друга - тільки ГГМ без ЕСО. Пацієнтам 1 групи була виконана 

аденоїдектомія зі вставкою вентиляційної трубки, а у пацієнтів 2-ї групи 

була виконана тільки аденоїдектомія. Аденоїди, видалені у дітей з ЕСО, 

мали більшу кількість мікробних колоній (74 %), на противагу 42 % у 2-й 

групі, при цьому кореляції між розміром аденоїдів і кількістю колоній 

виявлено не було. За даними авторів, у патогенезі ЕСО розмір аденоїдів не 

був основним визначальним фактором, а більше значення мав ступінь 

колонізації бактеріями, що підкреслює взаємозв'язок між утворенням 

аденоїдних мікробних колоній і розвитком ЕСО [105]. А ось уже після 

аденотомії збудники інфекції в глотці здатні активуватися, викликаючи 

ускладнення інфекційного генезу, в тому числі і з боку середнього вуха 

[106]. 

Група дослідників Ajayan P.V. et al. (2017) вказує, що однозначна 

роль гіпертрофованих мигдаликів в етіології ЕСО є спірною. Автори 

публікації зазначили, що існує загальноприйнята думка про зв'язок 

клінічних проявів симптомів ЕСО з гіпертрофією аденоїдів в результаті 

обструкції ними ЄТ. При цьому аденоїди блокують повітряний потік через 

ЄT, створюючи тим самим негативний тиск у середньому вусі, що 

призводить до формування випоту, який сам по собі згодом може бути 

джерелом і/або резервуаром інфекції. Були обстежені діти з ГГМ, що 

хворіють на ЕСО більше 1,5 років, яким була проведена аденоїдектомія. 

Через 6 тижнів після операції 56 % дітей показали повне одужання від 

ЕСО, через 3 місяці – 67 % пацієнтів. На 33 % часткових ефектів 

результатів могли впливати інші чинники – алергія, імунний дисбаланс, 

анатомічні деформації [107]. 

Спірні уявлення про особливості хірургічного лікування ГГМ на тлі 

ЕСО можуть бути вирішені шляхом використання сучасних методів 
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хірургічного втручання із застосуванням ендоскопічного обладнання та 

візуального контролю оперативного поля. 

На думку Capaccio P. et al. (2016) [108], загальноприйняте хірургічне 

лікування дітей з хронічним ЕСО включає в себе введення 

тимпаностомічної трубки або аденоїдектомію, самостійно чи з 

мірінготомією і введенням тимпаностомічної трубки. При порівнянні 

ефективності трансоральної мікроелементної ендоскопічної аденоїдектомії 

(TOMЕA) і традиційної аденоїдектомії в лікуванні дітей з ЕСО і легкою 

втратою слуху на тлі хронічного аденоїдиту у пацієнтів віком 4-12 років 

було виявлено, що обидві операції призвели до значного поліпшення 

прохідності хоан і всіх отологічних та аудіологічних параметрів через 3 і 9 

місяців після операції. Післяопераційна ендоскопія носоглоткового каналу 

показала, що середній відсоток залишкової хоанальної обструкції був 

значно меншим у групі дітей, які лікувалися TOMЕA. Кількість дітей з 

тимпанограмою типу B була значно меншою у групі TOMЕA після 3 і 9 

місяців, як і відсоток дітей з легкою втратою слуху. Автори прийшли до 

висновку, що хоча і TOMЕA, і традиційна аденоїдектомія є ефективними 

при лікуванні дітей з ЕСО, перша досягає більшого зменшення залишкової 

аденоїдної гіпертрофії і кращих результатів аудіометрії. 

За даними М.Д. Гулієва і Н.М. Гусейнова (2015) [109], ендоскопічна 

аденоїдектомія в порівнянні зі стандартною аденотомією має ряд 

незаперечних переваг – менша кількість ускладнень, безболісна зупинка 

кровотечі, рецидиви аденоїдів як ускладнення в постопераційному періоді 

не спостерігаються, відсутній негативний вплив на психоемоційну сферу 

дитини. 

Т.В. Золотова зі співавт. (2016) [110], виходячи з гіпотези, що ЕСО 

найчастіше виникає на тлі аденоїдних вегетацій, асоційованих з 

персистуючою вірусною інфекцією верхніх дихальних шляхів, проводила 

дітям з рецидивуючим ЕСО та скаргами на зниження слуху одномоментну 

аденотомію або аденотонзилотомію із шунтуванням барабанної 
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порожнини під ендотрахеальним наркозом з ендоскопічним контролем і 

використанням операційного мікроскопа. Через 5-7 місяців спостережень 

під контролем мікроскопа здійснювали видалення шунтів. Авторами була 

досягнута висока ефективність лікування як в найближчому, так і у 

віддаленому періоді після видалення шунтів через 6-12 місяців від 

моменту операції: в 93 % випадків відзначалося поліпшення слуху, функції 

слухової труби і рухливості барабанної перетинки. Таким чином, 

дослідженням було доведено, що причиною ЕСО у дітей найчастіше є 

дисфункція слухової труби внаслідок патології носоглотки, пов'язаної з 

ГГМ, а дітям з рецидивуючим ЕСО показане проведення одноетапного 

хірургічного ендоскопічного втручання під ендотрахеальним наркозом і, 

одномоментно, шунтування барабанної порожнини. 

Ендоскопічна аденотомія з одночасною тимпанотомією проводилася 

дітям з ЕСО та аденоїдними вегетаціями II-III ступеня, про що йдеться в 

публікації С.А. Левицької та співавт. (2016) [111]. Оцінка результатів 

лікування через 10 днів і через 1 місяць після хірургічних втручань 

показала, що така тактика сприяла більш швидкому відновленню функцій 

середнього вуха порівнянно з ізольованою аденотомією. 

Слід враховувати, що на ефективність аденоїдектомії може впливати 

і вік пацієнтів. Так, найбільш позитивні результати аденоїдектомії 

відзначалися у дітей з рецидивуючим ЕСО у віці менше 2-х років і у дітей  

старших 4-х років, з хронічним ЕСО. В інших вікових групах ніяких 

переваг для перебігу захворювань вуха аденоїдектомія не надавала, при 

цьому причини таких вікових відмінностей в ефективності аденоїдектомії 

авторам дослідження залишилися невідомі [112]. 

На необхідність враховувати комплекс факторів, а не тільки розмір 

аденоїдів, для вирішення питання про проведення аденотомії також 

вказують А.Л. Косаковський і Ю.В. Гавриленко (2014) [22]. Як правило, 

вказують автори, хірургічне лікування проводять при ГГМ II-III ступеня, 

проте показанням до операції повинен служити не стільки розмір 
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аденоїдів, скільки розвиток зумовлених ними патологічних станів у 

дитячому організмі. Тому, практичне завдання лікаря полягає в підборі 

адекватної терапії з метою зменшення вираженості запального процесу і 

гіпертрофії мигдаликів, що може дозволити уникнути оперативного 

втручання. 

В цілому дослідження показали, що аденотомія (особливо 

традиційна) не завжди справляє позитивний дієвий вплив на перебіг ЕСО 

(а в ряді випадків при рубцевих процесах здатна погіршувати перебіг 

ЕСО). Для проведення якісного хірургічного втручання на носоглотці при 

ЕСО бажано виявляти і враховувати індивідуальні особливості будови 

структур бічної стінки носоглотки, що мають пряме відношення до функції 

слухової труби. До них відносяться: частина носоглоткового мигдалика, 

розенмюллерівська ямка, трубні мигдалики, близькість крилопіднебінного 

вузла, геометрично-просторові розміри, що можна позначити терміном 

«слухова зона» носоглотки. Анатомічне взаєморозташування 

перерахованих утворень може бути самостійним чинником ризику 

розвитку ЕСО. При виборі методу хірургічного лікування всі ці утворення 

повинні розглядатися як одне ціле - «слухова зона» носоглотки. 

Таким чином, аналіз даних світової та вітчизняної наукової 

літератури за останні 5 років показав, що проблема терапії поєднання ГГМ 

і ЕСО залишається актуальною в дитячій оториноларингології. 

Опубліковані дані досліджень про роль ГГМ в патогенезі ЕСО і 

особливості хірургічного лікування цієї поєднаної патології шляхом 

використання ендоскопічного обладнання та візуального контролю 

оперативного поля продемонстрували високу ефективність цих методів 

діагностики і терапії. 

Широке впровадження ендоскопічних оглядів у дитячу 

оториноларингологічну практику дозволило якісно поліпшити діагностику 

й індивідуально підходити до визначення обсягу хірургічного втручання та 

вибору потрібного інструментарію. Аналізуючи показання лазерної 
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доплерівської флоуметрії (ЛДФ) [113, 114] можна судити про стан 

мікроциркуляції в слизовій оболонці носа і побічно судити про 

переважний вплив симпатичної чи парасимпатичної нервової системи. 

Незважаючи на велику різноманітність поглядів на етіопатогенез і 

клінічні прояви, а також широку популяризацію сучасних методів 

консервативного лікування дітей з ЕСО і гіпертрофією аденоїдних 

вегетацій, багато клінічних ситуацій вимагають хірургічного втручання 

[115]. Показанням до хірургічного лікування аденоїдів можуть служити: 

відсутність ефекту від пролонгованого (не менше 3 місяців) 

медикаментозного лікування (справжня гіпертрофія); рецидивний ЕСО; 

передбачувана або підтверджена асоційована інфекція (хронічний 

аденоїдит). 

У дитячій практиці хірургічні втручання на лімфаденоїдному 

глотковому кільці є, мабуть, найпоширенішими. Причому значну їх 

частину (76,9 %) займають операції, спрямовані на видалення аденоїдних 

вегетацій [116]. Необхідність хірургічного лікування гіпертрофії 

аденоїдних вегетацій у багатьох клінічних випадках виправдана, тому що 

без нього захворювання може мати затяжний або хронічний характер, що 

призводить до інвалідизації та соціальної дезадаптації дитини. 

На превеликий жаль, більшість оториноларингологів як в нашій 

країні, так і за кордоном застосовують і пропагують «стандартну техніку» 

хірургічного лікування – аденотомію за допомогою аденотомів різних 

конструкцій. Така операція давно втратила свою актуальність, вона часто 

не призводить до повного відновлення носового дихання і позбавлення 

пацієнта симптомів хронічного аденоїдиту. Навіть при ретельному 

виконанні аденотомії без контролю зору не можна бути впевненим, що 

лімфоїдна тканина видалена повністю. Однак, незважаючи на видалення 

основної частини аденоїдів, у носоглотці залишається лімфоїдна тканина 

значного розміру. У 87,8 % випадків вона виявляється при ендоскопічному 

огляді носоглотки в післяопераційному періоді. Таким чином, частота 
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рецидивів при «сліпих» аденотоміях становить від 67,8 % до 87,8 % 

[117, 118, 119, 120]. Ендоскопічна техніка дозволяє наблизити 

важкодоступну ділянку і під чітким візуальним контролем виконати 

вибіркове видалення патологічного вогнища зі збереженням функції 

органа [121]. Все це призводить до швидкого функціонального 

відновлення організму.  

Дослідження останніх років показують велику значимість 

аденоїдних вегетацій у становленні імунітету у дітей і підтверджують 

правомірність думки, що їх відсутність призводить до зниження 

напруженості місцевого імунітету і, як наслідок, до розвитку місцевої 

імунологічної недостатності. Важко не погодитися з думкою Г.Е. Тімена, 

(2014 року) [23], що видалення аденоїдних розростань, засноване лише на 

ступеню гіпертрофії, є по суті знищенням частки загальної для організму 

імунологічної системи, а отже, неприпустимою ятрогенною помилкою. 

Про це ж свідчать результати дослідження В.П. Семенюка і О.Ф. 

Мельникова (2015) [122], які довели, що видалення ГМ зі складу 

лімфоїдної тканини глотки може несприятливо позначитися на стані 

місцевого і навіть системного імунітету. Імунологічна активність 

аденоїдних вегетацій особливо значима у дітей до п'яти років, у зв'язку з 

чим хірургічне лікування в цьому віці є небажаним [123]. 

Звертаючи увагу на появу нових публікацій у науковій літературі, 

присвячених проблемам хірургічного лікування ГГМ у дітей, ми 

систематизували та узагальнили дані опублікованого і свій власний досвід 

для об'єктивізації стану цієї проблеми. Всі хірургічні втручання в 

носоглотці можна поділити на «cліпі» й візуально контрольовані [124]. 

Останні здійснюються під контролем ендоскопа або гортанного дзеркала і 

мікроскопа. За механізмом видалення вони поділяються на «давлячо-

ріжучі» (аденотом, радіохірургія, лазер та ін.) та «аспіраційно-ріжучі» 

(шейвер, коблатор та ін.). 



 55 

У доступній літературі переважно описані ендоназальні операції 

«давлячо-ріжучими» методами під контролем ендоскопа. На наш погляд, 

ці методики не дозволяють повноцінно контролювати обшир тканини, що 

видаляється, через кровотечі різного ступеня, а обсяг тканини, що 

видаляється, залежить від сили тиску на інструмент, що може посилити 

рубцювання і кровотечу з травмованих тканин. 

Складається суперечлива ситуація, що потребує розробки 

досконаліших безпечних методів хірургічного видалення лімфоїдної 

тканини носоглотки при ексудативних отитах. В аналізах ендоскопічної 

картини носоглотки у дітей, які страждають на ЕСО, чітко зазначається 

розташування лімфоїдної тканини більше в верхніх відділах носоглотки, 

яка іноді переходить у порожнину носа або рубцево-змінені чи 

гіпертрофовані трубні валики, що закривають устя слухової труби. У 

літературі докладно описаний стан носоглотки після різних варіантів 

аденотомії, навіть наведені класифікації розташування залишків 

лімфоїдної тканини і рубцеві зміни в носоглотці. Однак, чомусь проблема 

ЕСО і рецидиву ГГМ залишається актуальною і в даний час [125]. 

На користь вищенаведених положень свідчать факти про вплив 

невдалих аденотомій на виникнення ЕСО у дітей. Так, I. Unlu et al. (2015) 

[126] вказують, що аденоїдектомія методом кюретажу могла бути 

причиною розвитку ЕСО у дітей на тлі дисфункції ЄТ. Автори провели 

аналіз зміни тиску в середньому вусі в ранньому періоді після 

аденоїдектомії у дітей з аденоїдною гіпертрофією без ЕСО з нормальними 

барабанними перетинками і тимпанограмами та встановили, що 

патологічне зниження тиску в середньому вусі визначалося у 75 % 

пацієнтів в 1-ий післяопераційний день і у 15,6 % пацієнтів у 3-й 

післяопераційний день. Тиск у середньому вусі повертався до 

передопераційних значень до 7-го післяопераційного дня. Таким чином, у 

ранній період після аденоїдектомії або аденотонзилектомії виникала 

тимчасова дисфункція ЄТ. Ця ситуація могла бути пов'язана з наявністю 
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післяопераційних згустків і набряком у носоглотці, а ЄТ могла 

піддаватися хірургічній травмі. У зв'язку з цим, на думку авторів, існує 

необхідність у порівняльних дослідженнях в цій галузі з використанням 

мікродебрідерської або лазерної аденоїдектомії, супроводжуваної 

ендоскопом. 

Як показує аналіз літератури, на наш погляд, практично не 

враховується нейрорефлекторний шлях розвитку і перебігу ЕСО. 

Можливо, це пов'язано з важкою доступністю вивчення рефлекторно 

активної зони носоглотки, яка іннервується чутливими і вегетативними 

гілками з крилопіднебінного вузла, розташованого в зоні 

розенмюллерівської ямки, і з боку порожнини носа цей ганглій покритий 

тільки шаром слизової оболонки. Як аналогію, що підтверджує 

дисфункцію слухової труби від можливого подразнення крилопіднебінного 

вузла, можна навести приклад клінічного прояву гангліоневриту 

крилопіднебінного вузла (синдром Слюдера), що супроводжується 

вираженими ознаками вегето-судинних розладів у зоні іннервації: біль, 

набряк слизових оболонок, значна ексудація, закладеність вуха, ринорея. 

Дослідницькі групи, що працюють у цій царині, пропонують різні 

підходи до терапії даної комбінованої патології, засновані на множинності 

поглядів на причини її генезу – інфекційні, анатомічні, обструктивні, 

нейро-рефлекторні, соціально-демографічні. Об'єднавши вплив на ці 

елементи за допомогою сучасної модифікованої техніки ендоскопічної 

хірургії, визнаної багатьма дослідниками як найбільш оптимальної в 

дитячій практиці [9], досягнення максимально позитивних результатів у 

профілактиці та терапії ЕСО у дітей з супутньою гіпертрофією аденоїдів 

цілком можливе. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дослідження та принципи формування груп спостереження 

 

Робота виконана на кафедрі оториноларингології ДЗ «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти МОЗ України» в період з 2011 по 

2018 роки. 

Дослідження включало кілька етапів, що дозволяло максимально 

оцінити і проаналізувати всі можливі сторони досліджуваних патологічних 

процесів у носоглотці та ЕСО у дітей. Схематичне зображення формування 

груп спостереження представлено на рисунку 2.1. 

Етап 1. На першому етапі дослідження під спостереженням 

перебувало 50 умовно здорових дітей у віці від 5 до 7 років (середній вік 6 

років 4 місяці), з різним ступенем ГГМ, що страждали на ЕСО, яким в 

анамнезі була проведена аденотомія близько року тому. Операції 

проводилися класичним інструментом Бекмана. Було виявлено, що у 41 

(82,0 %) дитини настала ремісія ЕСО, а в 9 (18,0 %) - відзначалися 

рецидиви клінічної симптоматики ЕСО, що свідчило про недостатню 

ефективність проведеного оперативного лікування. 

Для з’ясування можливих причин формування рецидивів усім дітям 

було здійснено клініко-інструментальне дослідження, за даними якого 

проводилося порівняння відмінностей у результатах раніше проведених 

операцій. Оцінювалися їхні переваги та недоліки, вивчалися 

постопераційні зміни порожнини носа і носоглотки, особливо її бічної 

стінки, трубних валиків, усть слухових труб, розенмюллерівських ямок і 

зон іннервації крилопіднебінного вузла.  
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Рис. 2.1. Схема етапів дослідження і формування груп спостереження 

Діти віком 5-7 років з ГГМ і ЕСО 

(n=167) 

Діти з ГГМ і ЕСО, які раніше були оперовані 

традиційним способом (n=50) 

Діти з ЕСО і 

гіпертрофією 

лімфоїдної тканини без 

ознак запалення (n=90) 

 

Діти, хворі на хронічний 

гнійний аденоїдит і ЕСО 

(n=27)  

Діти, у яких збереглися 

симптоми ЕСО 

(рецидив) як мінімум 

протягом 1 року після 

видалення аденоїдів 

(n=9) 

Діти, які не мали 

симптомів ЕСО як 

мінімум протягом 1 

року після видалення 

аденоїдів (n=41) 

Група 1 Група 2 

Діти з ГГМ і ЕСО, які раніше не були оперовані з 

приводу даної патології (n=117) 

Етап 1 Етап 2 

Порівняльна оцінка післяопераційних змін носоглотки 

і стан локальної мікроциркуляції 

Порівняльне дослідження локальної 

мікроциркуляції носоглотки умовно здорових 

дітей 

Хірургічне видалення 

аденоїдів у максимально 

можливому обсязі 

Хірургічне видалення 

аденоїдів у щадному 

обсязі 
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Зверталася увага на факт наявності чи відсутності залишків 

лімфоїдної тканини, рубцевих змін тощо, а також на стан локальної 

мікроциркуляції слизової оболонки носа [223]. З урахуванням отриманих 

даних були визначені ймовірні причини рецидивів ЕСО в оперованих 

дітей, пов'язані з можливим впливом особливостей локалізації лімфоїдної 

тканини в порожнині носоглотки (розенмюллерівська ямка) на 

нейрорефлекторний апарат і зміною мікроциркуляції в слизовій оболонці 

носа і слухової труби. 

Спочатку для вихідного підтвердження важливості впливу стану 

локальної вегетативної іннервації слизової оболонки носа на повноцінність 

функціонування всіх структур носоглотки було проведено порівняльне 

обстеження умовно здорових дітей, що полягало в оцінці змін у 

показниках мікроциркуляції в слизовій оболонці носа до і після 

подразнення зон іннервації крилопіднебінного вузла з подальшою 

реєстрацією порушень локальних нейровегетативних процесів [215, 216]. 

Така логіка діагностичного пошуку разом з результатами раніше 

проведених досліджень, відомих за даними Т.І. Шустова та співавт. (2016) 

[15], М.Н. Гілялова і Ш.М. Исмагилова (2015) [16], дозволила 

сформулювати гіпотезу дослідження: хірургічне видалення ділянок 

гіпертрофованої лімфоїдної тканини з розенмюллерівської ямки (зона 

локалізації крилопіднебінного ганглія) сприятиме відновленню порушених 

локальних нейровегетативних процесів і мікроциркуляції в слизовій 

оболонці слухової труби у дітей з ГГМ та ЕСО, що істотно підвищить 

ефективність лікування і знизить кількість рецидивів основного 

захворювання [226]. 

Етап 2. На другому етапі дослідження під спостереженням 

перебувало 117 дітей з ГГМ і ЕСО у віці від 5-ти до 7-и років (середній вік 

6 років 2 місяці), які раніше не піддавалися аденотомії або аденоїдектомії і 

лікувалися консервативно. У процесі клініко-інструментального 

обстеження цього контингенту було виявлено, що 27 дітей (23,1 %) мали 
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прояви хронічного запального процесу в ГМ (хронічний аденоїдит), а 90 

дітей (76,9 %) – просту ГГМ без ознак запальних змін. У зв'язку з цим були 

сформовані 2 групи клінічного спостереження: 

1-а група – діти з хронічним гнійним аденоїдитом і ЕСО, яким з 

метою санації хронічного гнійного вогнища інфекції показане хірургічне 

видалення аденоїдів у максимально можливому обсязі (n = 27); 

2-а група – діти з ГГМ і ЕСО, яким показане хірургічне видалення 

аденоїдів у щадному обсязі (n = 90). 

У всіх дітей були досліджені особливості анамнезу життя і хвороби, 

фізичного розвитку, а також клінічної картини перебігу основних 

захворювань. 

Подальший хід дослідження здійснювався за даними паралельного 

аналізу стану пацієнтів груп спостереження, прооперованих різними 

методами. 

Дітям 1 групи проводилася операція аденотомії з максимальним 

видаленням усієї тканини аденоїдів і подальшим спостереженням 

протягом 1 року. 

Дітям 2 групи проводилася операція аденотомії з вибірковим                            

видаленням лімфоїдної тканини в зоні розенмюллерівської ямки під 

візуальним ендоскопічним контролем з подальшим спостереженням 

протягом 1 року [229]. 

Після цього протягом усього періоду спостереження за дітьми 1-ї і  

2-ї груп оцінювали віддалені результати оперативного втручання з 

урахуванням кількості рецидивів. Проводилося ретроспективне порівняння 

результатів запропонованого нами хірургічного лікування з даними, 

отриманими у дітей, оперованих за загальноприйнятою методикою [217, 

227, 228]. 

Для проведення всіх досліджень за темою дисертації на першому 

етапі було отримано дозвіл комісії з етики та біоетики Д3 «ЗМАПО МОЗ 

України» (протокол № 6 від 18.09.2012). Від батьків усіх дітей, які брали 
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участь у дослідженні, отримано інформовану згоду в письмовому вигляді 

на проведення всіх досліджень. Після закінчення досліджень отримано 

висновок комісії з етики та біоетики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 

(протокол № 7 від 11.10.2018 р.) про те, що робота виконана відповідно до 

статусу Української асоціації з біоетики та згідно з етичними принципами 

Медичного дослідження, проведеного на людях, які були прийняті 

Гельсинською декларацією (2008). 

Критерії включення дітей у дослідження: вік від 5-и до 7-и років 

включно; підписання інформованої згоди батьками; відсутність терапії 

такими імуномодулюючими препаратами, як препарати інтерферону і його 

індуктори, внутрішньовенні імуноглобуліни, свіжозаморожена плазма 

протягом 14 попередніх днів; відсутність потреби в системному 

призначенні глюкокортикостероїдів, відсутність системної планової 

терапії глюкокортикостероїдами і цитостатиками протягом 180 попередніх 

днів. 

Критерії виключення з дослідження: вік дитини менше 5 і більше 7 

років; наявність вроджених аномалій розвитку ЛОР-органів і органів 

дихання (Q30-Q34); наявність муковісцидозу (E84); наявність первинних 

імунодефіцитів; наявність алергічних захворювань; наявність важкого 

органічного захворювання центральної або периферичної нервової 

системи; наявність соматичних захворювань у стадії декомпенсації; будь-

які документально підтверджені аутоімунні захворювання незалежно від 

фази процесу; злоякісні новоутворення будь-якої локалізації; туберкульоз 

будь-якої локалізації, а також відсутність інформованої згоди батьків на 

проведення дослідження. 

Всі діти були обстежені на наявність IgM і IgG до вірусу Епштейна-

Барра і цитомегаловірусу як однієї з можливих причин гіпертрофії 

лімфоїдної тканини. У разі виявлення діагностичних титрів IgM або 

сероконверсії IgG при дослідженні методом парних сироваток пацієнти 
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виключалися з дослідження для усунення впливу даних інфекцій на 

ефективність запропонованої терапії. 

 

2.2. Загальна характеристика хворих 

 

За період з 2011 по 2018 рр. на базі ЛОР-клініки ДЗ «Запорізька 

медична академія післядипломної освіти МОЗ України» під наглядом 

перебувало 167 дітей у віці від 5 до 7 років, які мали ГГМ та супутній ЕСО. 

Хлопчиків було 91 (54,5 %), дівчаток – 76 (45,5 %). 

Клінічний метод обстеження складався з оцінки даних анамнезу 

життя, фенотипової характеристики дитини, загальноклінічних методів 

обстеження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, копрограма). 

Клінічна оцінка пацієнтів груп спостереження формувалася на 

підставі даних анамнезу про індивідуальну захворюваність на гостру 

респіраторну патологією, проявів рецидивуючого перебігу інфекційного 

процесу в носоглотці і середньому вусі (аденоїдит, фаринготонзиліт, отит), 

особливостей перебігу захворювання, швидкості настання терапевтичного 

ефекту при використанні стандартних методів лікування, частоти 

формування ускладнень. 

За наявності показань діти оглядалися алергологом, імунологом, 

інфекціоністом, педіатром, генетиком. Таким чином був виключений 

вплив на формування досліджуваної патології вроджених і спадкових 

захворювань, алергічної патології, первинних і вторинних імунодефіцитів, 

лімфотропних інфекцій. 

Всім дітям проводилася відеофіксація ендоскопічного обстеження 

носоглотки. При ендоназальному ендоскопічному огляді ендоскопом 

KARL STORZ з напрямком огляду 0˚ визначалася наявність або 

відсутність патологічного компонента в зоні розенмюллерівської ямки, що 
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дозволяло поділяти дітей на групи спостереження і контролювати 

динаміку терапевтичного процесу. 

Впровадження ендоскопічних оглядів у дитячу 

оториноларингологічну практику дозволило якісно поліпшити діагностику 

й індивідуально підходити до визначення обсягу хірургічного втручання та 

вибору потрібного інструментарію. Під час оцінки ендоскопічної картини 

носоглотки у дітей, які страждають на ЕСО, чітко фіксувалося: 

розташування лімфоїдної тканини більше в верхніх відділах носоглотки, 

яке іноді переходило в порожнину носа; рубцевозмінені або 

гіпертрофовані трубні валики, що закривали устя слухової труби (рисунок 

2.2). 

 

 

Рисунок 2.2. Ендоскопічна картина носоглотки у дітей груп 

спостереження, які страждають на ЕСО. 

 

Виконання аденотомії під візуальним контролем дозволяло 

диференційовано видаляти лімфоїдну тканину з носоглотки, не завдаючи 

зайвої операційної травми навколишнім тканинам з одномоментною 

корекцією супутньої патології оточуючих структур (трубні валики, задні 

кінці носових раковин, бічні валики глотки тощо) (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3. Приклад виконання аденотомії під візуальним 

контролем. 

 

Функція слухового аналізатора у дітей груп спостереження 

оцінювалася за допомогою сприйняття пацієнтами шепітної і розмовної 

мови. Застосовувана методика аудіометрії не відрізнялася від 

загальноприйнятої методики, описаної в багатьох посібниках та 

підручниках з оториноларингології. 

Оцінка ступеня порушення слуху проводилася згідно з 

класифікацією В.Г. Базарова, А.І. Розкладки (1989) [127] на основі аналізу 

сприйняття «живої» мови і чистих тонів частотою 500; 1000; 2000 і 4000 

Гц. При цьому нульовий ступінь відповідав нормальному слуху, а середній 

поріг чутності тонів мовного діапазону частот (500 - 4000 Гц) знаходився в 

межах від 0 до 15 дБ. 

Перший ступінь порушення слуху: сприйняття розмовної мови з 

відстані більше 5 метрів. Середній поріг тонального слуху мовного 

діапазону досягає 16 - 45 дБ. 

Другий ступінь порушення: є суміжним з рівнем соціальної 

адекватності, середнє значення порога тонального слуху мовного 
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діапазону досягає 46 - 55 дБ, при цьому сприйняття розмовної мови 

обмежене відстанню 3-5 метрів. 

Третій ступінь порушення: тяжке порушення слуху. Сприйняття 

розмовної мови можливе на відстані від 0,5 до 3,0 метрів. Середній поріг 

тонального слуху підвищений до рівня 56 - 75 дБ. 

Четвертий ступінь порушення: глибока приглухуватість. Сприйняття 

розмовної мови можливе на відстані 0,5 метра. Середній поріг підвищений 

до рівня 76 - 95 дБ. 

П'ятий ступінь порушення: глухота, при якій розмовна мова не 

сприймається, середні пороги мовного діапазону перевищують рівень 95 

дБ. 

Вестибулометричне дослідження виключено з аналізу. Скарг 

пацієнтів з боку вестибулярного апарату та помітних клінічних проявів 

вестибулярної дисфункції у всіх обстежуваних дітей виявлено не було. 

 

2.3. Дослідження стану мікроциркуляції слизової оболонки носоглотки за 

допомогою лазерної доплерівської флоуметрії 

 

Уявлення про вегетативну іннервацію слухової труби було отримано 

з даних дослідження мікроциркуляції крові слизової оболонки нижніх 

носових раковин, що мають зі слуховою трубою спільне джерело 

вегетативного забезпечення. 

Дослідження циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки 

нижніх носових раковин проводилося з використанням лазерного 

аналізатора «Лакк - 02» (Росія), з програмним забезпеченням «LDF 

2.20.0.507WL». Дослідження проводилися при однаковій температурі в 

приміщенні близько 21-24°С. Протягом 10 хвилин до початку діагностики 

пацієнт знаходився в спокійному стані. Дослідження мікроциркуляції 

проводилося з переднього відділу нижніх носових раковин протягом 3-х 
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хвилин у спокої і після подразнення зондом з ваткою слизової оболонки 

в ділянці розташування крилопіднебінного вузла і розенмюллерівської 

ямки. Діагностика у всіх пацієнтів здійснювалася в однаковий час доби 

(рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4. Приклад правильного укладання пацієнта для 

проведення ЛДФ 

 

При оцінці мікроциркуляції в конкретній зоні досліджень 

початковим етапом був підбір контрольної групи для отримання 

орієнтирів, необхідних для зіставлення їх з даними конкретного пацієнта. 

Наступним етапом діагностики було проведення функціональних 

проб. Залежно від завдань досліджень мікроциркуляції крові обирався 

необхідний перелік функціональних тестів і визначалися контрольні 

параметри [128, 129, 130]. 

Попередньо, перед проведенням розрахунків показників 

мікроциркуляції в умовах фізіологічного спокою аналізувався вид запису 

ЛДФ-грами. Якщо запис було виконана коректно, без артефактів, то він 

виглядав як змінний коливальний процес змін перфузії, згрупованих 

поблизу уявної лінії, паралельної осі часу. Коливальний процес міг бути 
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представлений у вигляді локальних груп коливань, що повторюються в 

часі, як правило, у вигляді аперіодичних змін перфузії [131, 132, 133]. 

Оскільки запис ЛДФ-грам проводився в зонах досліджень, де є 

труднощі забезпечення стандартизації знімання інформації (слизова 

поверхня носоглотки) або запис ЛДФ-грами було здійснено з артефактами, 

а також з неясними ділянками підйому або зниження перфузії, то в записах 

вибиралися окремі фрагменти, що відповідали зазначеним рекомендаціям 

для коректного запису [128, 134, 135]. 

Аналізуючи показання ЛДФ, можна було судити про стан 

мікроциркуляції в слизовій оболонці носа і припускати переважаючий 

характер впливу симпатичної або парасимпатичної нервової системи     

(рисунки 2.5 і 2.6). 

 

 

Рисунок 2.5. Приклад процесу комп’ютерного аналізу результатів 

ЛДФ мікроциркуляції у слизовій оболонці носа 
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Рисунок 2.6. Приклад автоматизованої побудови ЛДФ-грами 

конкретного хворого 

 

Зміни в ЛДФ-грамі тих чи інших коливань були діагностичним 

критерієм порушень механізмів регуляції мікроциркуляції крові, пов'язаної 

зі станом тонусу стінок мікросудин. 

Оцінювалася загальна перфузія (М); середнє коливання перфузії 

щодо середнього значення потоку крові (σ); пульсова хвиля (а / 3σС); 

дихальна хвиля (а / 3σД); міогенна хвиля (а / 3σМ); нейрогенна хвиля (а / 

3σН); дані вейвлет-аналізу, в тому числі показник шунтування (ПШ), 

нейротонус (НТ), міотонус (МТ), що відображають функціональний стан 

мікроциркуляції крові в слизовій оболонці нижніх носових раковин. 

При оцінці стану вегетативної нервової системи враховували індекс 

Кердо (вегетативний індекс – ВІ), який розраховували за формулою (2.1) 

                                                              (2.1) 

де Д – величина діастолічного тиску; 

 Р – частота серцевих скорочень на хвилину. 
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 Отримані дані оцінювали як: ВІ = 0 – эйтонія; ВІ = 0(+) – 

підвищення симпатичного тонусу; ВІ = 0(-) – підвищення 

парасимпатичного тонусу.  

Коефіцієнт Хільдебранта розраховували за формулою (2.2)  

                                                                    (2.2) 

де Р – частота серцевих скорочень за хвилину; 

D – число дихань за хвилину.  

Значення Q у межах 2,8 – 4,9 свідчить про нормальні міжсистемні 

відношення [136]. 

Аналіз та інтерпретація розрахункових результатів проводилася 

шляхом зіставлення з аналогічними даними для групи порівняння [215, 

216, 219]. 

Підвищення значення перфузії оцінювалося як збільшення 

кровообігу внаслідок, як правило, зниження нейрогенного тонусу артеріол, 

рідше інших компонентів тонусу. Розглядалися два варіанти: 

1-ий варіант – підвищення перфузії не більше, ніж на 50 % від 

контрольних значень (М, σ, Кv  Кvконт ). Зниження нейрогенного тонусу 

– це збільшення амплітуд коливань у нейрогенному діапазоні (Ан). Якщо 

реєструються нейрогенні ритмічні коливання синусоїдальної форми, то це 

відповідає патологічним дефектам, при яких порушується нейрогенний 

контроль артеріолярного тонусу. Зниження НТ може супроводжуватися 

підвищенням МТ (Ам) і збільшенням шунтування по артеріо-венулярних 

анастомозах (зростання ПШ). 

2-ий варіант – підвищення перфузії в кілька разів порівнянно з 

контролем (М, σ, Кv < Кvконт.). Значне збільшення перфузії, відповідне 

гіперемічному типу мікроциркуляції (виявляється при проведенні 

оклюзійної проби), внаслідок істотного зниження м'язового тонусу 

супроводжується зростанням амплітуд серцевих коливань (Ас), які 
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привносяться до мікроциркуляторного русла з великим потоком крові з 

артерій. 

Зниження перфузії відносно значень у групі порівняння також 

розглядалися у вигляді двох варіантів. 

1-й варіант – зменшення перфузії до 50 % від контролю відбувається 

в результаті підвищення нейрогенного тонусу (М, σ, Кv ≥ Кvконт). В 

результаті компенсаторної реакції можуть спостерігатися підвищені 

амплітуди міогенних коливань (Ам) (зниження міогенного тонусу). У разі 

зниження артеріо-венулярного тиску спостерігаються епізоди з 

вираженими дихальними ритмами (Ад). 

2-й варіант – зменшення перфузії більш ніж на 50 % від контрольних 

значень. Значне зниження перфузії відбувається внаслідок спазму артеріол 

(М, σ, Кv  Кvконт.) і може відповідати спастичному типу мікроциркуляції 

[128]. 

Таким чином, метод ЛДФ дозволяв діагностувати стан як вихідних, 

так і навантажувальних показників мікроциркуляції, відкриваючи 

перспективи для системного аналізу патогенетичних механізмів 

формування патології носоглотки. 

 

2.3.1. Порівняльне дослідження характеру вегетативної іннервації слухової 

труби за даними мікроциркуляції крові в слизовій оболонці нижніх 

носових раковин в умовно здорових дітей 

 

Для попередньої оцінки ролі вегетативної іннервації слухової труби 

вивчався стан мікроциркуляції слизової оболонки нижніх носових раковин 

до і після подразнення зони розенмюллерівської ямки умовно здорових 

дітей у момент огляду. 

Дослідження мікроциркуляції проводилося з переднього відділу 

нижніх носових раковин протягом 3-х хвилин у спокої і після подразнення 
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зондом з ваткою слизової оболонки в зоні розташування 

крилопіднебінного вузла і розенмюллерівської ямки. 

Аналізовані дані були представлені як медіана (Mе) та 

інтерквартильний розмах (RQ = 25% Q -75% Q). Результати проведеного 

дослідження представлені в таблиці 2.1. 

 

 

 

Таблиця 2.1 

Показники ВІ, ВНС і стану мікроциркуляції крові в слизовій оболонці 

нижніх носових раковин в умовно здорових дітей до і після подразнення 

зони розенмюллерівської ямки 

 

 N 
Показник (Ме) 

ВІ Q М σ 
а/3σ

Н 

а/3σ

М 

а/3σ

Д 

а/3σ

С 
НТ МТ ПШ 

До 32 39,0 3,2 6,76 1,67 14,8 14,5 10,3 5,98 2,06 2,67 0,88 

Піс-

ля 

22 33,4 4,7 4,23 0,89 18,2 14,3 6,04 5,01 1,4 3,03 0,89 

 

З наведених у таблиці даних видно, що ВІ вказує на переважання 

симпатичного тонусу, при цьому значення коефіцієнта Хільдебранта (Q) 

характерні для збережених міжсистемних відношень у вегетативній 

іннервації. Слід зазначити, що малий коефіцієнт кореляції не означає, що 

між двома величинами немає жодного зв'язку. Кореляційний зв'язок між 

змінними, як правило, не є причинно-наслідковим або, у всякому разі, не 

повинен так розцінюватися [215, 216, 212]. 

Після механічного подразнення слизової оболонки в зоні 

розенмюллерівської ямки зміни досліджуваних показників мали 

статистично значущі відмінності від вихідних значень, за винятком ВІ. 

При цьому, між ВІ і показниками М, МТ, НТ і ПШ до подразнення 
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відзначена пряма, а після подразнення – зворотна кореляція (при 

величині коефіцієнта кореляції більше 0,3 тільки для ВІ і ПШ). 

Порівняльна оцінка показників ВІ, коефіцієнта Хільдебранта і стану 

мікроциркуляції крові в слизовій оболонці нижніх носових раковин до і 

після подразнення розенмюллерівської ямки представлена в таблиці 2.2. 

 

 

 

Таблиця 2.2 

Порівняльна оцінка показників ВІ, коефіцієнта Хільдебранта і стану 

мікроциркуляції крові в слизовій оболонці нижніх носових раковин до і 

після подразнення розенмюллерівської ямки в умовно здорових дітей 

 

Wilcoxon Matched Pairs Test.  Marked test are significant at p < ,0500 

Показ-

ник 

До Після 
Z  p-level 

Me RQ 
(75%Q – 25%Q) 

Me RQ 
(75%Q – 25%Q) 

ВІ 39,0 42,0 – 32,0 =10,0 33,4 39,7 – 24,0 = 15,7 1,1931 0,232805 

Q 3,2 3,6 – 2,9 = 0,7 4,7 5,0 – 4,0 = 1,0 4,7519 0,000002 

М 6,76 7,3 – 4,9 = 2,4 4,54 4,89 – 4,01 = 0,88 5,3908 0,000000 

 Σ 1,67 2,0 – 1,0 = 1,0 0,99 1,21 – 0,88 = 0,33 4,5513 0,000005 

а/3σ Н 14,8 16,3 – 12,5 =3,8 18,3 18,5 – 17,1 = 1,4 4,5513 0,000005 

а/3σ М 14,5 17,8 –10,9 = 6,9 14,3 14,6 – 13,9 = 0,7 5,6707 0,000000 

а/3σ Д 10,3 11,1 – 8,2 = 2,9 6,07 6,15 – 5,45 = 0,7 5,3908 0,000000 

а/3σ С 5,98 7,0 – 5,6 = 1,4 5,03 5,1 – 4,9 = 0,2 5,3908 0,000000 

НТ 2,06 2,8 – 1,8 = 1,0 1,4 1,5 – 1,3 = 0,2 5,1110 0,000000 

МТ 2,67 2,9 – 1,9 = 1,0 3,04 3,1 – 2,9 = 0,2 5,6707 0,000000 

ПШ 0,88 0,9 – 0,8 = 0,1 0,89 0,92– 0,86 = 0,06 3,4319 0,000599 
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Залежність між ВІ і показниками НТ, МТ, ПШ до і після 

подразнення розенмюллерівської ямки представлена в таблиці 2.3. 

Таким чином, в умовно здорових дітей подразнення зони 

розенмюллерівської ямки призводить до того, що ВІ залишається в «зоні» 

симпатикотонії, а Q коефіцієнт наближається до своєї верхньої межі зі 

статистично значущими відмінностями в показниках МТ, НТ і ПШ. 

 

 

 

 

Таблиця 2.3 

Залежність між ВІ і показниками НТ, МТ і ПШ до і після подразнення 

розенмюллерівської ямки в умовно здорових дітей 

Regression Summary for Dependent Variable ВІ 

До Beta Std.Err. B Std.Err. t(28) p-level 

Intercept   23,6588 8,305610 2,84854 0,00814 

НТ -0,37299 0,181854 -2,39117 1,165823 -2,05106 0,04972 

МТ 0,34457 0,167029 3,72756 1,806884 2,06298 0,04849 

ПШ 0,33799 0,171829 12,5963 6,403630 1,96706 0,05848 

Після Beta Std.Err. B Std.Err. t(18) p-level 

Intercept   14,5590 83,16031 0,17507 0,86297 

НТ -0,10094 0,320996 -5,75406 18,29832 -0,31445 0,75678 

МТ 0,14446 0,305140 12,2795 25,93762 0,47342 0,64160 

ПШ -0,06988 0,262407 -3,59005 13,48026 -0,26631 0,79302 

 

Отже, після механічного подразнення зондом з ваткою «слухової 

зони» носоглотки, яким ми імітували прямий вплив масою аденоїдів і 

тригерний вплив продуктів запалення при аденоїдитах, змінюється тонус 

судинного русла і характер його вегетативного забезпечення – в умовах 
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вихідної симпатикотонії зовнішній патологічний вплив (механічний, 

хімічний) призводить до дисбалансу адренергічних стимулів з виходом на 

передній план парасимпатичного компонента. Це супроводжується 

клінічно зареєстрованим набряком слизової оболонки, гіперсекрецією 

слизу (ексудату) і, як наслідок, створює умови для дисфункції слухової 

труби. 

Виявлені особливості мікроциркуляції в умовно здорових дітей 

спонукали до поглибленого порівняльного дослідження стану ВНС і 

мікроциркуляції в слизовій оболонці носа у пацієнтів з ГГМ, що хворіють 

на ЕСО. 

2.4. Методика оперативного втручання 

 

При операційному втручанні враховували щільність лімфоїдної 

тканини носоглотки, вираженість рубцевої облітерації і ступінь ризику 

можливої післяопераційної кровотечі. 

Оперативне втручання проводилося під загальною анестезією з 

керованою гіпотонією в положенні хворого лежачи на спині (рисунок  2.7). 

 

   
Рисунок 2.7. Положення хворого під час операційного втручання 

 

Використовувався удосконалений спосіб з видаленням лише тієї 

частини ГМ, який подразнює рефлексогенні активні зони носоглотки, що 

забезпечило більш точну локалізацію втручання [229]. Операція 

здійснювалася спеціальною шейверною носоглотковою насадкою (із 

застосуванням обладнання фірми Medtronic), яка проводилася через 
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ротоглотку з використанням гортанного дзеркала й інтраопераційного 

збільшення або ендоскопії 70° (Рисунок 2.8). 

Перевага віддавалася екстраназальному підходу з використанням 

«аспіраційно-ріжучих» методів, оскільки ендоназальний підхід пов'язаний 

з травматизацією слизової оболонки носа і неповною об'ємною 

візуалізацією операційного поля при внутрішньоносових підходах, що 

може призводити до більш тривалого загоєння, утворення синехій у  

порожнині носа, утворення більш грубих рубців у носоглотці [211]. 

 

      

   

 

Рисунок 2.8. Обладнання, що використовувалося під час 

оперативного втручання 

 

Бескровний метод коблації дозволяв чітко бачити межі операційного 

поля (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9. Приклад виконання коблації під візуальним 

контролем. 

 

У дітей 2-ої групи спостереження видалялися ділянки ГМ, які 

поширювалися в порожнину носа, розенмюллерівську ямку і прилеглі 

слухові труби. У всіх пацієнтів цих груп у задніх відділах порожнини носа 

при ендоскопії було видно лімфоїдну тканину, яка в більшості випадків 

доходила до задніх кінців середньої носової раковини, поширювалася на 

слуховий валик і повністю закривала  устя труби. 

Поширеність же лімфоїдної тканини в передньо-задньому і верхньо-

нижньому обширі була різноманітнішою і якій-небудь систематизації не 

підлягала. 

Носове дихання відповідало розміру аденоїдних вегетацій і 

вираженості набряку слизової оболонки порожнини носа. Всім дітям за 

наявності ексудату в середньому вусі, паралельно до операції на 

лімфоїдній тканині носоглотки, проводився парацентез барабанної 

перетинки з наступною аспірацією вмісту з барабанної порожнини. Тобто, 

всім пацієнтам було проведено візуально-контрольовані диференційовані 

операції за допомогою коблатора і шевера [218, 220, 221, 225]. 

У дітей 1-ї групи з хронічним аденоїдитом і постійним гнійним 

вмістом видалялася максимальна частина ГМ. Критеріями достатнього 

видалення центральної частини є візуалізація меж хоан і задніх кінців 

середніх та нижніх носових раковин (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10. Приклад максимального видалення ГГМ під 

візуальним контролем 

 

В результаті зберігалася частина лімфоїдної тканини в ділянці 

переходу склепіння носоглотки в задню стінку і на задній стінці 

носоглотки. Гемостаз здійснювався в поодиноких випадках за допомогою 

коблатора. Під збільшенням у типовому місці барабанної перетинки 

виконувався парацентез. За допомогою вакуум-аспіратора вміст 

барабанної порожнини видалявся. Завдяки візуально контрольованій 

операції із застосуванням шейверної техніки аденотомію ми умовно 

поділяли на «радикальну» і органозберігаючу (щадну). Під щадною маємо 

на увазі збереження цілісності прилегліх структур, особливо в ділянці 

бічної стінки, а в ряді випадків і збереження частини незміненої лімфоїдної 

тканини на задній стінці носоглотки (рисунок  2.11). 
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Рисунок 2.11. Приклад щадного видалення ГГМ під візуальним 

ендоскопічним контролем 

 

Часточки вільної лімфоїдної тканини ГМ видаляли, намагаючись не 

травмувати здорову тканину трубних валиків до повної візуалізації хоан і 

слухової труби. При пошкодженні трубного валика або розростанні біля 

нього лімфоїдної тканини і за наявності рубцевих змін використовували 

безкровний метод холодноплазменной хірургії – коблацію (Coblator II). 

Чим більше рубців і щільніша тканина, тим більша перевага віддавалася 

безкровній методиці за допомогою коблації. Критеріями достатнього 

видалення центральної частини була візуалізація меж хоан і задніх кінців 

середніх та нижніх носових раковин. У результаті лімфоїдна тканина 

зберігалася в зоні переходу склепіння носоглотки в його задню стінку і в 

задній стінці носоглотки. 

У нашому дослідженні для лікування ЕСО використовувалися 

методи тимпанопункції, мірінготомії і шунтування барабанної порожнини. 

Як правило, тимпанопункцію та мірінготомію використовували в разі 

наявності стертих скарг і при помірно вираженому ступені 

приглухуватості. Тактику зумовлювала й отоскопічна картина: потовщена 

барабанна перетинка з наявністю рівня рідини в барабанній порожнині. 

Оперативне втручання проводилося під загальним знеболенням відразу 

після аденотомії в положенні хворого лежачи на спині. Операція 

здійснювалася за допомогою плазмового коблатора з використанням 

спеціального ReFlex-електрода через вушну воронку з використанням 

інтраопераційного збільшення. Режим абляція-кобляція 4:2 з виконанням 

перфорації. Тривалість операції – 1-2 хвилини [230]. Тимпаностома не 

вимагала спеціального післяопераційного догляду і загоювалась 

самостійно протягом 2 місяців (рисунок  2.12). 
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Рисунок 2.12. Приклад проведення тимпанопункції і мірінготомії для 

лікування ЕСО 

 

В післяопераційному періоді діти 1-ї і 2-ї груп на тлі традиційної 

терапії отримували промивання носа ізотонічним розчином морської води 

або 0,9 % розчином натрію хлориду з пантенолом по 2 впорскування в 

кожну ніздрю 3 рази на день протягом 1 місяця. Розчин використовувався 

у вигляді спрею, що дозволяло отримувати додатковий тонізуючий ефект 

струменя під тиском для слизової оболонки носа, що стимулювало її 

мікроциркуляцію. 

 

2.5. Методи статистичного аналізу 

 

Для зіставлення двох вибірок за частотою ефекту використовувався 

непараметричний кутовий критерій Фішера φ. 

Для аналізу подальшого розвитку стану дитини використовувалися 

два статистичних інструменти – оцінка відношення ймовірності того, що 

певна подія відбудеться або не відбудеться (відношення шансів (ВШ)); 

оцінка відносного ризику формування досліджуваних порушень 

(відносний ризик (ВР)) [137]. 

Статистичну значимість відмінностей порівнюваних показників 

встановлювали з використанням критерію серій Вальда-Вольфовица для 

незалежних груп, критерію Вілкоксона для залежних груп, коефіцієнта 
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рангової кореляції Спірмена і регресійного аналізу при рівні значущості 

р=0,05 [138]. Аналізовані дані представлені як медіана (Ме) і 

інтерквартильний розмах (RQ = 75% Q - 25% Q). 

Відношення шансів обчислювалося за формулою ВШ = A / B: C / D, 

де А – наявність ознаки в групі спостереження, B – відсутність ознаки в 

групі спостереження, C – наявність ознаки в групі порівняння, D – 

відсутність ознаки в групі порівняння. Значення ВШ від 0 до 1 відповідали 

зниженню ризику, більше 1 – його збільшенню, ВШ рівне 1 означало 

відсутність відмінностей. 

Паралельно оцінювали ВР розвитку ЕСО після оперативного 

видалення аденоїдів у дітей з ГГМ як відношення ризику настання цієї 

події у зазначених пацієнтів по відношенню до дітей групи порівняння за 

формулою ВР = A / (A + B): C / (C + D), де А / A + B – частота ознак в 

групі спостереження, C / C + D – частота ознак у контрольній групі. 

Отриманий показник міг змінюватися від 0 (в разі, коли хвороба 

виявляється тільки в контрольній групі) до нескінченності (якщо хвороба 

виникає лише в групі, яка підлягає впливу досліджуваного фактора) і 

дорівнює 1 тільки в тому випадку, коли фактор не впливає на розвиток 

хвороби (тобто, значення показників в основній (досліджуваній) і 

контрольній групах рівні). 

При оцінці враховувалося, що: якщо ВР дорівнює 1, це значить, що 

різниці в ризику між двома групами не існує; якщо відношення ризиків <1, 

то, значить, в досліджуваної групі подія розвивається рідше, ніж у групі 

порівняння; якщо ВР> 1, це означає, що в експериментальній групі подія 

розвивається частіше, ніж у групі порівняння. 

Використання декількох критеріїв статистичного аналізу 

проводилося згідно з концепцією стійкості: рекомендується 

використовувати різні методи для обробки одних і тих же даних з метою 

виділити висновки, одержувані одночасно при всіх методах, що найбільш 

відповідає реальній дійсності. У той же час висновки, що змінюються з 
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кожним методом, залежать від суб'єктивізму дослідника, який обирає 

метод обробки вихідних експертних оцінок [139]. 

Результати роботи були оброблені з використанням ліцензійного 

пакету програм Statistica for Windows 6.1.RU, серійний номер 

AXXR712D833214SAN5 із застосуванням варіаційних, кореляційних і 

непараметричних методів статистичного аналізу. 
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РОЗДІЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 

ДІТЕЙ ГРУП СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДО ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ 

 

3.1. Перший етап дослідження. Результати клініко-

інструментального обстеження дітей, що хворіють на ГГМ і ЕСО, які 

оперовані традиційним методом. 

 

Перед початком дослідження був проведений детальний аналіз скарг 

батьків пацієнтів і симптомів, що характеризують особливості перебігу 

основного захворювання у дітей груп спостереження. 

Батьки дітей без рецидивів ЕСО протягом 1 року після оперативного 

видалення аденоїдів скарг щодо стану здоров'я дітей не висловлювали, 

симптоми ЕСО не відзначалися. 

В результаті клінічного огляду дітей з рецидивами ЕСО було 

встановлено, що найбільшу тривогу батьків і дискомфорт пацієнтів 

викликали зниження слуху різного ступеня вираженості (у 8 пацієнтів 

(88,9 %)), непостійна закладеність носу (у всіх 9 пацієнтів (100,0 %)). 

Періодичний біль у вусі турбував 5 дітей (55,6 %). 

Узагальнене відображення результатів клінічного огляду 

представлено в таблиці 3.1. 

Дані, які представлені в таблиці, свідчать, що у дітей з рецидивами 

ЕСО після аденотомії традиційним способом, крім симптоматики отиту, 

мали місце й прояви назальної обструкції, порушення загального стану, 

підвищена стомлюваність, млявість, що характеризують негативний 

нейрорефлекторний вплив гіпертрофованої лімфоїдної тканини. 

При ендоскопії носоглотки враховували ступінь аденоїдних 

вегетацій і їх розташування, а також наявність рубцевих змін у носоглотці 
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[212, 225, 223]. У всіх випадках проводилася відеофіксація 

ендоскопічного обстеження. 

Таблиця 3.1 

Результати клінічного огляду дітей, оперованих традиційним способом 

Ознака 

Кількість дітей 

Всього 

дітей 

(n=50) 

З них – діти 

без 

рецидивів 

ЕСО (n=41) 

З них – діти 

з 

рецидивами 

ЕСО (n=9) 

Періодичне порушення 

носового дихання 
10 (20,0 %) 1 (2,4 %) 9 (100,0 %)* 

Постійне порушення носового 

дихання 
40 (80,0 %) 40 (97,6 %) 0 

Зниження слуху 8 (16,0 %) 0 8 (88,9 %)* 

Порушення загального стану, 

підвищена стомлюваність, 

млявість 

3 (6,0 %) 0 3 (30,0 %)* 

Тривалий субфебрилітет 1 (2,0 %) 0 1 (11,1 %) 

Примітка. * - достовірність відмінностей від показників дітей без 

рецидивів ЕСО (р <0,05). 

 

Ендоскопічна картина носоглотки у дітей без рецидивів ЕСО не мала 

будь-яких особливостей. У всіх 41 (100,0 %) дітей з раніше видаленими 

аденоїдами, відзначалися ділянки лімфоїдної тканини в носоглотці, при 

цьому зона крилопіднебінної ямки залишалася вільною. Слід зазначити, 

що у 12 дітей (29,3 %) при огляді були виявлені окремі рубцеві дефекти, 

пов'язані з раніше перенесеною аденотомією (рисунок 3.1), які клінічно 

себе не виявляли. 
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Рисунок 3.1. Окремі рубцеві дефекти носоглотки у дитини, 

пов'язані з раніше перенесеною аденотомією 

Постопераційні рубцеві зміни слизової оболонки, які не сприяли 

повторному формуванню ЕСО, розташовувалися на задній стінці й куполі 

носоглотки, а також мали різноманітну локалізацію в ділянці між трубним 

валиком і задньою стінкою. При цьому важливо відзначити, що устя 

слухових труб і розенмюллерівська ямка залишалися вільними від 

рубцевих змін (рисунок 3.2). 

 

             
 

Рисунок 3.2. Вільні від рубцевих змін устя слухових труб і 

розенмюллерівська ямка у дитини з раніше перенесеною аденотомією 

 

У дітей з рецидивами ЕСО лімфоїдна тканина поширювалася в купол 

носоглотки, в деяких випадках (4 пацієнти (10,0 %)) доходячи до задніх 

відділів середньої носової раковини, при цьому задні відділи носоглотки 

залишалися вільними. У цих дітей відзначався виражений набряк слизової 

оболонки задніх відділів як нижніх, так і середніх носових раковин. Така 

особливість сприяла розвитку скороминущої назальної обструкції з 

неадекватною вентиляцією слухової труби, що могло призводити до 

формування рецидивів ЕСО. У 6 дітей (66,7 %) відзначалася гіпертрофія 

бічних валиків глотки як ще одна найбільш очевидна причина 

рецидивування ЕСО. У всіх цих пацієнтів були виявлені ознаки 

уповільненого аденоїдиту, що призвів до запалення трубних мигдаликів, їх 

збільшення і зміщення трубного валика. У 4-х пацієнтів (44,4 %) мало 
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місце низьке розташування глоткового устя слухової труби, що могло 

сприяти тубарному рефлюксу і служило причиною рецидивування ЕСО. 

У 7-и дітей (77,8 %) у носоглотці були визначені рубцеві зміни, 

пов'язані з раніше перенесеною аденотомією, при цьому рубці 

розташовувалися в ділянці бічної стінки і купола носоглотки, усть 

слухових труб, а в деяких випадках і верхніх відділах хоан (рисунок 3.3). 

 

                    

 

Рисунок 3.3. Рубцеві зміни в ділянці бічної стінки і купола 

носоглотки, усть слухових труб, верхніх відділів хоан у дитини з раніше 

перенесеною аденотомією 

 

Порівняльні дані ендоскопічної картини носоглотки у дітей без 

рецидивів ЕСО і з рецидивами ЕСО наведені на рисунку 3.4. 

Клінічною ілюстрацією наведених даних є кілька прикладів ведення 

пацієнтів, хворих на ГГМ і ЕСО. 

Приклад 1. Дитина 6 років, поступила в ЛОР-відділення зі скаргами 

на утруднення носового дихання більше року, зниження слуху протягом 5-

ти місяців. На аудіограмі – кістково-повітряний інтервал до 50 децибел по 

всій тональній шкалі, тимпанограма типу «В». При ендоскопічному огляді 

ЛОР-органів – орофарингоскопія в нормі, піднебінні мигдалики 1-2 

ступеня, носоглотка виповнена лімфоїдною тканиною, яка займає просвіт 

носоглотки на 2/3 і поширюється в розенмюллерівську ямку, до задніх 
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відділів середніх носових раковин; при ковтанні мигдалик рухливий, без 

патологічного вмісту. 

   

Без подразнення слизової 

оболонки в зоні розен-

мюллерівської ямки  

(діти без рецидивів ЕСО) 

Подразнення слизової 

оболонки в зоні 

розенмюллерівської ямки 

(у спокої, діти з 

рецидивами ЕСО) 

Подразнення слизової 

оболонки в зоні 

розенмюллерівської 

ямки 

(при ковтанні, діти з 

рецидивами ЕСО) 

 

Рисунок 3.4. Ендоскопічна картина носоглотки у дітей без рецидивів 

ЕСО і з рецидивами ЕСО 

Примітки: 

1 – задній кінець середньої носової раковини; 

2 – зона подразнення слизової оболонки в ділянці 

розенмюллерівської ямки; 

3 – аденоїдні вегетації. 

 

При отоскопії барабанна перетинка синюшна, різко втягнута, 

просвічується ексудат. Оперативне втручання проводилось за 

запропонованою методикою з видаленням лише тієї частини ГМ, яка 

подразнює рефлексогенну активну зону носоглотки.  

Тимпанотомія проводилася за допомогою плазмового коблатора 

через вушну воронку з використанням інтраопераційного збільшення 

[230]. Тимпаностома не вимагала спеціального післяопераційного догляду 

і загоювалась самостійно протягом 2 місяців. 
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В післяопераційному періоді дітям на тлі традиційної терапії 

призначалося промивання носа 0,9 % розчином натрію хлориду з 

пантенолом по 2 впорскування в кожну ніздрю 3 рази в день протягом 1 

місяця. Розчин використовувався у вигляді спрею, що дозволяло 

отримувати додатковий тонізуючий ефект струменя під тиском для 

слизової оболонки носа, що стимулювало її мікроциркуляцію [213, 214]. 

Приклад 2. Хворий Ю., вік 5 років, поступив у ЛОР-відділення 

07.05.15 з діагнозом «Аденоїдні вегетації 2-го ступеня. Хронічний 

ексудативний середній отит». 08.05.15 проведена операція – трансоральна 

аденотомія під контролем гортанного дзеркала і мікроскопа; парацентез 

барабанних перетинок з двох сторін. Шейверна радикальна аденотомія під 

контролем мікроскопа забезпечила можливість максимально видалити у 

хворого патологічні частини ГМ, в тому числі й у зоні механічного 

закриття устя. Гемостаз спонтанний або коблатором. У післяопераційний 

період дихання нормалізувалося в першу добу, ексудат у середньому вусі 

відсутній. Завдяки цьому носоглотка вільна, середнє вухо без ексудату, 

стан порожнини носа нормалізувався, слух відновлено. Хворий був 

виписаний в задовільному стані на наступну добу. Огляд через рік – скарг 

немає. Узагальнені результати ендоскопічного огляду дітей без рецидивів і 

з рецидивами ЕСО представлені в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

Результати ендоскопічного огляду дітей, оперованих традиційним 

способом 

Ознака 

Кількість дітей 

Всього 

дітей 

(n=50) 

Діти без 

рецидивів 

ЕСО (n=41) 

Діти з 

рецидивами 

ЕСО (n=9) 

Переважне розташування 

лімфоїдної тканини в ділянці 

купола носоглотки з поширенням 

у порожнину носа 

33 

(66,0%) 
24 (58,6%) 9 (100,0%)* 



 88 

Переважне розташування 

лімфоїдної тканини в ділянці 

трубних валиків 

22 

(44,0%) 
14 (34,1%) 8 (88,9%)* 

Наявність рубцевих змін у 

носоглотці 

19 

(38,0%) 
12 (29,3 %) 7 (77,8%)* 

Наявність гнійних виділень, 

фібринозних нальотів 

35 

(70,0%) 
28 (68,3%) 7 (77,8%) 

1-ий ступінь ГГМ 0 0 0 

2-ий ступінь ГГМ 
30 

(60,0%) 
27 (65,9%) 3 (33,3%)* 

3-ій ступінь ГГМ 
20 

(40,0%) 
14 (34,1%) 6 (66,7%)* 

 

Примітка. * - достовірність відмінностей від показників дітей без 

рецидивів ЕСО (р <0,05). 

 

Таким чином, аналіз результатів обстеження, представлених в 

таблиці, продемонстрував, що використання ендоскопічної візуалізації 

огляду носоглотки дозволило встановити важливі відмінні риси 

розташування лімфоїдної тканини у дітей груп спостереження. 

У дітей з повторними ЕСО рецидиву отитів сприяло переважне 

розташування лімфоїдної тканини в ділянці розенмюллерівської ямки і 

трубних валиків у комплексі з вираженими післяопераційними рубцевими 

змінами носоглотки, чого не спостерігалося у пацієнтів 1-ї групи, що 

безпосередньо впливало на зону крилопіднебінного ганглію, забезпечуючи 

надлишкову парасимпатичну стимуляцію (рисунок 3.5). 

Велике значення мало визначення ймовірності розвитку симптомів 

ЕСО залежно від розташування лімфоїдної тканини в носоглотці. Така 

оцінка була проведена з урахуванням даних, отриманих при дослідженні 

дітей груп спостереження і розрахунку ВШ. 
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Рисунок 3.5. Розташування лімфоїдної тканини в ділянці 

розенмюллерівської ямки і трубних валиків у комплексі з вираженими 

післяопераційними рубцевими змінами носоглотки 

 

Було встановлено, що ризик формування отиту у дітей з 

розташуванням лімфоїдної тканини носоглотки в ділянці 

розенмюллерівської ямки і трубних валиків статистично значимо вищий, 

ніж у дітей без такого розташування (ВШ=74,00; 95% ДІ: 7,27-753,59, 

p<0,05), 

Таким чином, аналіз клінічної картини досліджуваних патологічних 

станів у дітей продемонстрував, що основними проблемами у пацієнтів з 

розташуванням лімфоїдної тканини носоглотки в ділянці 

розенмюллерівської ямки були рецидиви симптоматики ЕСО, незважаючи 

на раніше проведену аденотомію аденотомами Бекмана. Що свідчило про 

недостатню ефективність цього методу терапії у дослідживаного 

контингенту хворих і вимагало проведення подальших діагностичних 

процедур [222, 224]. 

Важливим компонентом обстеження була отоскопія і дослідження 

функціонування слухового аналізатора. При отоскопії у дітей враховували 

стан барабанної перетинки, її колір, наявність повітря в барабанної 

порожнині. Результати дослідження барабанної перетинки у дітей груп 

спостереження представлено в таблиці 3.3. 

 



 90 

Таблиця 3.3 

Стан барабанної перетинки у дітей, оперованих традиційним способом 

Ознака 

Кількість дітей 

Діти без рецидивів 

ЕСО (n=41) 

Діти з рецидивами 

ЕСО (n=9) 

Синюшність 0 8 (88,9 %)* 

Втягнення 0 6 (66,7 %)* 

наявність секрету в 

барабанній порожнині 
0 9 (100,0 %)* 

випинання з «бульбашками 

повітря» 
0 3 (33,3 %)* 

витончення з утворенням 

ретракційних кишень і 

ателектазу 

0 3 (33,3 %)* 

 

Примітка. * - достовірність відмінностей від показників дітей без 

рецидивів ЕСО (р <0,05). 

 

Як видно з даних, наведених у таблиці, у дітей без рецидивів ЕСО 

стан барабанної перетинки мав ознаки нормальних показників здорових 

дітей. У пацієнтів з рецидивами ЕСО відзначалися різноманітні 

отоскопічні ознаки отиту, які характеризували індивідуальні особливості 

перебігу патологічного процесу. Така клінічна картина зберігалася 

протягом 3 місяців і більше, не дивлячись на проведення консервативної 

терапії. 

В оцінці ступеня зниження слуху аналізувалися показники акуметрії, 

тональної порогової аудіометрії та імпедансометрії. 

Виходячи з результатів обстеження, серед пацієнтів з рецидивами 

ЕСО шепітну мову з відстані 4 м сприймали 4 (44,4 %) хворих, з 2 м – 4 

(44,4 %) хворих, близько до вушної раковини – 1 дитина (11,1 %). За 

даними тональної порогової аудіометрії – в 4-ох (44,4 %) випадках 

встановлено I ступінь, в 4-ох (44,4 %) – II ступінь і в 1 (11,1 %) – III ступінь 

приглухуватості. Висхідний тип аудіограми реєстрували у 6-и (66,7 %) 
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хворих, горизонтальний тип – у 3-х (33,3 %), в основному, в мовному 

діапазоні частот (500-4000 Гц). При проведенні імпедансометрії у 7-и  

(77,8 %) пацієнтів реєструвалася тимпанограма типу С, у 2-х (22,2 %) – 

типу В. 

Встановлені особливості розташування лімфоїдної тканини 

носоглотки в ділянці розенмюллерівської ямки і її вплив на розвиток 

стійкої дисфункції слухової труби з огляду на загальну іннервацію 

порожнини носа, слухової труби, середнього вуха, могли створювати 

умови для розвитку вегетативно-ірритативного синдрому як причини 

розвитку ЕСО, що могло проявлятися через наявність підвищеної 

парасимпатичної імпульсації. Для підтвердження цього припущення нами 

було проведено дослідження мікроциркуляції крові в слизовій оболонці 

нижніх носових раковин у пацієнтів з ЕСО після аденотомії аденотомами 

Бекмана. 

Результати дослідження ВІ та балансу ВНС у дітей з ЕСО після 

аденотомії традиційним способом представлені в таблиці 3.4. 

Представлені в таблиці дані вказують на переважання симпатичного 

тонусу (ВІ) в стані ВНС у дітей кожної з досліджуваних груп при 

значеннях коефіцієнта Хільдебранта (Q), характерних для збережених 

міжсистемних відношень у вегетативній іннервації. Показники ВІ у дітей 

без рецидивів ЕСО перевищують значення ВІ у дітей з рецидивами 

(р<0,05). 

 

Таблиця 3.4 

Показники вегетативного індексу та балансу вегетативної нервової 

системи у дітей з ЕСО після традиційної аденотомії 

Показник 

Me (RQ) 

Кількість дітей 

Діти без рецидивів ЕСО 

(n=41) 

Діти з рецидивами ЕСО 

(n=9) 

Індекс Кердо (ВІ) 39,0 (43,0 – 34,0 = 9,0) 32,5 (36,0 – 28,5 = 7,5)* 
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Коефіцієнт 

Хільдебранта (Q) 
3,2 (3,4 – 2,9 = 0,5) 3,8 (4,0 – 3,7 = 0,3)* 

Примітка. * - достовірність відмінностей (р <0,05) 

 

Залежність відношення ВІ з показниками циркуляції крові в 

мікросудинах слизової оболонки нижніх носових раковин представлені в 

таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Залежність між ВІ і показниками циркуляції крові в мікросудинах нижніх 

носових раковин у дітей з ЕСО після традиційної аденотомії 

Показ-

ник 

Кількість дітей 

Діти без рецидивів ЕСО 

(n=41) 
Діти з рецидивами ЕСО (n=9) 

Beta p-level Beta p-level 

М 0,259 0,112 -0,105 0,478 

Σ 0,264 0,102 -0,077 0,394 

НТ -0,373 0,039 -0,150 0,290 

МТ 0,354 0,049 -0,048 0,217 

ПШ 0,481 0,008 -0,014 0,665 

Примітки: 

1. М – загальна перфузія; 

2. Σ – середнє коливання; 

3. НТ – нейротонус; 

4. МТ – міотонус; 

5. ПШ – показник шунтування 

Представлені в таблиці 3.5 дані свідчать про наявність у дітей без 

рецидивів ЕСО залежності між ВІ і показниками НТ, МТ і ПШ, тоді як у 

пацієнтів з рецидивами ЕСО такий причинно-наслідковий зв'язок не 

простежувався. 
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Порівняльний аналіз результатів дослідження циркуляції крові в 

мікросудинах слизової оболонки нижніх носових раковин показав 

відмінності за всіма показниками (таблиця 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Залежність між ВІ і показниками циркуляції крові в мікросудинах слизової 

оболонки нижніх носових раковин у дітей з рецидивами та без рецидивів 

ЕСО після традиційної аденотомії 

Показ-

ник 

Групи спостереження (дані) 

Діти без рецидивів 

ЕСО (n=41) 

Діти з рецидивами 

ЕСО (n=9) Z 

adjstd 

p-

level 
Ме 

RQ 

(75%Q – 25%Q) 
Ме 

RQ 

(75%Q – 25%Q) 

М 6,96 7,4 – 6,2 = 1,2 15,2 17,6 – 14,6 = 3,0 8,33 0,001 

Σ 1,66 1,9 – 1,4 = 0,5 1,24 1,6 – 1,0 = 0,6 3,79 0,001 

НТ 1,91 2,2 – 1,3 = 0,9 2,27 2,6 – 1,9 = 0,7 6,11 0,001 

МТ 2,67 2,9 – 2,0 = 0,9 1,85 2,2 – 1,4 = 0,8 4,01 0,001 

ПШ 0,90 1,0 – 0,8 = 0,2 1,01 1,2– 0,9 = 0,3 5,92 0,001 

 

Примітки: 

1. М – загальна перфузія; 

2. Σ – середнє коливання; 

3. НТ – нейротонус; 

4. МТ – міотонус; 

5. ПШ – показник шунтування 

 

У всіх (100,0 %) дітей без рецидивів ЕСО у спокої відзначалося 

переважання активних механізмів регуляції кровообігу над пасивними. 

Практично було відсутнім артеріо-венозне шунтування. При оцінці реакції 

мікроциркуляторного русла на механічне подразнення у 34 (82,9 %) дітей 
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мало місце збільшення перфузії, зростання участі в модуляції кровообігу 

амплітуд нейрогенного і міогенного компонентів. 

У пацієнтів з рецидивами ЕСО рівень показників мікроциркуляції 

був вищим порівнянно з дітьми без рецидивів. У 8-и (88,9 %) пацієнтів 

посилення перфузії СО носа мало застійний характер, що 

підтверджувалося зниженням значень міотонуса і збільшенням значення 

серцевих коливань. Також у цих дітей спостерігалося виражене 

шунтування, що свідчить про перевантаження капілярів порожнини носа. 

Після механічного подразнення слизової оболонки в ділянці 

розенмюллерівської ямки відбувалося незначне збільшення значень 

показника мікроциркуляції, при цьому за рахунок зростання кровообігу 

амплітуд тільки міогенного компонента, що вказувало на "виснаження" 

нейровегетативної регуляції в умовах тривалого подразнення цієї 

рефлексогенної зони [215, 216]. 

Таким чином, залежність ВІ від НТ, МТ і ПШ була підтверджена 

лише у дітей без рецидивів ЕСО, що продемонструвало переважання 

симпатикотонії. У пацієнтів з рецидивами ЕСО така залежність не 

простежувалася, що свідчить про виснаження симпатичної іннервації і 

переважання ваготонії. При цьому гіпертрофія лімфоїдної тканини 

носоглотки у дітей з ЕСО представляла собою вогнище подразнення, яке 

зумовлювало розвиток дисбалансу вегетативної іннервації слизової 

оболонки, в тому числі й слухової труби, з переважанням 

парасимпатичного компонента, що носило локальний характер і не 

залежало від ступеня збільшення мигдаликів. В результаті превалювала 

вазодилятація зі збільшенням проникності судин, набряк і секреторна 

активність залоз, що спричиняло появу ознак отиту і підтримання їх в 

подальшому. 

Дані, отримані при порівняльному вивченні, вказують на 

нейрорефлекторний шлях розвитку і перебігу ЕСО, що зумовило 
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необхідність проведення подібних досліджень у клінічних групах 

спостереження, результати якого представлені в наступному підрозділі. 

 

3.2. Другий етап дослідження. Результати клініко-інструментального 

обстеження дітей 1-ї та 2-ї груп спостереження 

 

Клінічний огляд дітей 1-ї групи показав, що у всіх 27-и дітей     

(100,0 %) відзначалася закладеність носа, слизисто-гнійні виділення з 

носоглотки, гнильний запах з рота, збільшення потиличних і шийних 

лімфатичних вузлів. У 12-и дітей (44,4 %) зареєстрований тривалий 

субфебрилітет на тлі підвищеної стомлюваності. На біль у носовій частині 

горла і порожнині носа скаржилися 11 дітей (40,7 %), на біль у вусі – 10 

дітей (37,0 %). У 15-и пацієнтів (55,6 %) мало місце хропіння під час сну, у 

12 (44,4 %) – гугнявий відтінок голосу. На зниження слуху скаржилися, за 

свідченням батьків 26 дітей (96,3 %), нічний кашель турбував 17 дітей 

(63,0 %). 

При клінічному обстеженні пацієнтів 2-ї групи було виявлено, що 

найбільшу тривогу батьків 88 дітей (97,8 %) викликало зниження слуху 

різного ступеня вираженості. Занепокоєність батьків усіх 90 дітей       

(100,0 %) була викликана непостійною закладеністю носа, захворюваністю 

на гостру респіраторну патологію 4 і більше разів на рік. Приглушеність і 

гугнявість голосу відзначали у 71 дитини (78,9 %), нічний кашель – у 45 

дітей (50,0 %), сон з відкритим ротом і хропіння під час сну – у 52 дітей 

(57,8 %). На порушення сну, неспокійний сон скаржилися батьки 59 дітей 

(65,6 %). Млявість, адинамія, швидка стомлюваність, порушення уваги 

відзначалися у 26-и дітей (28,9 %). 

Інтегроване відображення результатів клінічного огляду дітей груп 

спостереження представлено в таблиці 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Результати клінічного огляду дітей груп спостереження 

 

Ознака 
Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Періодичне порушення 

носового дихання 
18 (66,7 %) 56 (62,2 %) 

Постійне порушення носового 

дихання 
9 (33,3 %) 34 (37,8 %) 

Зниження слуху 26 (96,3 %) 88 (97,8 %) 

Порушення загального стану, 

підвищена стомлюваність, 

млявість 

12 (44,4 %) 26 (28,9 %)
₸
 

Тривалий субфебрилітет 12 (44,4 %) 4
 
(4,4 %)

₸
 

 

Примітка. 
₸
 - достовірність відмінностей від показників 1-ї групи 

(р<0,05). 

 

Дані, представлені в таблиці, свідчать, що статистично достовірних 

відмінностей клінічних проявів досліджуваної комбінованої патології між 

дітьми 1-ї і 2-ї груп спостереження було виявлено небагато. До них, перш 

за все, слід віднести субфебрилітет, що характеризує перебіг аденоїдиту у 

дітей 1-ї групи. Важливо, що кількість проявів астенічного синдрому 

(порушення загального стану, підвищена стомлюваність, млявість) хоч і 

різнилася в групах, але статистично значущих значень не досягла, а отже, 

не може служити маркером, що визначає характер патологічного процесу в 

носоглотці. 

Таким чином, основними клінічними проявами отологічного 

патологічного процесу у дітей з ГГМ були зниження слуху і непостійна 

закладеність носа, що характеризує обструктивний ґенез впливу 

збільшеної лімфоїдної тканини на формування порушень середнього вуха. 

Хронічний запальний процес у дітей 1-ї групи (аденоїдит) додавав 
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симптоми астенії та інтоксикації, хоча їх прояви не були вирішальними 

для чіткого розуміння клінічної проблеми. Тому, для ефективного 

здійснення подальших діагностичних і терапевтичних заходів принципово 

велике значення мало ендоскопічне дослідження носоглотки у дітей груп 

спостереження. 

При ендоскопії носоглотки враховували ступінь аденоїдних 

вегетацій і їх розташування, а також наявність рубцевих змін у носоглотці. 

У всіх випадках проводилася відеофіксація ендоскопічного обстеження. 

У 1-й групі спостереження при задній риноскопії у 27-и дітей    

(100,0 %) відзначалися  гнійні виділеня, фібринозні нальоти, слизисто-

гнійні виділення, що стікали по гіперемійованій задній стінці глотки. 

Рідше (у 20-и дітей (74,1 %)) у цій зоні визначалося постійне патологічні 

виділення. При фарингоскопії у 14-и дітей (51,8 %) були виявлені 

гіпертрофовані фолікули з наявністю білуватих точкових нальотів на 

деяких з них. 

При ендоскопічному огляді носоглотки в 2-й групі спостереження у 

11-и дітей (12,2 %) було встановлено наявність ГГМ I ступеня з 

поширенням лімфоїдної тканини в порожнину носа. У 54-х дітей (60,0 %) 

виявлено ГГМ II ступеня, а у 25-и дітей (27,8 %) – ГГМ III ступеня. У 35-и 

пацієнтів (38,9 %) ГГМ поєднувалася з гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів різного ступеня, у 32-х дітей (37,8 %) реєструвалася 

гіпертрофія трубних валиків. У всіх 27-и дітей (100,0 %) визначалася 

виражена гіпертрофія лімфоїдної тканини, що чітко поширюється до 

заднього кінця середньої носової раковини і цілковито заповнює 

розенмюллерівську ямку. У 24-х дітей (26,7 %) лімфоїдна тканина ГМ 

пролабірувала в задні відділи порожнини носа, прикриваючи верхній край 

хоани. 

Узагальнені результати клініко-ендоскопічного огляду дітей груп 

спостереження представлені в таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Результати клініко-ендоскопічного огляду дітей груп спостереження 

 

Ознака 
Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Наявність гнійного виділення, 

фібринозних нальотів 
27 (100,0 %) 0

₸
 

Поширеність лімфоїдної 

тканини в порожнину носа і 

розенмюллерівську ямку 

19 (70,4 %) 78 (86,7 %) 

Постійне патологічні 

виділення в зоні 

розенмюллерівської ямки 

20 (74,1 %) 17 (18,9 %)
₸
 

Переважне розташування 

лімфоїдної тканини в області 

трубних валиків 

11 (40,8 %) 33 (36,7 %) 

ГГМ 1-го ступеня 1 (3,7 %) 11 (12,2 %) 

ГГМ 2-го ступеня 16 (59,3 %) 54 (60,0 %) 

ГГМ 3-го ступеня 10 (37,0 %) 25 (27,8 %) 

 

Примітка. 
₸
 - достовірність відмінностей від показників 1-ї групи 

(р<0,05). 

 

Дані, представлені в таблиці, переконливо свідчать: використання 

ендоскопічної візуалізації огляду носоглотки дозволило встановити 

важливі відмінні риси розташування лімфоїдної тканини у дітей груп 

спостереження. Виходячи з цього, результати ендоскопічного обстеження 

дітей 1-ї та 2-ї груп фокусують увагу на необхідності корекції саме цих 

ділянок лімфоїдної тканини для успішного лікування ГГМ у дітей з ЕСО. 

Врахування виявлених клініко-ендоскопічних особливостей 

зумовлювало вибір обсягу оперативного втручання. Наявність ознак 

запального характеру в пацієнтів 1-ї групи визначили необхідність 
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радикального видалення ГМ, а їх відсутність у дітей 2-ї групи допускала 

використання щадної аденотомії. 

У процесі дослідження ми виділили кілька типів гіпертрофії 

лімфаденоїдної тканини, які необхідно враховувати при виборі тактики 

хірургічного лікування [220]: 

- гіперплазія ГМ, що заповнює задні відділи носа, купол носоглотки і 

розенмюллерівську ямку; 

- гіперплазія лімфоїдної тканини трубного мигдалика, притискає 

трубний валик до устя слухової труби й заповнює розенмюллерівську ямку 

(рисунок 3.6); 

 

 Рисунок 3.6. Гіперплазія лімфоїдної тканини трубного мигдалика, 

притискає трубний валик до устя слухової труби і заповнює 

розенмюллерівську ямку. 

 

 - дифузна або обмежена гіперплазія лімфоїдної тканини трубного 

валика, що блокує устя слухової труби і нижній відділ хоани з вільною 

розенмюллерівською ямкою (рисунок 3.7); 

 



 100 

 Рисунок 3.7. Дифузна, або обмежена гіперплазія лімфоїдної 

тканини трубного валика, що блокує устя слухової труби і нижній відділ 

хоани з вільною розенмюллерівською ямкою. 

 

- помірна гіперплазія лімфаденоїдної тканини носоглотки і трубного 

мигдалика з ознаками запалення, скупченням слизисто-гнійного секрету в 

ділянці устя слухової труби (рисунок 3.8); 

 

 Рисунок 3.8. Помірна гіперплазія лімфаденоїдної тканини 

носоглотки і трубного мигдалика з ознаками запалення, скупченням 

слизисто-гнійного секрету в ділянці устя слухової труби (рисунок 3.8). 

 

- різні рубцеві деформації структур носоглотки й устя слухової 

труби зі збереженням лімфоїдної тканини в розенмюллерівській ямці 

(рисунок 3.9); 

 

 Рисунок 3.9. Різні рубцеві деформації структур носоглотки й устя 

слухової труби зі збереженням лімфоїдної тканини в розенмюллерівській 

ямці. 



 101 

 

 У дітей 1-ї групи на перший план виходили симптоми гнійного 

запального процесу в ГМ і носоглотці зі зниженням слуху. Це формувало 

хронічні ексудативно-проліферативні зміни в зоні й вимагало 

максимального радикального видалення всіх ділянок ураженої лімфоїдної 

тканини носоглотки з подальшим динамічним спостереженням за ранніми 

й віддаленими результатами проведеного втручання. 

 Основними клінічними проявами комбінованого патологічного 

процесу у дітей 2-ї групи були симптоми назальної і тубарной обструкції 

гіпертрофованою лімфоїдною тканиною носоглотки, які супроводжувалися 

зниженням слуху різного ступеня вираженості, що зумовлювало 

необхідність чіткого точкового хірургічного видалення причино значущих 

ділянок збільшених лімфаденоїдних структур з подальшим моніторингом 

стану пацієнтів. 

 Оскільки основними скаргами батьків дітей груп спостереження 

було зниження слуху, то обов'язковим елементом обстеження була 

отоскопія й дослідження функціонування слухового аналізатора. При 

отоскопії у дітей враховували стан барабанної перетинки, її колір, стан 

барабанної порожнини. Результати дослідження барабанної перетинки у 

дітей груп спостереження представлено в таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 

Стан барабанної перетинки у дітей груп спостереження 

Ознака 
Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Синюшність 22 (81,5 %) 85 (94,4 %) 

Втягнення 20 (74,1 %) 74 (82,2 %) 

наявність секрету в 

барабанній порожнині 
27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 

випинання з «бульбашками 

повітря» 
7 (25,9 %) 16 (17,8 %) 
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витончення з утворенням 

ретракційних кишень і 

ателектазу 

11 (40,7 %) 5
 
(5,6 %)

₸
 

Примітка. 
₸
 - достовірність відмінностей від 1-ї групи (р<0,05). 

 

Як видно з даних, наведених у таблиці, у дітей 1-ї та 2-ї груп 

спостереження відзначалися різноманітні отоскопічні ознаки ЕСО, які 

характеризували індивідуальні особливості перебігу патологічного 

процесу. Зафіксована клінічна картина зберігалася протягом 3-х місяців і 

більше, незважаючи на проведення консервативної терапії. 

В оцінці ступеня зниження слуху аналізувалися показники акуметрії, 

тональної порогової аудіометрії й імпедансометрії. 

У 1-й групі шепітну мову з відстані 4 м чули 13 (48,1 %) дітей, з 2 м – 

12 (44,4 %) пацієнтів, близько до вушної раковини – 2 дітей (7,4 %). За 

даними тональної порогової аудіометрії, в 13-и (48,1 %) випадках був 

зареєстрований I ступінь, в 11-и (40,7 %) – II ступінь і в 2-х (7,4 %) – III 

ступінь приглухуватості. Висхідний тип аудіограми реєстрували у 18-и 

(66,7 %) хворих, горизонтальний тип – у 9-и (33,3). За даними 

імпедансометрії, у 15-и (55,6 %) пацієнтів реєструвалася тимпанограма 

типу С, у 12-и (44,4 %) – типу В. 

У 2-й групі шепітну мову з відстані 4 м чули 45 (50,0 %) дітей, з 2 м – 

41 (45,6 %) пацієнтів, близько до вушної раковини – четверо дітей (4,4 %). 

За даними тональної порогової аудіометрії, у 45-и (50,0 %) випадках був 

визначений I ступінь приглухуватості, в 41 (45,6 %) – II ступінь і в 2-х      

(4,4 %) – III ступінь. Висхідний тип аудіограми реєстрували у 51 (56,7 %) 

хворого, горизонтальний тип – у 35 (38,9 %), спадний тип аудіограми – у 4-

х (4,4 %) дітей. За результатами проведення імпедансометрії, у 59-и (65,6 

%) пацієнтів реєструвалася тимпанограма типу С, у 31 (34,4 %) – типу В. 

Таким чином, дані, отримані в результаті клініко-інструментального 

обстеження дітей груп спостереження, свідчать про наявність 
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особливостей симптоматики ЕСО в комбінації з ГГМ, а також про вплив 

цієї поєднаної патології на порушення роботи слухового аналізатора. 

Виявлені й описані нами різні варіанти розташування лімфоїдної 

тканини носоглотки і їх вплив на розвиток стійкої дисфункції слухової 

труби, з огляду на загальну іннервацію порожнини носа, слухової труби, 

середнього вуха, створюють умови для розвитку вегетативно-

ірритативного синдрому як причини, що сприяє розвитку ЕСО. Порушення 

вегетативної іннервації здатне призводити до розвитку патологічних 

вазомоторних змін у слизовій оболонці носової порожнини, слухових труб, 

навколоносових пазух, що проявляється наявністю підвищеної 

парасимпатичної імпульсації й порушенням мікроциркуляції крові в 

іннервованих зонах. Це послужило спонукальним мотивом для 

дослідження стану вегетативної іннервації слухової труби при гіпертрофії 

лімфоїдної тканини носоглотки і ЕСО, а також мікроциркуляції в слизовій 

оболонці носа. 

 

3.3. Результати дослідження стану ВНС і мікроциркуляції в слизовій 

оболонці носа у дітей груп спостереження 

 

Результати дослідження ВІ і балансу ВНС у дітей досліджуваних 

груп представлені в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Показники вегетативного індексу та балансу вегетативної нервової 

системи у дітей досліджуваних груп 

Показник 

Me (RQ) 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Індекс Кердо (ВІ) 31,0 (35,0 – 28,0 = 7,0) 33,0 (37,0 – 29,0 = 8,0) 

Коефіцієнт 

Хільдебранта (Q) 
3,7 (3,9 – 3,6 = 0,3) 3,6 (3,7 – 3,3 = 0,4) 

Примітка. * - достовірність відмінностей (р <0,05) 
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Представлені в таблиці дані вказують на переважання 

симпатичного тонусу (ВІ) в стані ВНС у дітей кожної з досліджуваних 

груп при значеннях коефіцієнта Хільдебранта (Q), характерних для 

збережених міжсистемних відношень у вегетативної іннервації. 

Зазначені особливості можна пояснити розвитком «патологічного 

рефлексу», зумовленого локальними особливостями парасимпатичної 

іннервації у відповідь на механічне подразнення і вогнище хронічного 

запалення в лімфоїдній тканині носоглотки. 

Підтвердженням можуть служити залежність відношень ВІ з 

показниками циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки нижніх 

носових раковин, які представлені в таблиці 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Залежність між ВІ і показниками циркуляції крові в мікросудинах слизової 

оболонки нижніх носових раковин у дітей груп спостереження 

Показ-

ник 

Групи спостереження (дані) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Beta p-level Beta p-level 

М -0,087 0,559 -0,095 0,495 

Σ -0,101 0,488 -0,123 0,404 

НТ -0,161 0,282 -0,172 0,117 

МТ -0,198 0,269 -0,012 0,280 

ПШ -0,049 0,777 -0,022 0,693 

 

Примітки: 

1. М – загальна перфузія; 

2. Σ – середнє коливання; 

3. НТ – нейротонус; 

4. МТ – міотонус; 

5. ПШ – показник шунтування 
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Представлені в таблиці дані свідчать про відсутність у дітей 1-ї та 

2-ї групи причинно-наслідкової залежності між ВІ і показниками НТ, МТ і 

ПШ. 

Порівняльний аналіз результатів дослідження циркуляції крові в 

мікросудинах слизової оболонки нижніх носових раковин у дітей груп 

спостереження показав статистично значущі відмінності за всіма 

показниками (таблиця 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Зв'язок показників ВІ і циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки 

нижніх носових раковин у дітей 1-ї та 2-ї груп спостереження 

Показ-

ник 

Групи спостереження (дані) 

1 (n=27) 2 (n=90) 
Z 

adjstd 

p-

level Ме 
RQ 

(75%Q – 25%Q) 
Ме 

RQ 

(75%Q – 25%Q) 

М 18,5 20,4 – 17,2 = 3,2 17,4 22,5 – 18,9 = 3,6 9,03 0,001 

Σ 1,39 1,9 – 1,1 = 0,8 1,59 2,0 – 1,3 = 0,7 5,11 0,001 

НТ 2,25 2,8 – 2,0 = 0,8 2,40 2,7 – 2,1 = 0,6 6,25 0,001 

МТ 2,11 2,3 – 1,5 = 0,8 1,87 2,2 – 1,5 = 0,7 4,14 0,001 

ПШ 1,06 1,2– 0,9 = 0,3 1,17 1,3 – 1,0 = 0,3 5,92 0,001 

 

Примітки: 

1. М – загальна перфузія; 

2. Σ – середнє коливання; 

3. НТ – нейротонус; 

4. МТ – міотонус; 

5. ПШ – показник шунтування 

 

Дані, представлені в таблицях, вказують на те, що у дітей 1-ї та 2-ї 

груп мало місце переважання показників М, НТ і ПШ порівняно з даними, 
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отриманими при обстеженні умовно здорових дітей, при низьких 

значеннях показників Σ і МТ. Це вказувало на наявність більш вираженого 

впливу парасимпатичної імпульсації на стінки мікросудин слизової 

оболонки нижніх носових раковин у дітей з ГГМ, при цьому була відсутня 

пряма залежність цього феномена від стану вегетативної іннервації, але 

простежувався чіткий зв'язок з досліджуваними показниками 

мікроциркуляції. 

Резюмуючи вищесказане, слід зазначити, що в кожній з 

досліджуваних груп ВІ вказував на переважання симпатичного тонусу, при 

цьому значення коефіцієнта Хільдебранта (Q) характерні для збережених 

міжсистемних відношень у вегетативній іннервації. Порівняння показників 

ВІ, коефіцієнта Q і стану мікроциркуляції крові в слизовій оболонці 

нижніх носових раковин визначало наявність статистично значущих 

відмінностей по всіх досліджуваних параметрах. Залежність ВІ від НТ, МТ 

і ПШ не простежувалася, що свідчило про виснаження симпатичної 

іннервації і переважання ваготонії. 

При гострому або хронічному подразненні слизової оболонки в зоні 

глоткового устя слухової труби ВІ залишався в «зоні» симпатикотонії, а 

коефіцієнт Q наближався до своєї верхньої межі. Отже, ефекти 

парасимпатичного подразнення, на відміну від симпатичного, носили 

локальний характер, що підтверджувалося статистично значущими 

відмінностями, перш за все, в показниках МТ, НТ і ПШ. 

Таким чином, аналіз отриманих даних показав: якщо лімфоїдна 

тканина має ознаки хронічного запалення (незалежно від величини її 

обсягу й локалізації) або поширюється в зону багатого постачання 

вегетативними нервовими закінченнями (розенмюллерівську ямку, 

латеральні відділи носоглотки), то вона, безсумнівно, являє собою вогнище 

постійного патологічного впливу. 

Описаний стан є безумовним показанням до проведення хірургічного 

лікування, тому що такий постійний або навіть прогресуючий стресор 
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призведе до розвитку стадії виснаження, хронічного стресу з проявами 

змінених адаптивних реакцій і можливого розвитку «патологічного 

рефлексу». А якщо враховувати той факт, що ефекти парасимпатичного 

подразнення, на відміну від симпатичного, носять локальний характер, то 

пароксизмальне переважання парасимпатичної імпульсації призводить до 

розвитку «медіаторного запалення» з подальшою деградацією миготливого 

епітелію. 

Саме в таких випадках усунення первинного патологічного вогнища 

без санації вегетативної (слухової) зони носоглотки навіть у поєднанні з 

дренуючими методиками лікування ексудативного отиту може не привести 

до бажаного результату. У зв'язку з цим нами була розроблена і 

впроваджена хірургічна корекція виявлених особливостей, результати якої 

представлені в наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 4. 

КЛІНІКО-ЕНДОСКОПІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАПРОПОНОВАНОГО 

ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ГРУП СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

У попередньому розділі ми встановили, що однією з причин ЕСО є 

порушення балансу вегетативної іннервації в визначеній зоні носоглотки, 

що призводить до розвитку патологічних вазомоторних змін у слизовій 

оболонці носової порожнини, слухових труб, навколоносових пазух і 

виражається в наявності підвищеної парасимпатичної імпульсації. 

Виходячи з отриманих даних, відновлення рівноваги в вегетативній 

іннервації слизової оболонки буде ефективним, патогенетично 

обґрунтованим методом лікування ЕСО. 

Саме тому нами був запропонований новий щадний метод 

хірургічного втручання на ГМ, який в обов'язковому порядку проводився 

під повним візуальним контролем і з інтраопераційним збільшенням, що 

дозволяло повністю володіти операційною ситуацією. 

Порівняння досягнутих новим підходом результатів проводилося з 

даними, отриманими ретроспективно у дітей, хворих на ЕСО, яким раніше 

була проведена аденотомія аденотомами Бекмана. Ефективність та 

безпечність запропонованого терапевтичного підходу у дітей груп 

спостереження представлена в цьому розділі. 

За результатами, досягнутими в дослідженні, було проаналізовано 

ефективність візуально контрольованих хірургічних втручань на ГМ в 

порівнянні з традиційними аденотоміями у дітей, які страждають на ЕСО, 

консервативне лікування яких виявилося малоуспішним. Результати 

клінічного огляду дітей груп спостереження через 3 місяці і через 1 рік 

після проведеної аденотомії представлені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 
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Результати клінічного огляду дітей груп спостереження через 3 місяці і 

через 1 рік після проведеної аденотомії 

Ознака 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Діти після 

стандартної 

аденотомії 

(n=50) 

Порушення носового 

дихання (постійне) 

до 9 (33,3 %) 34 (37,8 %) 40 (80,0 %) 

3 міс. 0* 0* 3 (6,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %) 3 (3,3 %)*
Δ
 9 (18,0 %)* 

Порушення носового 

дихання 

(періодичне) 

до 18 (66,7 %) 56 (62,2 %) 10 (20,0 %) 

3 міс. 2 (7,4 %)* 4 (4,4 %)* 5 (10,0 %) 

1 рік 4 (14,8 %)* 6 (6,7 %)*
Δ
 8 (16,0 %) 

Порушення 

загального стану, 

підвищена 

стомлюваність, 

млявість 

до 12 (44,4 %) 26 (28,9 %) 3 (6,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)* 0* 0 

1 рік 3 (11,1 %)*
Δ
 1 (1,1 %)* 2 (4,0 %) 

Тривалий 

субфебрилітет 

до 12 (44,4%) 4
 
(4,4 %) 1

 
(2,0 %) 

3 міс. 0* 0 0 

1 рік 1 (3,7 %)* 0 0 

Ознаки 

риносинусита (за 

даними КТ) 

до 23 (85,2 %) 30 (33,3 %) 8 (16,0 %) 

3 міс. 3 (11,1 %)* 0* 3 (6,0 %)* 

1 рік 9 (33,3 %)*
Δ
 2 (2,2 %)*

Δ
 5 (10,0 %) 

 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей від показників до лікування 

(р<0,05); 

2. 
Δ
 - достовірність відмінностей від показників дітей після 

стандартної аденотомії (р <0,05). 

Як видно з даних, представлених у таблиці, результати клінічного 

огляду засвідчують, що через 3 місяці після аденотомії у 1-й та 2-й групах 
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статистично значимо зменшується кількість дітей з 5-ма оцінюваними 

показниками: постійним (на 33,3 % і 33,3 % відповідно) (р<0,05) і 

періодичним (на 59,3 % і 57,8 % відповідно) (р<0,05) порушенням 

носового дихання, підвищеною стомлюваністю і млявістю (на 40,7 % і  

28,9 % відповідно) (р <0,05), ознаками риносинусита (на 74,1 % і 33,3 %, 

відповідно) (р <0,05); а в 1-й групі ще й епізодами тривалого 

субфебрилітету (на 44,4 %) (р <0,05). 

Після стандартної аденотомії через 3 місяці зазначалося тільки 

статистично значуще зниження кількості дітей з 2-ма оцінюваними 

показниками – постійним порушеннями носового дихання (на 74,0 %) 

(р<0,05) і ознаками риносинусита (на 10,0 %) (р <0,05). 

Результати клінічного огляду через 1 рік показали, що після операцій 

у 1-й та 2-й групах статистично значимо зменшується кількість дітей з 4-ма 

оцінюваними показниками: періодичним порушенням носового дихання 

(на 51,9 % і 55,5 % відповідно) (р<0,05), підвищеною стомлюваністю і 

млявістю (на 33,3 % і 27,8 % відповідно) (р<0,05), ознаками риносинусита 

(на 61,9 % і 31,1 % відповідно) (р<0,05); а в 1-й групі ще й епізодами 

тривалого субфебрилітету (на 40,7 %) (р<0,05), у 2-й групі – постійними 

порушеннями носового дихання (на 30,0 %) (р<0,05) . 

У групі дітей після стандартної аденотомії через 1 рік відзначалося 

лише статистично значуще зменшення кількості пацієнтів з одним 

оцінюваним показником – постійним порушенням носового дихання (на 

62,0 %) (р<0,05). 

Представлені дані продемонстрували, що розроблена нами методика 

проведення аденотомії у дітей з ЕСО і ГГМ була більш ефективною, ніж 

стандартна аденотомія, в купіруванні патологічної клінічної 

симптоматики. 

Об'єктивними критеріями оцінки динаміки післяопераційного 

періоду є дані, отримані при ендоскопічному огляді дітей груп 

спостереження (таблиця 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Результати ендоскопічного огляду дітей груп спостереження 

Ознака 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Діти після 

стандартної 

аденотомії 

(n=50) 

Поширення 

лімфоїдної тканини 

в порожнину носа і 

розенмюллерівську 

ямку 

до 19 (70,4 %) 78 (86,7 %) 33 (66,7 %) 

3 міс. 0*
 Δ

 0*
 Δ

 9 (18,0 %)* 

1 рік 0*
 Δ

 0*
 Δ

 11 (22,0 %)* 

Переважне 

розташування 

лімфоїдної тканини 

в зоні трубних 

валиків 

до 11 (40,7 %) 33 (36,7 %) 17 (34,0 %) 

3 міс. 2 (7,4 %)* 3 (3,3 %)* 5 (10,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %)*
 Δ

 3 (3,3 %)*
 Δ

 9 (18,0 %)* 

Наявність рубцевих 

змін у носоглотці, 

що закривають устя 

слухових труб 

до 0 0 0 

3 міс. 2 (7,4 %)
 Δ

 3 (3,3 %)
 Δ

 22 (44,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %)
 Δ

 3 (3,3 %)
 Δ

 32 (64,0 %)* 

Наявність гнійних 

виділень, 

фібринозних 

нальотів 

до 27 (100,0 %) 0 35 (70,0 %) 

3 міс. 2 (7,4 %)*
 Δ

 0
 Δ

 10 (20,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %)*
 Δ

 0
 Δ

 13 (26,0 %)* 

 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей від показників до лікування 

(р<0,05); 

2. 
Δ
 - достовірність відмінностей від показників дітей після 

стандартної аденотомії (р<0,05). 

 

Аналіз представлених у таблиці даних ендоскопічного огляду дітей 

груп спостереження через 3 місяці після аденотомії показав, що у 1-й та   

2-й групах статистично значимо зменшується кількість дітей із 
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розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці купола носоглотки з 

поширенням у порожнину носа і розенмюллерівську ямку (на 63,0 % і   

60,0 %, відповідно) (р<0,05), розташуванням лімфоїдної тканини в області 

трубних валиків (на 33,3 % і 33,4 %, відповідно) (р<0,05); а в 1-й групі – ще 

й гнійними виділеннями й фібринозними нальотами (на 92,6 %) (р<0,05). 

У группі дітей після стандартної аденотомії через 3 місяці 

відзначалося статистично значуще зниження кількості пацієнтів з 

розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці купола носоглотки з 

поширенням у порожнину носа і розенмюллерівську ямку (на 48,7 %) 

(р<0,05), з розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці трубних валиків 

(на 24,0 %) (р<0,05), гнійними виділеннями і фібринозними нальотами (на 

50,0 %) (р<0,05). Важливою негативною відмінністю у дітей після 

стандартної аденотомії від дітей 1-ї та 2-ї груп була наявність рубцевих 

змін у носоглотці, які закривають устя слухових труб, що збільшилося 

після операції на 44,0 % (р<0,05), тоді як у дітей 1-й і 2-ї груп - на 7,4 % і 

3,3 % відповідно (р<0,05). 

Результати клінічного огляду через 1 рік після операції  показав, що 

у 1-й та 2-й групах статистично значимо знижується кількість дітей з 

розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці купола носоглотки з 

поширенням у порожнину носа і розенмюллерівську ямку (на 70,4 % і     

86,7 % відповідно) (р<0,05), розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці 

трубних валиків (на 25,9 % і 33,4 % відповідно) (р<0,05); а в 1-й групі ще і 

гнійними виділеннями і фібринозними нальотами (на 92,6 %) (р<0,05). 

Серед дітей після стандартної аденотомії через 1 рік мало місце 

статистично значуще зниження кількості пацієнтів із розташуванням 

лімфоїдної тканини в ділянці купола носоглотки з поширенням в 

порожнину носа і розенмюллерівську ямку (на 44,7 %) (р<0,05), 

розташуванням лімфоїдної тканини в ділянці трубних валиків (на 16,0 %) 

(р<0,05), гнійними виділеннями і фібринозними нальотами (на 36,0 %) 

(р<0,05). Мало місце посилення негативної тенденції щодо наявності 



 114 

рубцевих змін у носоглотці, які закривають устя слухових труб, що 

збільшується через рік після операції на 64,0 % (р<0,05), тоді як у дітей 1-ї 

та 2-ї груп – на 14,8 % і 3,3 %, що було статистично значущою відмінністю 

(р<0,05). 

Отримані результати ендоскопічного обстеження об'єктивно 

підтвердили дані клінічного огляду пацієнтів груп спостереження, 

вказуючи на більш високу ефективність запропонованої нами методики 

проведення аденотомії у дітей, хворих на ЕСО і ГГМ, у порівнянні зі 

стандартною аденотомією. 

Важливим елементом обстеження була отоскопія і дослідження 

функціонування слухового аналізатора, при яких у дітей враховували стан 

барабанної перетинки, її колір, стан барабанної порожнини. Результати 

дослідження представлено в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Стан барабанної перетинки і показників тимпанограм у дітей груп 

спостереження 

Ознака (до і після 

аденотомії) 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Діти після 

стандартної 

аденотомії 

(n=50) 

1 2 3 4 

Синюшність 

до 22 (81,5 %) 85 (94,4 %) 8 (88,9 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 0 0 0 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 

Втягнення 

до 20 (74,1 %) 74 (82,2 %) 6 (66,7 %) 

3 міс. 0 0 2 (4,0 %)* 

1 рік 3 (11,1 %)* 2 (2,2 %)*
Δ
 9 (18,0 %)* 

наявність секрету в 

барабанній 

порожнині 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 3 (11,1 %)* 2 (2,2 %)*
Δ
 9 (18,0 %)* 

випинання з 

«бульбашками 

повітря» 

до 7 (25,9 %) 16
 
(17,8 %) 3 (33,3 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 0 0 0 

витончення з 

утворенням кишень і 

ателектазу 

до 11 (40,7 %) 5
 
(5,6 %) 3 (33,3 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 0 0 0 

тимпанограма типу 

В 

до 10 (37,0 %) 18 (20,0 %) 32 (64,0 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 3 (11,1 %)* 2 (2,2 %)*
Δ
 9 (18,0 %)* 

тимпанограма типу 

С 

до 17 (63,0 %) 72 (80,0 %) 18 (36,0 %) 

3 міс. 0 0 0 

1 рік 0 0 0 

 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей від показників до лікування 

(р<0,05); 

2. 
Δ
 - достовірність відмінностей від показників дітей після 

стандартної аденотомії (р<0,05). 

 

Результати огляду барабанної перетинки, які представлені в таблиці, 

показують, що видалення гіпертрофованого ГМ у дітей з ЕСО приводить 
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до статистично значимого зменшення числа пацієнтів з ознаками отиту 

в усіх групах спостереження. Через 1 рік після операції відзначається 

статистично достовірна різниця між дітьми 2-ї групи і дітьми після 

стандартної аденотомії щодо втягнення барабанної перетинки, наявності 

секрету в барабанній порожнині й числа епізодів тимпанограм типу В, що 

свідчить про більш часте рецидивування симптоматики ЕСО після 

проведення аденотомії аденотомами Бекмана в порівнянні зі щадною 

методикою видалення лімфоїдної тканини аденоїдів під візуальним 

ендоскопічним контролем. 

Резюмуючи все вищевикладене, основні порівняльні результати 

проведеної терапії представляємо в таблиці 4.4. 

Представлені в таблиці 4.4 дані свідчать про переваги резекцій ГМ і 

хірургічних втручань із використанням сучасних технічних можливостей. 

Порівняльний аналіз визначив, що рецидиви ЕСО у дітей 2-ї групи 

трапляються значно рідше, ніж у дітей з 1-ої групи та пацієнтів після 

стандартної аденотомії (р=0,048 і р=0,004 відповідно). 

У пацієнтів 2-ої групи спостереження практично не було 

необхідності в подальшому шунтуванні. Разом з тим, аналіз частоти 

розвитку рецидивів ЕСО у дітей в 1-й групі і пацієнтів після стандартної 

аденотомії статистично значущих відмінностей не виявив (р=0,49). 

При оцінці відносної ймовірності розвитку рецидивів ЕСО залежно 

від методів лікування було встановлено, що у дітей 1-ї групи в порівнянні з 

дітьми після стандартної аденотомії показник ВР дорівнював 0,96 (95 % 

ДІ: 0,79-1,18, p<0,05), а у дітей 2-ї групи ВР=0,84 (95 % ДІ: 0,74-0,97, 

p<0,05). Це свідчить про те, що у дітей після стандартної аденотомії ризик 

розвитку ЕСО є вищим, ніж у пацієнтів 1-ї або 2-ї груп спостереження. 
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Таблиця 4.4 

Результати лікування дітей груп спостереження залежно від видів хірургічного втручання 

 

Ознака 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Діти після 

стандартної 

аденотомії 

(n=50) 

1 2 3 4 

Вид хірургічного втручання 

Стандартна аденотомія - - 50 (100,0 %) 

Візуально контрольована диференційована 

аденотомія 

Щадна - 90 (100,0 %) - 

«радикальна» 27 (100,0 %) - - 

Інструмент, що використовувався 

- аденотом - - 50 (100,0 %) 

- шейвер 15 (55,6 %) 73 (81,1 %) - 

- коблатор 12 (44,4 %) 17 (18,9 %) - 

Кількість повторних операцій - - 4 (8,0 %) 
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Продовження таблиці 4.4. 

 

1 2 3 4 

Кількість дітей з рецидивами ЕСО 

Через 3 місяці спостереження - - 2 (4,0 %) 

Через 6 місяців спостереження 1 (3,7 %) - 5 (10,0 %) 

Через 1 рік спостереження 3 (11,1 %) 2 (2,2 %) 9 (18,0 %) 

Кількість дітей, яким було проведено шунтування 4 (14,8 %) 2 (2,2 %) 9 (18,0 %) 

Кількість дітей з рецидивами ЕСО протягом 2 років 4 (14,8 %) 3 (3,3 %) 9 (18,0 %) 
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Таким чином, аналіз даних клініко-інструментального обстеження 

дітей з ЕСО після аденотомії різними способами показує, що використання 

методики контрольованого видалення лімфоїдної тканини аденоїдів під 

візуальним ендоскопічним моніторингом є найбільш ефективним щодо 

клінічної симптоматики, ендоскопічної й отологічної картини. 

Оскільки до проведення аденотомії було встановлено, що у дітей 1-ї 

та 2-ї груп мало місце переважання показників М, НТ і ПШ, при низьких 

значеннях показників Σ і МТ, як прояв посилення парасимпатичної 

імпульсації на стінки мікросудин слизової оболонки нижніх носових 

раковин, то ці параметри були досліджені після проведення розроблених 

нами терапевтичних заходів. 

Результати дослідження стану вегетативної іннервації слухової труби 

при гіпертрофії лімфоїдної тканини носоглотки і ЕСО, а також 

мікроциркуляції в слизовій оболонці носа у дітей груп спостереження 

представлені в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Кількість дітей з відхиленнями показників вегетативної нервової системи і 

циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки нижніх носових 

раковин в динаміці спостереження 

Ознака 

(до і після аденотомії) 

Групи спостереження (кількість дітей) 

1 (n=27) 2 (n=90) 

Діти після 

стандартної 

аденотомії 

(n=50) 

1 2 3 4 

Підвищення 

показників загальної 

перфузії (М) 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)*
Δ
 0*

Δ
 9 (18,0 %)* 

1 рік 3 (11,1 %)*
₸
 2 (2,2 %)*

Δ₸
 10 (20,0 %)* 
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Продовження таблиці 4.5. 

1 2 3 4 

Зниження 

показників 

середнього 

коливання (Σ) 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)*
Δ
 0*

 Δ
 9 (18,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %)*
₸
 3 (3,3 %)*

Δ₸
 10 (20,0 %)* 

Підвищення 

показників 

нейротонуса (НТ) 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)*
Δ
 1 (1,1 %)*

Δ
 9 (18,0 %)* 

1 рік 3 (11,1 %)*
₸
 3 (3,3 %)*

Δ₸
 11 (22,0 %)* 

Зниження 

показників 

міотонуса (МТ) 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)*
Δ
 1 (1,1 %)*

Δ
 9 (18,0 %)* 

1 рік 3 (11,1 %)* 3 (3,3 %)*
Δ
 10 (20,0 %)* 

Підвищення 

показників 

шунтування (ПШ) 

до 27 (100,0 %) 90 (100,0 %) 50 (100,0 %) 

3 міс. 1 (3,7 %)*
Δ
 0*

Δ
 10 (20,0 %)* 

1 рік 4 (14,8 %)*
₸
 3 (3,3 %)*

Δ₸
 11 (22,0 %)* 

 

Примітки: 

1. * - достовірність відмінностей від показників до лікування 

(р<0,05); 

2. 
Δ
 - достовірність відмінностей від показників у дітей після 

стандартної аденотомії (р<0,05); 

3. 
₸
 - достовірність відмінностей між показниками у дітей 1-ї та 2-ї 

груп (р<0,05). 

 

Як свідчать дані, представлені в таблиці, після проведення 

аденотомії статистично значимо зменшується кількість дітей усіх 3-х груп 

спостереження з відхиленнями показників ВНС і циркуляції крові в 

мікросудинах слизової оболонки нижніх носових раковин через 3 місяці і 1 

рік після оперативного втручання [222, 224, 217]. Однак, якість 

встановлених результатів є різною. 
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Так, найбільш оптимальні результати були отримані серед дітей  

2-ї групи, яким проводилася щадна аденотомія під візуальним 

ендоскопічним контролем. Статистично достовірні відмінності у цього 

контингенту пацієнтів порівняно з дітьми 1-ї групи стосувалися 

підвищення показників загальної перфузії, нейротонуса, шунтування і 

зниження показників середнього коливання через 1 рік після операції. 

Найменш оптимальними були результати у дітей, яким була 

проведена стандартна аденотомія. У цій групі пацієнтів були встановлені 

статистично значущі відмінності всіх досліджуваних параметрів ВНС і 

циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки нижніх носових 

раковин від показників у дітей 1-ї та 2-ї груп через 3 місяці після 

хірургічного втручання, при цьому  ця тенденція зберігалася й через 1 рік. 

Виявлені відмінності вказували на збереження у частини дітей, 

оперованих стандартним методом, парасимпатичної нейростимуляції, що 

створює умови для формування повторних епізодів зонального набряку і 

гіперсекреції з проявом клінічної картини ЕСО, тобто – на неефективність 

проведеної аденотомії. 

Візуально контрольоване видалення гіпертрофованої лімфоїдної 

тканини ГМ у дітей 1-ї та 2-ї груп шейвером і коблатором 

продемонструвало мінімальну можливість рецидиву порушень ВНС і 

циркуляції крові в мікросудинах слизової оболонки нижніх носових 

раковин, що створювало позитивні умови для успішного лікування ЕСО. 

При цьому обсяг вилученої тканини (щадний – як у дітей 2-ї групи або 

максимальний – як у дітей 1-ї групи) не впливав на кінцеву різницю в 

результатах лікування в порівнянні з пацієнтами після стандартної 

аденотомії. Це свідчить про те, що запропонована нами методика є більш 

ефективною в лікуванні ГГМ у дітей, хворих на ЕСО, як у коротко- так і в 

довгостроковій перспективі, що є статистично значущим. 

Однак, при порівнянні результатів терапії у пацієнтів 1-ї та 2-ї груп 

ми встановили, що щадна методика вибіркового видалення лімфоїдної 
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тканини з ділянок розенмюллерівської ямки у пацієнтів без запальних 

змін у ГМ (тобто без аденоїдиту) супроводжується статистично 

достовірним зниженням числа дітей з підвищенням показників загальної 

перфузії, нейротонуса, шунтування, а також зниженням показників 

середнього коливання і є найкращою. 

Таким чином, динамічний контроль за пацієнтами груп 

спостереження засвідчив наявність істотних відмінностей у результатах, 

досягнутих різними методами хірургічного лікування ГГМ в комбінації з 

ЕСО. При цьому перевага, як було встановлено, виявилася за розробленою 

нами методикою аденотомії. Це довели як клінічні результати й 

ендоскопічна картина, так і відновлення нормальних нейросудинних 

відношень, що в цілому здатне забезпечити максимальну терапевтичну 

ефективність щодо ГГМ у дітей, хворих на ЕСО. 
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РОЗДІЛ 5. 

 АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Патологія середнього вуха за частотою займає одне з перших місць у 

дитячій оториноларингологічній практиці [1, 140, 141, 142]. На жаль, 

медична статистика, при аналізі частоти звернення до лікаря з приводу 

отологічних захворювань, не завжди чітко виділяє ексудативний 

(секреторний) середній отит, частота первинної діагностики якого в 

епідемічний період досягає 128 випадків на 1000 дітей [143]. Серйозність 

проблеми посилюється тим, що частота ЕСО має стійку тенденцію до 

подальшого зростання, а саме захворювання характеризується вираженою 

схильністю до рецидиву, збільшуючи питому вагу в структурі дитячої 

приглухуватості до 45 %-58 % [93, 144, 145, 146]. 

Найбільш часто ЕСО діагностується в дітей у віці 2-7 років і 

основними його клінічними проявами є скупчення в барабанній порожнині 

серозного вмісту або слизового секрету келихоподібних клітин, що 

зумовлено порушенням вентиляційної й евакуаційної функції слухової 

труби [147, 148, 149, 150]. 

У наш час більшість експертів вважає, що в основі етіології і 

патогенезу ЕСО лежить уповільнене запалення слизової оболонки 

середнього вуха, що розвивається на тлі недостатньої функції слухової 

труби [151, 152, 153]. При цьому в порожнинах середнього вуха 

створюється негативний тиск і підвищується вміст вуглекислого газу, що 

сприяє збільшенню кількості клітин, які продукують слиз. На додаток до 

вищесказаного, тубарний ґенез ЕСО може бути викликаний ще й 

особливостями архітектоніки порожнини носа або барабанної порожнини, 

різними алергічними захворюваннями, явною чи прихованою запальною 

патологією навколоносових пазух [154, 155, 156, 157]. 



 126 

Як зазначалося вище, ЕСО найчастіше зустрічається в 

дошкільному та молодшому шкільному віці, чому сприяє транзиторний 

віковий імунодефіцит, початок активного відвідування дитячого колективу 

(тобто розширення контакту з інфекційними патогенами) і безпосереднє 

інфікування респіраторними вірусними інфекціями [152, 158, 159]. Як 

правило, пусковим механізмом для розвитку ексудативного отиту є гострі 

вірусні інфекції, що супроводжуються ринітом або риносинуситом [160, 

161, 162]. При цьому розвивається набряк слизової оболонки носа, який 

призводить до порушення прохідності слухової труби і до зміни тиску в 

порожнинах середнього вуха [163, 164, 165]. Крім того, змінюються 

реологічні властивості слизу, порушуються нормальні шляхи відтоку його 

з носа й носоглотки, що призводить до патологічного рефлюксу слухової 

труби й розвитку отиту [166, 167, 168]. 

Таким чином, навіть в умовах гострої респіраторної вірусної інфекції 

основну роль в розвитку ЕСО все ж відіграє порушення функції слухової 

труби [152, 169, 170]. Її адаптаційні компенсаторно-пристосувальні реакції 

на будь-які зовнішні впливи здійснює вегетативна іннервація [81, 171, 172, 

173], яка, як і слизова оболонка порожнини носа й навколоносових пазух, 

забезпечується параартеріальними і постгангліонарними 

(крилопіднебінний вузол) нервовими волокнами [174, 174, 175, 176]. 

При цьому, з огляду на загальну іннервацію порожнини носа, 

слухової труби та середнього вуха, можливість впливу вегетативно-

ірритативного синдрому на розвиток ЕСО залишається недостатньо 

висвітленою в світовій літературі. Слід враховувати, що порушення 

вегетативної іннервації призводить до розвитку патологічних 

вазомоторних змін у слизовій оболонці носової порожнини, слухових труб 

і навколоносових пазух, шо виражаються в наявності патологічної, 

підвищеної парасимпатичної імпульсації [174, 177, 178]. 

У цих умовах постійне подразнення патологічним вмістом або 

гіпертрофованою лімфоїдною тканиною (зокрема ГМ) зон вегетативної 
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іннервації з ділянки крилопіднебінного вузла здатне призводити до 

порушення мікроциркуляції крові в місцях, що іннервуються. Звідси 

випливає, що патогенетично обґрунтованим методом лікування ЕСО є 

відновлення рівноваги вегетативної іннервації слизової оболонки відділів 

носоглотки. Саме ці уявлення про походження формування та 

рецидивування ЕСО лягли в основу проведення цього дослідження з 

розробкою комплексної корекції виявлених порушень та подальшою 

оцінкою її ефективності. 

Вихідним теоретичним обґрунтуванням наукової новизни і 

практичної значущості роботи стало уявлення про те, що візуально 

контрольоване хірургічне видалення ділянок гіпертрофованої лімфоїдної 

тканини з розенмюллерівської ямки (зона локалізації крилопіднебінного 

ганглія) сприятиме відновленню порушених локальних нейровегетативних 

процесів і мікроциркуляції у дітей, хворих на ЕСО і ГМ, що істотно 

підвищить ефективність лікування і знизить кількість рецидивів основного 

захворювання. 

З цією метою нами була простежена динаміка клініко-ендоскопічних 

змін у 117 дітей, хворих на ГГМ і ЕСО, у віці від 5 до 7 років (середній вік 

6 років 2 місяці) до і після проведення оперативного видалення ділянок 

гіпертрофованої лімфоїдної тканини носоглотки. Серед пацієнтів 27 мали 

хронічний гнійний аденоїдит і ЕСО, їм було показане хірургічне видалення 

аденоїдів у максимально можливому обсязі. Решта 90 дітей були з ГГМ і 

ЕСО, їм проводилося хірургічне видалення аденоїдів у щадному обсязі. 

Клінічну групу порівняння склали діти, хворі на ГГМ і ЕСО, такого ж віку, 

яким протягом останнього року була проведена стандартна аденотомія 

аденотомами Бекмана. 

У процесі проведення роботи ми обов'язково враховували той факт, 

що у дитячому віці навіть збільшена лімфоїдна тканина носоглотки є 

активно функціонуючим імунним органом, у зв'язку з чим аденотомія не 
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повинна виконуватися всліпу і «радикально» за наявності лише 

клінічних ознак ГГМ [82, 180] . 

Тому, з імунофізіологічних позицій нами, перш за все, 

враховувалося, що радикальне втручання на аденоїдах могло мати 

супресорний вплив на імунітет дитини. До таких негативних наслідків 

аденотомії відносять, зокрема розвиток компенсаторної гіпертрофії 

піднебінних і трубних мигдаликів, лімфоїдної тканини задньої стінки 

глотки тощо. Саме тому була необхідна розробка нових підходів до 

проведення щадних хірургічних втручань на ГМ, які в обов'язковому 

порядку повинні були проводитися під повним візуальним контролем з 

інтраопераційним збільшенням, що дозволяє повністю контролювати 

операційну ситуацію. 

Сучасні наукові дані засвідчують про переваги резекцій ГМ і 

хірургічних втручань з використанням інноваційних технічних 

можливостей [93]. У дітей 1-ї групи використання коблатора і/або шейвера 

дозволяло під візуальним контролем виконувати операцію по 

радикальному видаленню ГМ, яка мала явні ознаки хронічного запалення, 

особливо ретельно маніпулюючи в ділянці бічних стінок глотки. При 

цьому в післяопераційному періоді обов'язково враховувалося, що 

максимальне за обсягом видалення ГМ у дітей в подальшому негативно 

могло позначатися на показниках системного і місцевого імунітету [93], а 

також супроводжуватися компенсаторною гіпертрофією лімфоїдної 

тканини всього глоткового кільця. 

У дітей 2-ї групи ділянки ГМ без ознак хронічного запалення, які 

згодом були видалені, становили основну перешкоду адекватному 

носовому диханню й зумовлювали розвиток нейровегетативних 

патологічних процесів в системі середнього вуха. У зазначеного 

контингенту пацієнтів обсяг операції був розрахований на збереження 

частини мигдалика на задній стінці глотки для підтримки функціональної 

активності механізмів локальної імунної резистентності. 
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Пацієнтам, які пройшли стандартну аденотомію, зазначена 

операція виконувалася в інших лікувальних установах за звичайною 

методикою. Застосовувані нами щодо цього контингенту дітей візуально 

контрольовані втручання, як діагностичні, так і хірургічні, спиралися на 

ретельний аналіз ендоскопічної ситуації в носоглотці й були спрямовані на 

видалення залишків лімфоїдної тканини з носоглотки, розсічення грубих 

рубців, ревізію ділянки глоткового устя слухових труб, шунтування 

барабанної порожнини з евакуацією патологічного вмісту і введення 

лікарських сумішей. 

В подальшому порівняльний аналіз результатів лікування 

продемонстрував, що рецидиви ЕСО у дітей 2-ї групи після щадної 

аденотомії відзначалися статистично значимо рідше, ніж у дітей в 1-й групі 

та у пацієнтів, які отримували стандартну аденотомію (р=0,048 і р=0,004 

відповідно). Щодо дітей 2-ї групи практично не виникала необхідність 

шунтування барабанної порожнини. Разом з тим, різниця частоти розвитку 

рецидивів ЕСО у дітей в 1-й групі й у пацієнтів, які зазнали стандартної 

аденотомії, була менш вираженою. 

У кожній з груп дітей рецидиви ЕСО могли бути викликані                                 

й рефлекторними змінами просвіту судин з підвищеною секреторною 

активністю залоз слизової оболонки, зумовленою механічним                                                                                                                                                                                

подразненням і/або хронічним запаленням як безпосередньо в ГМ, так і в 

зонах іннервації постгангліонарних гілок крилопіднебінного вузла – rr. 

nasales posteriores superiores mediales et lateralis, r. pharyngeus, які 

іннервують верхньолатеральну поверхню хоан і бічну поверхню глотки в 

області глоткового отвору слухової труби, слизову оболонку частини 

верхнього і середнього носових ходів [15]. 

Для підтвердження можливості такого механізму розвитку подій 

нами було проведено дослідження стану локальної ВНС в умовно здорових 

дітей. 
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Оскільки за допомогою неінвазивних методів неможливо в клініці 

ізольовано оцінити вплив міогенних, нейрогенних і ендотеліальних 

компонентів тонусу мікросудин, то ми використовували метод ЛДФ, який 

надавав можливість оцінити тонус мікросудин шляхом амплітудно-

частотного аналізу коливань кровообігу [128, 129, 130]. 

В результаті було виявлене характерне для досліджуваної вікової 

групи переважання симпатичного тонусу ВНС і нормально функціонуючі 

слухові труби з чіткою залежністю між ВІ і показниками шунтування, 

нейротонуса, міотонуса, які відображали функціональний стан 

мікроциркуляції крові в слизовій оболонці нижніх носових раковин. 

Нами бралося до уваги, що природа нейрогенного тонусу пов'язана з 

активністю α-адренорецепторів (в основному α1) мембран ключових і 

частково пов'язаних гладком'язових клітин. Тому НТ міг збільшуватися як 

при зростанні активності симпатичних нервів-вазоконстрикторів, так і на 

тлі денерваційної гіперчутливості судинної стінки [128, 131, 132, 133, 134, 

135]. 

А ось за наявності гострого або хронічного патологічного 

подразнення слизової оболонки в ділянці глоткового устя слухової труби у 

дітей 1-ї та 2-ї груп спостереження така взаємозалежність втрачалася. При 

цьому ВІ залишався в «зоні» симпатикотонії, а Q коефіцієнт наближався до 

своєї верхньої межі, що пояснювалося тим, що ефекти парасимпатичного 

подразнення, на відміну від симпатичного, носять локальний характер 

[171, 172, 173], про що свідчать статистично значущі відмінності, перш за 

все в показниках МТ, НТ і ПШ. 

Таким чином, у процесі дослідження нами було встановлено, що 

гіпертрофія лімфоїдної тканини носоглотки, яка поширюється в 

порожнину носа до задніх кінців середньої носової раковини, або наявність 

патологічних виділень у цій зоні являли собою вогнище постійного і 

досить сильного подразнення, яке зумовлює розвиток дисбалансу 
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вегетативної іннервації тканин носоглотки з переважанням 

парасимпатичного компонента. 

При цьому, локальне превалювання парасимпатичної імпульсації 

призводило до вазодилятації зі збільшенням проникності стінок судин, 

набряку і секреторної активності залоз, у тому числі й у слизовій оболонці 

слухової труби [62, 181, 182], що спричиняло появу ознак ЕСО і 

підтримання їх в подальшому. 

Необхідно зазначити, що показники циркуляції крові в мікросудинах 

слизової оболонки нижніх носових раковин безпосередньо відображали 

характер вегетативної іннервації тканин носової частини глотки і були 

взаємопов'язані з клінічними проявами ЕСО. Зокрема, симптоми 

дисфункції слухової труби можна пов'язати з тривалим подразненням, 

виснаженням і дисбалансом саме вегетативної іннервації носоглотки, що 

здійснюється нервовими волокнами з крилопіднебінного вузла. Останній 

має в своєму складі як симпатичні (від глибокого кам'янистого нерва), так і 

парасимпатичні (від великого кам'янистого нерва) нервові волокна. 

Вегетативні волокна, що йдуть від крилопіднебінного вузла, беруть участь 

в іннервації слизової оболонки ротоглотки, порожнини носа і 

навколоносових пазух, м'язів м'якого піднебіння, слизової оболонки бічної 

поверхні глотки й ділянки глоткового отвору слухової труби. Подібне 

трактування дозволяє припустити чималу роль подразнення нервових 

структур бічної стінки глотки в розвитку дисфункції слухової труби і 

ексудативних явищ у середньому вусі [183, 184, 185]. 

Отже, наявність періодичного або постійного подразнення 

патологічним вмістом при аденоїдитах або гіпертрофованою лімфоїдною 

тканиною зон вегетативної іннервації бічної стінки носоглотки, де 

розташовані устя слухових труб, могло спричинятися до порушення 

мікроциркуляції крові в іннервованих місцях і функціонування всієї зони 

[186]. 
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Потрібно враховувати, що осередок постійного подразнення, 

зумовлений хронічним запаленням лімфоїдної тканини носоглотки, який у 

частини хворих був здатний призвести до розвитку «патологічного 

рефлексу» з локальним переважанням парасимпатичної імпульсації [187, 

188], не завжди міг бути усунений шляхом хірургічного втручання, що 

вимагало подальшої медикаментозної корекції. 

Таким чином, аналізуючи отримані дані, було доведено, що в тих 

випадках, коли лімфоїдна тканина має ознаки хронічного запалення 

(незалежно від величини її обсягу і локалізації) або поширюється в зону 

багатого постачання вегетативними нервовими закінченнями 

(розенмюллерівську ямку, латеральні відділи носоглотки), вона, 

безсумнівно, є вогнищем постійної патологічної імпульсації з негативними 

наслідками [189, 190]. 

Охарактеризований стан є безумовним показанням до проведення 

хірургічного лікування, оскільки такий постійний або прогресуючий 

стресор здатний призводити до розвитку стадії виснаження хронічного 

стресу з проявами змінених адаптивних реакцій і можливого розвитку 

«патологічного рефлексу» [191, 192, 193]. 

А якщо враховувати той факт, що ефекти парасимпатичного 

подразнення, на відміну від симпатичного, носять локальний характер, то 

пароксизмальне переважання парасимпатичної імпульсації призводило до 

розвитку «медіаторного запалення» з подальшою деградацією миготливого 

епітелію [194, 195, 196] і прогресивним погіршенням клінічної 

симптоматики ЕСО. Саме в таких випадках усунення первинного 

патологічного вогнища без санації вегетативної (слухової) зони 

носоглотки, навіть у поєднанні з дренуючими методиками лікування 

ексудативного отиту, нерідко не приводило до бажаного результату, що ми 

і спостерігали часто у дітей після стандартної аденотомії. 

Позитивно впливало на підтримку тонусу мікросудин і те, що в 

післяопераційному періоді діти 1-ї та 2-ї груп на тлі традиційної терапії 
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отримували промивання носа 0,9 % розчином натрію хлориду з 

пантенолом по 2 впорскування в кожну ніздрю 3 рази в день протягом 1 

місяця. Розчин використовувався у вигляді спрею, що дозволяло 

отримувати додатковий тонізуючий ефект струменя під тиском для 

слизової оболонки носа, яке стимулює тонус гладких м'язів судин 

мукозального шару носоглотки, а, отже – його мікроциркуляцію [197, 198, 

199]. 

Аналіз ефективності різних методів хірургічних втручань у 

комплексному лікуванні дітей, які страждають на ЕСО і патологію ГМ, 

показав, що неодмінною умовою планування аденотомії є дослідження 

носоглотки шляхом ендоскопії із зверненням особливої уваги на стан її 

бічних стінок і виявлення ознак хронічного запалення слизової оболонки 

та лімфоїдної тканини. 

Звичайна аденотомія з використанням інструмента Бекмана була 

пов'язана з низкою негативних наслідків, таких як неповне видалення 

лімфоїдної тканини через анатомічні особливості носоглотки, неякісна 

санація важливих ділянок бічних стінок і зайве травмування з утворенням 

грубого рубцювання, що було встановлено як нашим дослідженням, так і 

підтверджувалося даними інших науковців [200, 201, 202, 203, 204]. 

Аденотомія, яка виконувалася під загальним знеболенням і 

візуальним контролем з використанням сучасних технічних можливостей 

(шейвера і коблатора), дозволяла не лише індивідуалізувати обсяг 

втручання, а й, що найголовніше при ЕСО – оцінювати стан бічної стінки 

носоглотки та глоткового устя слухової труби і проводити адекватні 

сануючі прийоми. В результаті було досягнуто: рецидиви ЕСО протягом  

року після візуально контрольованої аденотомії траплялися в шість разів 

рідше (3,3 %), ніж після звичайної аденотомії (18,0 %), що було 

статистично значущим. 
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За результатами практичного застосування запропонованих нами 

методик був розроблений алгоритм постановки діагнозу для вибору 

тактики хірургічного лікування ГГМ у дітей, хворих на ЕСО (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 Алгоритм постановки діагнозу для вибору тактики 

хірургічного лікування ГГМ у дітей, хворих на ЕСО 
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повної візуалізації хоан і слухової труби. При пошкодженні трубного 

валика або розростанні біля нього лімфоїдної тканини, за наявності 

рубцевих змін використовувався безкровний метод холодноплазмової 

хірургії – коблація. Чим більшою була кількість рубців і щільність 

оперованих тканин, тим частіше перевага віддавалася безкровній методиці 

за допомогою коблації. 

При оцінці об'єктивних і суб'єктивних даних привернув увагу факт 

збереження достовірно більшого відсотка пацієнтів зі зниженням слухової 

функції після ендоназального втручання. Утруднення носового дихання, 

гіперемія слизової оболонки, набряк раковин був більше виражений при 

ендоназальних втручаннях, крім того, у декількох пацієнтів у майбутньому 

розвинулися синехії порожнини носа, які в подальшому довелося 

розтинати, чого не спостерігалося при екстраназальному підході. 

Таким чином, наведені в роботі дані необхідно враховувати при 

виборі методів хірургічних втручань у носоглотці. На нашу думку, 

перевагу слід віддавати екстраназальному підходу з використанням 

«аспіраційно-ріжучих» методів, оскільки результати власних спостережень 

продемонстрували, що ендоназальний підхід пов'язаний з більшою 

травматизацією слизової оболонки носа і неповною об'ємною візуалізацією 

операційного поля при внутрішньоносових підходах. Це призводило до 

більш тривалого загоєння післяопераційних ран, утворення синехій 

порожнини носа, формування більш грубих рубців у носоглотці. На 

додаток до цього зауважимо, що безкровний метод коблації дозволяв чітко 

бачити і контролювати межі операційного поля. 

У віддаленому періоді спостереження рубцеві зміни в носоглотці 

також частіше відзначалися при ендоназальному підході до візуалізації 

операційного поля. 

В цілому результати хірургічного лікування захворювань носоглотки 

у дітей, які страждають на ЕСО, показали, що ефективність аденотомії 

була вищою в тих випадках, коли операція виконувалася під візуальним 
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контролем, а саме: видалялася та частина мигдалика, яка подразнювала 

активну зону вегетативної іннервації в носоглотці, ділянку бічної стінки 

носоглотки і розенмюллерівську ямку як зону проекції крилопіднебінного 

вузла. В такому випадку частота рецидивів становила 3,3 %. Більш 

високий відсоток рецидиву ЕСО при радикальному видаленні, мабуть, був 

пов'язаний з імунною супресією й компенсаторною гіпертрофією 

навколишньої лімфоїдної тканини [205, 206, 207], а можливо, і з травмою 

нервових елементів крилопіднебінного вузла [208, 209, 210], а частота 

рецидивів становила 14,8 %. Найвищий відсоток рецидиву спостерігався 

при стандартній аденотомії (рецидиви фіксувалися у 18,0 % 

прооперованих). Можливо, це було пов'язано з недостатнім контролем 

видалення лімфоїдної тканини носоглотки, зайвою травмою, особливо її 

бічної стінки. 

Результати наших спостережень дозволили нам дійти висновку, що 

обов'язкове використання на передопераційному етапі ендоскопічного 

обладнання з паралельним одночасним аналізом стану мікроциркуляції 

слизової оболонки носа у дітей з гіпертрофією лімфоїдної тканини 

носоглотки, які страждають на ЕСО, дозволяє вибрати максимально 

щадний метод хірургічного лікування. Тільки застосовуючи візуально 

контрольовані методи хірургічного лікування, лікар використовує 

можливість зберегти функцію оперованого органа, повністю уникнути 

післяопераційної кровотечі й рубцево-спайкових ускладнень, а також 

сприяти регресії ЕСО. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі представлене вирішення одного з актуальних завдань сучасної 

оториноларингології, а саме – підвищення ефективності хірургічного 

лікування гіпертрофії лімфоїдної тканини носоглотки у дітей з ЕСО 

шляхом використання (застосування) ендоскопічної техніки і сучасних 

підходів до видалення патологічних аденоїдних розростань, що сприяло 

відновленню порушених локальних нейровегетативних процесів і 

мікроциркуляції та знизило кількість рецидивів основного захворювання. 

1. Встановлено, що аденоїдні вегетації, які заповнюють центральну 

частину носоглотки з вільною розенмюллерівською ямкою, можна 

оперувати традиційними підходами, що складає 41 % хворих; 

2. Доведено, що лімфоїдна тканина носоглотки з ознаками хронічного 

гнійного запалення вимагає видалення вогнища хронічної інфекції в 

повному обсязі, що складає 34 % хворих; 

3. Доведено, що лімфоїдна тканина, яка поширюється на бічну стінку 

носоглотки й заповнює розенмюллерівську ямку, а також наявні рубцеві 

зміни після попередніх хірургічних втручань, потребують вибіркового 

підходу до оперативного лікування з використанням сучасного обладнання 

(коблатор, шейвер), що складає 59 % хворих. 

4. З’ясовано, що до  рецидиву ЕСО після аденотомії приводить:  

лімфоїдна тканина, що заповнює задні відділи носа, купол носоглотки і 

розенмюллерівську ямку;  

лімфоїдна тканина трубного мигдалика, що блокує устя слухової труби; 

лімфоїдна тканина з ознаками запалення, скупченням слизисто-гнійного 

секрету в ділянці устя слухової труби; 

різні рубцеві деформації устя слухової труби та носоглотки 

5. Встановлено, що у практично здорових дітей 5-7 років переважає 

симпатичний тонус вегетативної нервової системи і зберігаються 
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міжсистемні відношення, про що свідчить статистично достовірне (р < 

0,05) зниження нейротонусу від 2,06 до 1,4 відн. од. і підвищення 

міотонусу від 2,67 до 3,04 відн. од. в слизовій оболонці нижніх носових 

раковин при незначному (р > 0,05) зниженні вегетативного індексу (від 39,0 

до 33,4) після подразнення рефлексогенної зони (розенмюллерівської 

ямки).   

6. Вперше доведено, що у дітей, хворих на ЕСО, в слизовій оболонці 

нижніх носових раковин переважає парасимпатичний тонус вегетативної 

нервової системи і втрачається залежність між вегетативним індексом та 

показниками мікроциркуляції (нейротонус – t = 0,21, міотонус – t = –0,82 і 

показник шунтування – t =  –0,15), що носить локальний характер.  

7. Доведено, що застосування запропонованого методу  хірургічного 

лікування захворювань носоглотки забезпечує усунення первинного 

патологічного вогнища, що в поєднанні з дренуючими методиками 

лікування ексудативного отиту приводить до підвищеня клінічного ефекту 

лікування, скорочення тривалості перебування хворого у стаціонарі після 

операції. 

8. Встановлено, що віддалені результати характеризуються достовірним 

(р <0,05) зменшенням кількості рецидивів отиту  порівняно зі звичайною 

аденотомією в 6 разів, тобто до 3,3 % порівняно з 18,0 % при стандартній 

аденотомії та до 14,8 % при радикальному видаленні ГМ  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Умовою планування обсягу оперативного втручання при проведенні 

аденотомії дітям з ЕСО є індивідуальне візуально контрольоване 

обстеження анатомічних особливостей носоглотки кожної дитини шляхом 

ендоскопії з обов'язковим урахуванням стану її бічних стінок і визначенням 

ознак хронічного запалення слизової оболонки й лімфоїдної тканини. 

2. Пріоритетним методом при проведенні аденотомії у дітей з рецидивами 

ЕСО є екстраназальний доступ з використанням шейверної техніки в 
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поєднанні з холодно-плазмовою хірургією, що дозволяє візуалізувати 

межі операційного поля в умовах помірної кровоточивості рани, не 

завдаючи зайвої операційної травми навколишнім тканинам з 

одномоментною корекцією супутньої патології прилеглих структур (трубні 

валики, задні кінці носових раковин, бічні валики глотки і тощо), і 

попереджати розвиток рубцевої облітерації тимпанального устя слухової 

труби. 

3. Для прогнозування результату і вибору максимально щадного підходу 

хірургічного лікування захворювань носоглотки необхідно 

використовувати лазерну доплерівську флоуметрію, що дозволяє визначити 

показники мікроциркуляції крові в судинах слизової оболонки нижніх 

носових раковин. Ці показники відображають характер вегетативної 

іннервації тканин носової частини глотки і слухової труби, що корелюють з 

клінічними проявами ЕСО, і допомагають оцінити переважаючий вплив 

симпатичної чи парасимпатичної нервової системи у дітей. 

4. При плануванні аденотомії у дітей з ЕСО для вибору найкращого методу 

й обсягу оперативного втручання необхідне проведення на доопераційному 

етапі ендоскопічного огляду носоглотки, що дозволяє повноцінно і 

мінімально травматично видаляти лімфоїдну тканину з проблемних 

ділянок. 
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Кокоркин, А. Я. Желтов // Современная педиатрия. - 2013. - № 3 (51). 

- С. 66-69.  

4. Кокоркин Д. Н. Наш опыт использования назального спрея 

«Мералис» в лечении детей с острыми и хроническими средними 

отитами / Д. Н. Кокоркин, В. В. Скоробогатый, А. Я. Желтов // 

Современная педиатрия. - 2013. - № 7 (55). - С. 22-26.  

5. Желтов А. Я. Оценка характера вегетативной иннервации 

слуховой трубы по данным микроциркуляции крови в слизистой 

оболочке нижних носовых раковин / А. Я. Желтов, В. А. Каширин, 

А. А. Гусакова // Ринология. – 2016. – № 2. – С. 30 – 36. 

6. Желтов А. Я. Дисбаланс вегетативной иннервации в патогенезе 

экссудативного среднего отита / А. Я. Желтов, В. А. Каширин, А. Д. 

Гусаков // Ринология. – 2016. – № 3-4. – С. 45 – 53.  
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7. Желтов А. Я. Отдаленные результаты хирургического лечения 

детей, страдающих патологией глоточной миндалины и секреторным 

средним отитом / А. Я. Желтов, А. Д. Гусаков, А. А.  Гусакова // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2017. - № 6. - С. 36 – 

42. 

8. Желтов А. Я. Органосохраняющий принцип операций на 

глоточной миндалине у детей при экссудативных отитах / А. Я. 

Желтов // Сучасні медичні технології. - 2017. - № 1 (32). - С. 13-17. 

9. Желтов А. Я. Особенности микроциркуляции в слизистой 

оболочке носа у детей с гипертрофией аденоиов и экссудативным 

средним отитом // А. Я. Желтов, А. Н. Костровский, А. А.  Гусакова 

// Запорожский медицинский журнал. - 2018. – Том 20, № 6(111). - С. 

811 – 816.  

Інші видання та тези: 

10. Дифференцированный подход к хирургическому лечению детей 

страдающих хроническим воспалением глоточной миндалины с 

учетом эндоскопии носоглотки / А. Я. Желтов, А. Д. Гусаков, В. А. 

Каширин [и др.] // ХII з’їзд отоларингологів України, 18-20 трав. 

2015 р.: матеріали. - Львів, 2015. - С. 44-45. 

11. Желтов А. Я. Органосохраняющий принцип операций  у детей с 

гипертрофией глоточной миндалины при экссудативных отитах / А. 

Я. Желтов, А. Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. - 2015. - № 5c. - С. 54-55. 

12. Желтов А. Я. Отдаленные результаты эндомикрохирургии 

лимфоидной ткани носоглотки у детей, страдающих экссудативным 

средним отитом / А.Я. Желтов, А. Д. Гусаков // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. - 2016. - № 3c. - С. 49.  

13. Желтов А. Я.  Всегда ли гипертрофия глоточной миндалины 

может быть причиной экссудативного среднего отита / А. Я. Желтов, 
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А. Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 

2016. - № 5c. - С. 42-43. 

14. Желтов А. Я. Отдаленные результаты хирургии носоглотки у 

детей, страдающих экссудативным средним отитом / А. Я. Желтов, 

А. Д. Гусаков, А. А. Гусакова // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2017. - №3с. - С. 37. 

15. Желтов А. Я. К вопросу об аденотомии как методе лечения детей 

с заболеваниями носоглотки и сопутствующим экссудативным 

отитом / А. Я. Желтов, А. Д. Гусаков, А. А. Гусакова // Актуальні 

питання клінічної медицини: ХІ всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених (Запоріжжя, 27 жовт. 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С. 22-24. 

16. Желтов А. Я. Оценка результатов хирургического лечения 

носоглотки у детей, страдающих экссудативным средним отитом / А. 

Я. Желтов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 

3с. - С. 30. 

17. Желтов А. Я. Отдаленные результаты модифицированного 

способа аденотомии у детей с секреторным отитом / А. Я. Желтов, А. 

А. Гусакова, А. Н. Костровский // Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2018. - № 5с. - С. 30. 

18. Желтов А. Я. Ближайшие и отдаленные результаты 

модифицированного способа аденотомии у детей с секреторными 

отитами / А. Я. Желтов // Актуальні питання дитячої 

оториноларингології: матеріали ІІ конгресу дитячих 

оториноларингологів України з міжнародною участю АДОУ (до 100-

річчя заснування НМАПО ім. П. Л. Шупика), 12-13 жовтня 2018 р. – 

Київ, 2018.С.20. 

Патенти: 

19. Патент на корисну модель 110200 Україна, МПК (2016.01) А 61В 

17/00. Спосіб лікування ексудативного отиту у дітей із 

захворюваннями лімфоїдної тканини носоглотки / Желтов А.Я., 
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Гусаков О.Д.; заявник та патентовласник ДЗ «ЗМАПО МОЗ 

України». - № u 2016 04027; заявл. 13.04.16; опубл. 26.09.16, Бюл. № 

18. 

20. Патент на корисну модель 111481 Україна, МПК (2016.01) А61В 

18/00 А61F 11/04 (2006.01). Спосіб тимпаностомії в дітей, хворих на 

ексудативний отит /  Желтов А.Я., Костровський О.М.; заявник та 

патентовласник ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». - № u 2016 05092; 

заявл. 10.05.16; опубл. 10.11.16, Бюл. № 21). 
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Додаток Б  

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні результати роботи були апробовані на наукових форумах: 

- на науково-практичній конференції наукового медичного товариства 

лікарів-оториноларингологів Запорізької області «Хортицькі 

читання» (м. Приморськ, Україна, 8 вересня 2018 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

захворювань лор-органів у дорослих та дітей» (АР Крим, м. 

Севастополь, Україна, 20 - 21 травня 2013 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   19 квітня 2012 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   20 вересня 2012 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

запальних та онкологічних захворювань верхніх дихальних шляхів 

та вуха» (м. Київ, Україна,  22 - 23 вересня 2014 р.); 

- на науково-практичній конференції українського наукового 

медичного товариства лікарів-оториноларингологів з міжнародною 

участю «Сучасні методи консервативного та хірургічного лікування 

в отоларингології» (м. Київ, Україна,  3-4 жовтня 2016 р.); 

- на XII з’їзді оториноларингологів України (м. Львів, Україна, 18 - 20 

травня 2015 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   20 березня 2014 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   18 червня 2015 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   26 травня 2016 р.); 

- на засіданні асоціації оториноларингологів м.Запоріжжя (м. 

Запоріжжя,   15 червня 2017 р.). 
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Додаток В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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