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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність роботи. Слух, разом із зором – найцінніші надбання 
еволюції, оскільки забезпечують мозок людини інформацією і сприяють 
розвитку мови. Погіршення слухової функції знижує адаптацію людини у 
навколишньому середовищі. 

Однією з розповсюджених причин, що може призвести до погіршення 
слуху, є гостре захворювання середнього вуха, яке складає близько 28-35 % 
серед хвороб ЛОР-органів (Пухлік С.М., 2012, 2016; Лайко А.А., 
Заболотний Д.І., Горішний І.І., 2015; Гусаков О.Д., 2016; Запорощенко А.Ю., 
2017; Тімен Г.Е., Кузик І.В., 2017; Dai C., Wood M.W., Gan R.Z., 2007). У 7-8 
% пацієнтів гострі запалення середнього вуха ускладнюються мастоїдитом 
(Tunkeletal E., 2013), і ці показники не мають тенденції до зниження 
(Лучихин Л.А., 2013; Пухлік С.М., 2016). 

Протягом останніх десятиліть кількість негнійних захворювань на 
середній отит, особливо на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції, 
значно збільшилось порівняно із гнійними, а при відсутності адекватної 
терапії та послідовності в лікуванні, вони можуть переходити у латентну, 
рецидивну або хронічну форму (Почуева Т.В., 2012). 

Впровадження нових форм консервативного та хірургічного лікування 
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, зменшило частоту 
виникнення отогенних гнійних внутрішньочерепних ускладнень. Але рівень 
летальності від них залишається високим, складає 4-15 % і займає перше місце 
серед ризиків для життя при захворюваннях ЛОР-органів (Гусаков О.Д., 2012; 
Нечипоренко П.В., 2014). 

Наведені дані свідчать про актуальність проблеми лікування гострого 
запалення структур середнього вуха, ускладнених мастоїдитом. Тому 
розробка ефективних методів запобігання та лікування гострих середніх 
отитів, ускладнених мастоїдитом (ГСОУМ), залишається однією з 
пріоритетних наукових завдань сучасної оториноларингології. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота 
виконана згідно плану наукових робіт Державної установи «Інститут 
отоларингології ім. професора О.С. Коломійченка НАМН України 
(№ державної реєстрації 0113U000118).  

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, шляхом наукового 
обґрунтування та застосування розроблених і впроваджених модифікованих 
консервативних та хірургічних методик. 

Завдання дослідження:  
1. Вивчити особливості патоморфологічних змін тканин соскоподібного 

відростка при гострому середньому отиті, ускладненому мастоїдитом. 
2. Провести аналіз патоморфологічних, імунологічних досліджень, даних 

гемограм досліджуваних хворих з метою виявлення ознак етіології  запалення. 



	 2 
3. Розробити модифіковану схему комплексної терапії хворих на гострий 

середній отит, ускладнений мастоїдитом, з урахуванням отриманих даних що 
до етіогенезу захворювання, із застосуванням раннього короткотермінового 
шунтування барабанної порожнини. 

4. Визначити критерії переходу від консервативного лікування 
досліджуваних пацієнтів до хірургічного.  

5. Розробити показання та техніку виконання ендоскопічної тунельної 
антротомії із дренуванням. 

6. Удосконалити методику антромастоїдотомії при хірургічному лікуванні 
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом. 

7. Визначити клінічну та функціональну ефективність запропонованої 
методики комплексного лікування хворих на гострий середній отит, 
ускладнений мастоїдитом. 

Об’єкт дослідження: гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом. 
Предмет дослідження: етіологічні чинники та патоморфологічні зміни 

тканин середнього вуха при гострому середньому отиті, ускладненому 
мастоїдитом; клінічні, лабораторні показники та функціональні результати 
запропонованої комплексної модифікованої методики лікування цих хворих. 

Методи дослідження: клінічні (отоларингологічне інструментальне 
обстеження, отомікроскопія, ендоскопія вуха та порожнини носа); 
комп’ютерна томографія соскоподібних відростків, акуметрія, тональна та 
мовна аудіометрія, імпедансометрія; імунологічні дослідження: полімеразна 
ланцюгова реакція на віруси герпесу І-ІІ типу, Епштейна-Барра, 
цитомегаловіруси; морфологічні; статистичні. 

Наукова новизна. 
У роботі проведено комплексний аналіз клінічних показників, 

морфологічних досліджень, даних загального аналізу крові, полімеразних 
ланцюгових реакцій (ПЛР), тональної та мовної аудіометрії, тимпанометрії (за 
Jeger, 2000) хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом до та 
після вживання розроблених модифікацій. 

Морфологічні дослідження слизової оболонки барабанної порожнини і 
тканин соскоподібного відростку, видалених під час хірургічних операцій у 
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявили 
характерні для вірусів запальні прояви з боку епітеліальної та власної 
пластинок, та зафіксували клітинні інфільтрати, в складі яких значно 
переважали лімфоцити, при практичній відсутності гранулоцитів, що є однією 
з специфічних ознак для вірусної інвазії. 

В аналізах крові хворих на гострий середній отит, ускладнений 
мастоїдитом, виявлений лімфоцитоз у 72,8 %. 

Полімеразні ланцюгові реакції на віруси герпесу І-ІІ типів, 
цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра у 67 % хворих на ГСОУМ були 
позитивними, що також є свідченням участі вірусів в ґенезі захворювання. 
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Спираючись на морфологічні дані про специфічні ознаки вірусної інвазії 

в слизовій оболонці барабанної порожнини і тканинах соскоподібного 
відростку, гематологічні (лімфоцитоз), імунологічні (67 % позитивних ПЛР) 
дослідження, доведено доцільність введення у комплекс консервативного 
лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом 
противірусного препарату. 

Розроблено раннє короткотермінове шунтування барабанної порожнини, 
ендоскопічна тунельна антротомія, модифікована антромастоїдотомія з 
дренуванням.  

Введено поняття «індексу пневматизації» (ІП) соскоподібного відростка 
– співвідношення пневматизованих клітин до апневматизованих.  

Запропоновано наукові критерії необхідності переходу від 
консервативної тактики до активного хірургічного лікування хворих на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, що базуються на 
результатах динаміки індексу пневматизації у поєднанні з показниками 
гемограми та клінічної картини перебігу захворювання.  

Практичне значення. 
Визначено та науково доведено доцільність включення у комплекс 

консервативного лікування хворих на ГСОУМ противірусного препарату, 
який рекомендовано призначати таким хворим вже на амбулаторному етапі 
надання лікарської допомоги. 

Розроблено та впроваджено схему комплексного консервативного 
лікування хворих на ГСОУМ, яка включає використання противірусного 
препарату та раннє короткотермінове шунтування барабанної порожнини.  

Перехід від консервативної терапії хворих на ГСОУМ до хірургічної 
тактики об’єктивно базуються на позитивній чи негативній динаміці індексу 
пневматизації соскоподібного відростка та оцінці клініко-лабораторних змін. 

Відпрацьована і впроваджена тактика хірургічного втручання, що 
включає ендоскопічну тунельну антротомію та, за необхідності, модифіковану 
антромастоїдотомію із дренуванням (деклараційний патент № 0281187). 

Збереження прохідності тубо-тимпано-мастоїдального шляху при 
розроблених операціях веде до збереження нормальних анатомічних структур 
середнього вуха та утворення резервного об`єму повітря у межах попередньо 
розташованого антруму, що, у свою чергу, дає позитивний функціональний 
результат. 

Впровадження в практику. 
Модифіковані методики консервативного та хірургічного лікування 

хворих на ГСОУМ впроваджено в лікувальну практику 
оториноларингологічних відділень Полтавських обласної та міської лікарень. 
Одержані результати наукового дослідження впроваджено в навчальний 
процес на кафедрі оториноларингології з офтальмологією ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія». 
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Особистий внесок виконавця. 
Дисертантові належить ідея та методологічна розробка проведеного 

наукового дослідження. 
Виконавець самостійно виконав, проаналізував та узагальнив увесь обсяг 

медичних досліджень: клінічні обстеження пацієнтів, лабораторні, в тому 
числі гематологічні, імунологічні, морфологічні дані (за консультацією 
патоморфолога), аудіологічні та імпедансометричні результати та дані 
комп’ютерної томографії скроневої кістки (за консультацією рентгенолога).  

Запропонував термін: «індекс пневматизації» (ІП). 
Здійснив відбір та формування груп хворих для участі у наукових 

спостереженнях. 
Довів доцільність запропонованих методів: раннього короткотермінового 

шунтування барабанної порожнини, тунельної ендоскопічної антротомії, 
модифікованої анромастоїдотомії. Самостійно здійснив усі 89 хірургічних 
втручань. 

Дисертант самостійно проаналізував і систематизував результати всіх 
фрагментів роботи та здійснив статистичну обробку даних, сформулював 
висновки та рекомендації, висвітлив фактичний матеріал згідно вимог до 
кандидатських дисертацій. 

Апробація результатів дослідження. 
Основні ідеї та результати роботи доповідалися і обговорювалися на 

наукових конференціях медичної спрямованості: на Щорічній традиційній 
осінній конференції Українського наукового медичного товариства лікарів-
оториноларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 
запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха», 12 жовтня 2015 р.; 
на міжобласних конференціях лікарів оториноларингологів: «Нові наукові та 
організаційні підходи до лікування хворих отоларингологічного профілю», 
12 червня 2015 р., м. Кременчук, «Невідкладна допомога в 
оториноларингологічній практиці», 08 липня 2016 р., м. Миргород, 
«Діагностика та лікування захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха», 
22 вересня 2016 р., м. Лубни; на наукових семінарах кафедри 
оториноларингології з офтальмологією ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія (2015-2017 рр.). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційну працю викладено 
українською мовою на 179 сторінках машинописного тексту, вона складається 
із титульного аркушу, анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 
методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу й узагальненню 
результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 
використаної літератури, який містить 283 джерела, з них 203 – кирилицею і 
80 – латиницею. Дисертація ілюстрована 16 таблицями і 39 рисунками. 

Публікації. За матеріалами дисертації автором опубліковано: 2 статті у 
наукометричних та іноземних виданнях; 5 статей – у фахових виданнях; 7 тез 
у збірниках; отримано 2 патенти.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. 
Представлена науково-дослідна робота виконувалась на базі ЛОР 

відділення Полтавської обласної клінічної лікарні та ЛОР відділенні 
Полтавської 2-ї міської клінічної лікарні. Всього, в обох лікувальних закладах, 
за період з 2008 по 2016 роки було обстежено та проліковано 173 хворих на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом.  

Клінічні дослідження, проведені на двох групах хворих з гострими 
середніми отитами, ускладненими мастоїдитом, включали 173 пацієнти: 84 
чоловіків (48,56 %) та 89 жінок (51,44 %). 

Перша група (основна) – 81 хворий на ГСОУМ, віком від 18 до 65 років, 
яких лікували згідно запропонованому нами модифікованому протоколу з 
2013 по 2016 рр., була поділена на 2 підгрупи: «1а» та «1б». Пацієнти підгрупи 
«1а» отримували традиційне консервативне лікування з включенням місцевої 
та системної противірусної терапії, а також їм проводилось раннє 
короткочасне шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б», 
окрім лікування, призначеного у групі «1а», виконували ендоскопічну 
тунельну антротомію, а за необхідності – модифіковану антромастоїдотомію з 
дренуванням. 

Друга група (порівняння) – 92 хворих на ГСОУМ, віком від 19 до 65 років, 
яких лікували з 2008 по 2012 рр., була поділена на 2 підгрупи: «2а» – 37 хворих 
та «2б» – 55 хворих. 

Пацієнти підгрупи «2а» отримували традиційне консервативне лікування 
і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам підгрупи «2б», окрім лікування, 
призначеного хворим підгрупи «2а», виконували типову антромастоїдотомію 
за Шварце. 

У пацієнтів обох груп збирали анамнез: звертали увагу на головний та 
вушний біль, наявність виділень із вуха, зниження слуху, наявність шуму у 
вусі, запаморочення, підвищену стомлюваність, почуття дискомфорту, 
підвищення температури тіла, зміни кольору шкіри обличчя, порушення 
носового дихання, наявність виділень з порожнини носа та середнього 
носового ходу, стан глоткових отворів слухових труб. Проводили лабораторні 
дослідження крові, у т.ч. на полімеразні ланцюгові реакції (ПЛР). Кожному 
хворому додатково виконували отомікроскопію та риноендоскопію, тональну 
порогову та мовну аудіометрію, імпедансометрію, а також застосовували 
комп’ютерно-томографічні методи дослідження. 

Результати досліджень та їх аналіз.  
Морфологічними дослідженнями встановлено, що у власній пластинці 

слизової оболонки середнього вуха та комірок соскоподібного відростка 
визначені морфологічні ознаки гіпергідратації аморфної речовини та набряк 
волокнистого компоненту сполучної тканини. Периваскулярно (поряд з 
переповненими кров’ю поверхневими венулами) виявлені клітинні 
інфільтрати, в складі яких значно переважали лімфоцити (за умов відсутності 
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гранулоцитів). Визначено, що порушення перфузії крові морфологічно 

проявлялись нерівномірним кровонаповненням як поверхневих артеріол, 
капілярів та венул, так і судин глибокої сітки – артерій і вен. У деяких ланках 
кровоносного русла переважали застійні явища, в артеріях – спазм і 
запустіння. Венозне повнокров’я супроводжувалось діапедезними 
крововиливами в оточуючу сполучну тканину, що ініціювало підвищення 
синтетичної активності фібробластів і збільшення кількості колагенових 
волокон та їх потовщення. Такі зміни є ознакою, що запалення вірусної 
етіології. 

Про визначену роль вірусів у виникненні гострих середніх отитів свідчать 
також результати дослідження полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на різні 
види вірусів, при яких позитивні результати виявлено у 69 % пацієнтів першої 
групи та 65,7 % – другої. Рівень виявлення бактеріального збудника був 
низьким: у пацієнтів першої групи – 7,4 % та другої – 8,6 %. При підрахунку 
формених елементів крові у хворих на ГСОУМ виявлений лімфоцитоз  
у 72,8 %. 

Таким чином, морфологічні дослідження, як і позитивні ПЛР на віруси, а 
також лімфоцитоз в крові, свідчать про визначену роль вірусів в етіології 
гострих середніх отитів, ускладнених мастоїдитом.  

Використання сучасного комп’ютерного томографу – спірального 
Siemens Somatom Emotion або конусно-променевої томографії (КПТ), 
співпраця із лікарем-радіологом дозволила визначати співвідношення 
пневматизованих та апневматизованих клітин соскоподібного відростку. 
Маючи таку спроможність, ми ввели поняття індексу пневматизації (ІП) 
соскоподібного відростку.  

На рис. 1. проілюстровано негативну динаміку індексу пневматизації, яка 
свідчить про відсутність відновлення функціонування атико-антрального 
сполучення і необхідність проведення хірургічного втручання. 

 

 
Рис. 1. КТ скроневої кістки:  
а – при госпіталізації (ІП=0,35);  
б – на 3 добу консервативного лікування 
(ІП=0,21) – негативна динаміка ІП. 

	

а	 б	
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Зміни в динаміці індексу пневматизації (при повторному КТ дослідженні) 

стали одними з головних ознак позитивних чи негативних результатів 
проведеного консервативного лікування. Ми вважаємо, що динаміка індексу 
пневматизації (ДІП) є показником функціонування атико-антрального 
сполучення. В разі, коли вона була позитивною, з покращенням клініко-
лабораторних показників, ми продовжували консервативне лікування. При 
негативній динаміці проводилось хірургічне втручання. За виключенням 
невідкладних операцій, визначалась тактика подальшого лікування пацієнтів 
обох груп, яку схематично представлено на рис. 2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Рис. 2. Схема лікування пацієнтів обох досліджуваних груп. 

 
У підгрупах пацієнтів, лікування яких було проведено із застосуванням 

консервативних методик, динамічна КТ виявила збільшення величини індексу 
пневматизації, що відповідало позитивному клінічному перебігу і можливості 
подальшої консервативної терапії. 

Проведення КТ досліджень, в комплексі з аналізом ІП та клініко-
лабораторної картини, дозволяло вирішити питання про необхідність 
переходу до активної, хірургічної тактики, або визначалась можливість 
продовжувати консервативне лікування, в разі його достатньої ефективності. 
	

Гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом 
Дослідження згідно протоколу + КТ (173 пацієнта) 
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раннє 
короткотермінове 
шунтування б/п 

Група порівняння – 2 (n=92 ) 
	

Група основна – 1 (n=81)	

Група 1б (n=34) 
Хірургічне втручання: 
ендоскопічна тунельна 
антротомія або 
модифікована 
антромастоїдотомія	

Група 2а 
традиційне 
консервативне 
лікування. 
Парацентез 
барабанної перетинки	

Група 2б (n=55) 
Традиційна 
антромастоїдотомія	

Група 1б 
Невідкладне 
хірургічне втручання 
(без попередньої 
консервативної 
терапії) 

3 доба: контроль КТ (ДІП) 
	

Група 2б 
Невідкладне 
хірургічне 
втручання 

	

Група 1а (n=47)  
Завершення 
консервативного 
лікування	
	

Група 2а (n=37)  
Завершення 
консервативного 
лікування 

	

Негативна ДІП Позитивна ДІП 
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Таблиця 1. 

Терміни проведення хірургічних втручань пацієнтам досліджуваних груп. 

У 2012 році нами було розроблено та отримано деклараційний патент 
№ 0201187 на спосіб хірургічного втручання ощадливого характеру: 
модифіковану антромастоїдотомію із дренуванням та накладенням первинних 
швів. В схему лікування хворих на гострий мастоїдит для консервативної 
терапії включили препарати із противірусною та імунотропною дією для 
комплексного загального та місцевого застосування. На наш погляд, місцеве 
використання препарату оптимально застосовувати шляхом зрошування під 
час і після проведення раннього короткотермінового шунтування (РКШ) або 
після, чи під час ендоскопічної тунельної антротомії (ЕТАТ), або 
модифікованої антромастоїдотомії (МАМТ). 

Аудіологічні дослідження проводили усім пацієнтам на початку 
лікування, при виписці та через 1 місяць після завершення строку 
стаціонарного лікування. 

Згідно представлених даних показники повітряної провідності у 
пацієнтів основної групи («1а» і «1б») достовірно (р<0,05) позитивно 
відрізняються від групи порівняння («2а» і «2б»), що свідчить про перевагу 
запропонованого комплексу консервативної терапії та розроблених 
хірургічних втручань. 

 
Таблиця 2. 

Аудіологічні показники пацієнтів досліджуваних груп: 1а та 2а  
при госпіталізації та через 1 місяць після виписки, M±m. 

Вид дослідження 
 

Група Група 1а (n =47) Група 2а (n =37) 

Частота ГЦ До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Кісткова 
провідність 

125 4,74±0,90 3,17±0,61 4,73±1,04 3,51±0,67 

250 5,53±0,70 3,85±0,53 5,73±0,80 4,51±0,55 

500 4,49±0,73 2,64±0,63 4,76±0,82 3,03±0,68 

1000 6,40±0,72 4,06±0,65 6,65±0,84 4,57±0,72 

2000 8,68±0,97 5,28±0,90 8,38±0,97 5,89±0,92 

4000 11,98±1,09 8,17±0,83 11,59±1,15 8,57±0,94 

8000 8,98±0,94 6,28±0,76 8,49±1,06 6,24±0,56 

Строк проведення 
хірургічних втручань 

Кількість хірургічних втручань 
Усього 

1-2 доба 3-4 доба з 5 доби 

1 група (к-ть,  %) 9 (26,47 %) 20 (58,82 %) 5 (14,47 %) 34 (41,9 %) 

2 група (к-ть,  %) 16 (29,09 %) 13 (23,64 %) 26 (47,27 %) 55 (59,78 %) 
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Повітряна 
провідність 

125 28,57±2,25 8,79±0,88* 24,35±2,03 12,95±1,10* 

250 31,45±1,86 7,83±0,51* 30,00±1,87 11,08±0,70* 

500 31,30±1,55 6,40±0,61* 29,59±1,56 9,81±0,86* 

1000 28,89±1,15 5,40±0,64* 28,41±1,27 8,59±0,81* 

2000 26,28±1,22 6,57±0,92* 26,16±1,21 9,16±0,93* 

4000 24,77±1,18 9,38±0,95 23,78±1,25 10,35±0,95 

8000 20,23±1,97 6,85±0,83 19,78±1,85 6,81±0,56 
Примітка: * – достовірність відмінностей між аудіологічними показниками пацієнтів 
порівнюваних груп («1а» та «2а»)  до початку лікування та після лікування (p<0,05). 

 
Аналіз даних аудіологічного обстеження у пацієнтів досліджуваних 

підгруп «1а» та «2а», через місяць після лікування, виявив вірогідну (р<0,05) 
різницю результатів (таб. 2 та таб. 3).  

 
 Таблиця 3. 

Аудіологічні показники пацієнтів досліджуваних груп: 1б та 2б  
при госпіталізації та через 1 місяць після виписки із стаціонару, M±m. 

Вид дослідження 
Група Група 1б (n = 34) Група 2б (n = 55) 

Частота ГЦ До 
лікування 

Після 
лікування 

До 
лікування 

Після 
лікування 

Кісткова 
провідність 

125 5,94±1,34 4,29±0,83 5,85±0,93 3,85±0,61 

250 6,94±0,94 5,12±0,68 6,69±0,71 4,95±0,48 

500 6,65±1,01 3,94±0,88 5,31±0,72 3,44±0,64 

1000 8,68±1,16 5,12±0,92 7,33±0,67 4,93±0,61 

2000 10,47±1,30 7,12±1,23 9,62±0,88 6,60±0,87 

4000 13,26±1,41 9,59±1,21 12,55±1,06 9,53±0,91 

8000 10,15±1,39 7,26±0,92 9,47±0,90 7,00±0,72 

Повітряна 
провідність 

125 34,21±2,69 9,44±1,11* 36,84±2,00 15,20±1,59* 

250 36,88±2,09 8,82±0,77* 37,00±1,56 13,82±1,40* 

500 35,32±1,52 7,97±0,92* 33,09±1,30 11,93±1,18* 

1000 32,15±1,19 7,26±0,95* 30,16±1,00 10,78±1,22* 

2000 30,15±1,28 8,65±1,21* 27,42±1,00 11,55±1,17* 

4000 27,06±1,36 11,15±1,21 25,62±1,05 13,53±1,14 

8000 26,12±2,30 7,76±0,93 20,71±1,68 8,24±0,81 
Примітка: * – достовірність відмінностей між аудіологічними показниками пацієнтів 
порівнюваних груп («1б» та «2б») до початку лікування та після лікування (p<0,05). 

 
На 3-й місяць після операції було оглянуто 27 хворих основної групи. 
Відмічалось: відсутність скарг, відсутність загострень захворювання, у 
більшості випадків – значне покращення слухової функції. Під час огляду 
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через рік відмічалось збереження отриманих позитивних результатів. 
Протягом подальших 2-4 років спостерігали 18 хворих першої групи. При 
отомікроскопії, у жодному випадку, не зафіксовано втягнень та кишень 
барабанної перетинки при збереженні повної її рухливості, слух, у переважної 
більшості, залишався в межах вікової норми. 

У 5 хворих першої групи через рік, за їхньою згодою, було проведено 
КПКТ або магнітно-резонансну томографію соскоподібних відростків, яка 
показала наявність нормальної анатомічної будови середнього вуха із 
збереженням повітряного резервуару у ділянці антруму. 

Кількість рецидивів мастоїдиту і, внаслідок цього, проведених 
антромастоїдотомій або реоперацій на соскоподібному відростку, 
представлено у таблиці 4. 

 
Таблиця 4. 

Частота виникнення рецидивів запальних захворювань структур середнього 
вуха у пацієнтів основної та порівнюваної груп. 

Досліджувана 
група: усього: Рецидив  % 

Операції, 
реоперації 

(к-ть) 

Операції, 
реоперації 

(%) 
1а 47 3 6,38 1 2,13 
1б 34 1 2,94 – – 
2а 37 6 16,22 4 10,81 
2б 55 4 7,27 2 3,64 

 
Дані, наведені в таблиці 3 вказують на вірогідне (р<0,05) зменшення 

рецидивів і реоперацій гострого середнього отиту, ускладненого мастоїдитом 
в основній групі («1а» та «1б») по відношенню до групи порівняння («2а» та 
«2б»). 

Серед пацієнтів першої групи загострення, яке вимагало стаціонарного 
лікування, виникло у 4,93 % пацієнтів, а серед хворих групи порівняння – у 
10,87 %. 

Необхідність проведення первинної антромастоїдотомії у віддаленому 
періоді, внаслідок рецидиву, виникла у пацієнтів першої групи «1а» у 2,13 % 
випадків, а в групі порівняння «2а» – у 10,81 % (p<0,05); необхідність 
реоперацій у групі «1б» була відсутня, а у групі «2б» – виникла у 2 пацієнтів 
(3,64 %). 
На основі отриманих власних результатів морфологічних, імунологічних 
(ПЛР), гематологічних досліджень про підтвердження ролі вірусів в етіогенезі 
ГСОУМ, нами було обґрунтовано включення в консервативні заходи 
лікування противірусного препарату для місцевого та загального 
використання. Разом з тим, за нашими даними, застосування раннього 
короткотермінового шунтування в комплексі лікувальних заходів у хворих на 
ГСОУМ 1а групи, вірогідно (р<0,05) зменшує відсоток пацієнтів  із 
необхідністю переходу до хірургічного лікування (рис. 3). 
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Рис. 3. Співвідношення (%) пацієнтів 1 та 2 груп, що лікувались 
консервативно (1а та 2а) та із застосуванням хірургічних методик (1б 
та 2б). 
 
Співвідношення впроваджених хірургічних втручань в групі «1б» 

представлено на рис. 4. 
 

 
 
Рис. 4. Співвідношення видів хірургічних втручань у пацієнтів 
групи «1б». 
 
Використання ощадливих оперативних втручань (розроблених та 

впроваджених ендоскопічної тунельної антротомії (ЕТАТ) та модифікованої 
антромастоїдотомії (МАМТ)), значно покращує кінцеві функціональні 
результаті, вірогідно скорочує термін перебування пацієнта в стаціонарі (до 
8,8 проти 12,5, p<0,05), зменшує кількість реоперацій в ближньому та 
віддаленому періоді, дозволяє контролювати стан дренажної функції структур 
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середнього вуха у ранньому післяопераційному періоді, та швидко повертає 
тимчасово втрачену якість життя. 

Таким чином, завдяки порівнянню всебічних результатів клінічних та 
діагностичних спостережень у хворих двох груп можна з впевненістю 
констатувати, що запропоноване нами комплексне обстеження та лікування 
хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, яке включає 
етіопатогенетичне призначення противірусного імунотропного препарату в 
схему консервативної терапії, а також розроблений алгоритм показань 
переходу до хірургічної тактики із визначенням динаміки індексу 
пневматизації соскоподібного відростку, разом із запропонованими 
операціями (раннє короткотермінове шунтування, ендоскопічна тунельна 
антротомія, модифікована антромастоїдотомія із дренуванням), дозволило 
вирішити актуальне наукове медичне завдання, а саме – покращити результати 
лікування хворих з одним із найнебезпечніших отологічних захворювань – 
гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом. 

 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне завдання 

отоларингології – підвищена ефективність лікування хворих на гострий 
середній отит, ускладнений мастоїдитом, шляхом застосування 
етіопатогенетичного призначення противірусного препарату, а також 
запропонованих і запроваджених модифікованих хірургічних втручань.  
 

 
1. Морфологічне дослідження слизової оболонки барабанної порожнини і 

тканин соскоподібного відростку, видалених під час операцій у хворих на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявило характерні для 
вірусів запальні прояви з боку епітеліальної та власної пластинок та 
зафіксувало клітинні інфільтрати, в складі яких значно переважали лімфоцити, 
при практичній відсутності гранулоцитів, що є специфічними ознаками 
вірусної інвазії. 

2.  Полімеразні ланцюгові реакції (ПЛР) на герпес-вірус I-II типів, 
цитомегаловірус, вірус Епштейна-Барра сумарно у більшості хворих (67 %) на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, виявились позитивними. У 
загальному аналізу крові зафіксований лімфоцитоз у 72,8 % пацієнтів. Обидва 
факти також є свідченням участі вірусів в етіогенезі гострого середнього 
отиту, ускладненого мастоїдитом.  

3. На основі морфологічних досліджень, даних ПЛР, лімфоцитозу крові, 
пацієнтам основної групи, в схему лікування включено противірусний 
препарат та застосування раннього короткотермінового шунтування, що 
привело до зменшення кількості необхідних оперативних втручань із 59,78 % 
в групі порівняння до 41,98 % у основній групі (p<0,05). 
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4. У визначені критеріїв показань переходу від консервативної тактики 

лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом до 
хірургічної, особливо значущим, є динаміка індексу пневматизації 
соскоподібного відростку (ІП). Завдяки його використанню, разом із оцінкою 
клініко-лабораторних змін вдалося зменшити кількість пізніх оперативних 
втручань (після 5-ї доби лікування) – до 14,7 % (основна група) відносно до – 
47,27 % (група порівняння), (p<0,05). 

5. Для початкового етапу хірургічного лікування хворих основної групи на 
гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом, з наявним блоком 
антротимпанального сполучення, при умові відсутності деструктивних змін 
комірок соскоподібного відростку, запропонована і впроваджена 
ендоскопічна тунельна антротомія з дренуванням тимпано-антрального 
сполучення та накладанням первинного шва. Співставлення післяопераційних 
результатів аудіометрії та імпедансометрії хворих на гострий середній отит, 
ускладнений мастоїдитом основної групи з хворими групи порівняння, довело 
достовірне покращення функціональних показників у хворих основної групи 
(p<0,05). 

6. Розроблена та впроваджена методика модифікованої антромастоїдотомії 
з дренуванням для хірургічного лікування хворих на гострий середній отит, 
ускладнений мастоїдитом, яка від традиційних операцій відрізняється 
максимальним збереженням анатомічних структур середнього вуха, 
подвійним дренуванням тимпано-антромастоїдальних порожнин та 
накладанням первинного завушного шва. Запропоноване хірургічне втручання 
достовірно покращує функціональні результати у хворих основної «1б» 
підгрупи (співставлення з контрольною групою), скорочують термін 
перебування в стаціонарі з 12,5 до 8,8 діб (р<0,05). 

7. Запропоноване комплексне лікування хворих на гострий середній отит, 
ускладнений мастоїдитом, а саме включення до лікарських засобів 
противірусного препарату, а також розроблені і впроваджені: раннє 
короткотермінове шунтування, ендоскопічна тунельна антротомія, 
модифікована антромастоїдотомія, зменшують к-ть рецидивів захворювання у 
ближньому та віддаленому періодах спостереження з 23,49 % до 9,32 %, а 
кількість реоперацій та відтермінованих хірургічних втручань – з 14,45 % до 
2,13 % (р<0,05). 

 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
1. Визначена роль вірусів у виникненні гострого середнього отиту, 

ускладненого мастоїдитом, обґрунтовує включення в комплекс лікарських 
засобів противірусних препаратів, починаючи вже з амбулаторного етапу 
лікування.  

2. Призначення противірусного препарату, з одночасним проведенням 
раннього короткотермінового шунтування, зменшує кількість необхідних 
розширених хірургічних втручань, про що свідчить позитивна динаміка 
індексу пневматизації разом із позитивними клініко-лабораторними змінами, 
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що є об’єктивним критерієм ефективності консервативного лікування хворих 
на ГСОУМ, тобто свідченням відновлення функції тимпано-антрального 
сполучення.  

3. Негативна динаміка індексу пневматизації, навпаки, свідчить про 
доцільність переходу до активних хірургічних дій (ендоскопічна тунельна 
антротомія, модифікована антромастоїдотомія з дренуванням). Термін 
критеріїв визначення необхідності хірургічного втручання, окрім 
невідкладного при ГСОУМ, визначається – на 3-4 добу лікування. 

4. Застосування запропонованої і впровадженої ендоскопічної тунельної 
антротомії або модифікованої антромастоїдотомії із дренуванням при 
хірургічному лікуванні ГСОУМ сприяє збереженню анатомічних елементів 
середнього вуха, повноцінному відновленню резервного об`єму повітря у 
ділянці післяопераційної порожнини середнього вуха, що суттєво скорочує 
термін перебування пацієнта в стаціонарі, дозволяє уникнути погіршення 
слухової функції, пов`язаного із вторинним втяжінням барабанної перетинки. 
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Анотація 
Безега М.І. «Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим 

середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих 
консервативної та хірургічної методик». – кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія – ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Київ, 2018. 

Дисертація присвячена оптимізації лікування хворих на гострий середній 
отит, ускладнений мастоїдитом (ГСОУМ) шляхом впровадження 
удосконалених консервативних та хірургічних лікувальних методів. 
Дослідження включало 173 пацієнти, серед яких було 84 чоловіка та 89 жінок 
віком від 18 до 65 років, які були поділені на 2 групи залежно від способів 
лікування. 

Перша досліджувана група включала 81 пацієнта і була поділена на 2 
підгрупи: «1а» та «1б», лікування яких проводили із застосуванням 
запропонованих методик. Пацієнти підгрупи «1а» отримували консервативне 
лікування з включенням противірусного препарату та раннє короткотермінове 
шунтування барабанної порожнини. Пацієнтам підгрупи «1б», окрім того, 
проводили хірургічне лікування: ендоскопічну тунельну антротомію або 
модифіковану антромастоїдотомію. 

Другу групу (порівняння), яку склали 92 пацієнти, було поділено на 2 
підгрупи: «2а» та «2б». Пацієнти підгрупи «2а» отримували традиційне 
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консервативне лікування і парацентез барабанної перетинки. Пацієнтам 
підгрупи «2б», крім того, виконували типову антромастоїдотомію за Шварце.  

Попередньо проведене морфологічне дослідження слизової оболонки 
барабанної порожнини і соскоподібного відростку у пацієнтів 2 групи з 
ГСОУМ, виявило характерні для вірусів запальні прояви. Про провідну роль 
вірусів свідчили також результати дослідження полімеразних ланцюгових 
реакцій (ПЛР) на різні види вірусів, при яких позитивні результати виявлено у 
69,2 % пацієнтів першої групи та 65,7 % – другої, при низькому рівні 
виявлення бактеріального збудника (1група – 7,4 % та друга – 8,6 %) та 
наявність лімфоцитозу у периферичній крові у хворих 1 та 2 груп в 78,9 % та 
84,6 % відповідно (p<0,05). 

На основі отриманих даних у схему консервативного лікування хворих на 
ГСОУМ першої (основної) групи уведено противірусний препарат з 
імунотропними властивостями для системного та місцевого застосування. 

Уведено поняття: індекс пневматизації (ІП) – співставлення 
пневматизованих комірок соскоподібного відростку до апневматизованих. 
Динаміка ІП є важливим критерієм для визначення показань до переходу від 
консервативної тактики лікування хворих на ГСОУМ до хірургічної. 

Таким чином, запропоноване комплексне лікування хворих на ГСОУМ, а 
саме – включення до лікарських засобів противірусного препарату з 
імунотропними властивостями для системного та локального використання, а 
також розроблені і впроваджені хірургічні методики (раннє короткочасне 
шунтування, ендоскопічна тунельна антротомія, модифікована 
антромастоїдотомія) – покращує кінцеві функціональні результати, зменшує 
кількість ускладнень у пацієнтів з ГСОУМ. 

 
Ключові слова: гострий середній отит, мастоїдит, ендоскопічна тунельна 

антротомія, раннє короткотермінове шунтування, модифікована 
антромастоїдотомія з дренуванням. 
 

 
Аннотация 

Безега М.И. «Повышение эффективности лечения пациентов с острым 
средним отитом, осложненным мастоидитом, с применением 
модифицированных консервативной и хирургической методик» – 
квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.19 – оториноларингология - ГУ «Институт 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины». Киев, 2018. 

Диссертация посвящена оптимизации лечения больных острым средним 
отитом, осложненным мастоидитом (ОСООМ) путем внедрения 
усовершенствованных консервативных и хирургических лечебных методов. 
Исследование включало 173 пациента, среди которых было 84 мужчины и 89 
женщин в возрасте от 18 до 65 лет. В зависимости от способов лечения, все 
они были разделены на 2 группы.  
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Первая исследуемая группа включала 81 пациента, лечение которых 

проводили с применением предложенных методик, была разделена на 2 
подгруппы: «1а» и «1б». Пациенты подгруппы «1а» получали консервативное 
лечение с включением противовирусного препарата и раннее краткосрочное 
шунтирование барабанной полости. Пациентам подгруппы «1б», кроме того, 
проводили хирургическое лечение: эндоскопическую туннельную 
антротомию или модифицированную антромастоидотомию.  

Вторую группу (сравнения) составили 92 пациента. Ее разделили на 2 
подгруппы: «2а» и «2б». Пациенты подгруппы «2а» получали традиционное 
консервативное лечение и парацентез барабанной перепонки. Пациентам 
подгруппы «2б», кроме того, выполняли типичную антромастоидотомию по 
Шварце. 

Предварительно проведенное морфологическое исследование слизистой 
оболочки барабанной полости и сосцевидного отростка у пациентов 2-й 
группы с ОСООМ, выявило характерные для вирусов воспалительные 
проявления. О ведущей роли вирусов свидетельствовали также результаты 
исследования полимеразной цепной реакции (ПЦР) на различные виды 
вирусов, при которых положительные результаты выявлены в 69,2 % 
пациентов первой группы и 65,7 % – второй, при низком уровне выявления 
бактериального возбудителя (1 группа – 7,4 % и вторая – 8,6 %) и наличие 
лимфоцитоза в периферической крови у больных 1 и 2 групп в 78,9 % и 84,6 
% соответственно (p<0,05). 

На основе полученных данных в схему консервативного лечения больных 
ОСООМ первой (основной) группы введено противовирусный препарат с 
иммунотропными свойствами для системного и местного применения. 
Введено понятие индекс пневматизации (ИП) – сопоставление 
пневматизированных ячеек сосцевидного отростка к апневматизированным. 
Динамика ИП является важным критерием для определения показаний к 
переходу от консервативной тактики лечения больных ОСООМ к 
хирургической.  

Таким образом, предложенное комплексное лечение больных ОСООМ, а 
именно включение к лекарственным средствам противовирусного препарата с 
иммунотропными свойствами для системного и локального использования, а 
также разработанные и внедренные хирургические методики (раннее 
кратковременное шунтирование, эндоскопическая туннельная антротомиия, 
модифицированная антромастоидотомия) улучшает конечные 
функциональные результаты, уменьшает количество осложнений в 
исследуемой группе пациентов. 
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SUMMARY 

Bezeha M.I. «Improving the efficacy treatment of patients with acute otitis 
media, complicated by mastoiditis, using modified conservative and surgical 
techniques» – Manuscript. – qualifying scientific work on the rights of the 
manuscript. 

Thesis for a candidate degree of medical sciences on specialty 14.01.19 – 
Otorhinolaryngology. – SI. «O.I. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine». Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the optimization of treatment of patients who suffer 
from acute otitis media complicated by mastoiditis based on etiological factor and 
proposed and developed surgical methods such as early short term eardrum bypass, 
tunnel endoscopic anthrotomy and modified antromastoidotomy (Patent 
№0201187»). Analysis of morphological, immunological, lab investigations and 
clinical examinations was made. Patients with acute otitis media complicated by 
mastoiditis were divided into 2 subgroups.  

173 patients with acute otitis media complicated by mastoiditis were involved 
in the investigation. 84 men and 89 women represented this group. The age of 
patients ranged from 19 to 65. All patients were divided into two groups. 

The first (the main) group contains 81 patients who suffer from acute otitis 
media complicated by mastoiditis and they were treated based on modified protocol 
from 2013 to 2016. Both conservative and surgical methods of treatment were used. 
The group of patients was divided into two subgroups: («1а») and («1b»). Patients 
of the first subgroup received conservative traditional treatment with the use of local 
and systemic antiviral drug (inductor of interferon with immunotrophism), and early 
short term eardrum bypass. Tunnel anthrotomy and modified antromastoidotomy 
was done to patients of the subgroup «1b». 

The second group (comparison) includes 92 patients with acute otitis media 
complicated by mastoiditis and patients were treated 2008 to 2012. Both 
conservative and surgical methods were used. Patients were divided into 2 
subgroups («2а») and («2b»). The patients of the subgroup «2а» received 
conventional treatment and paracentesis of ear drum. Typical Schwartz 
antromastoidotomy was done to patients of the subgroup «2b».  

Actual practical and scientific task of Otorhinolaryngology was determined in 
the thesis. The efficacy of treatment of patients who suffer from acute otitis media 
complicated by mastoiditis due to etiological and genetic use of antiviral drug with 
immunotropic action (systemically and locally), and also proposed surgeries such as 
early short term bypass, tunnel anthrotomy and modified antromastoidotomywas 
determined. 

Done morphological investigations of mucous membrane of the ear drum and 
tissues of papillary process demonstrated that in patients with acute otitis media 
complicated by mastoiditis lymphocytes exceeded (during practical absence of 
granulocytes) and it can be one of the specific sign for viral invasion. Positive 
polymerase chain reactions on human herpes virus of the І-ІІ types, adenoviruses 
and Epstein-Barr virus in main part of patients with acute otitis media complicated 
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by mastoiditis (67 %), and increase of lymphocytes in general blood analysis was 
demonstrated (p<0,05). 

Polymerase chain reactions on human herpes virus of the І-ІІ types, 
adenoviruses and Epstein-Barr virus in main part of patients with acute otitis media 
complicated by mastoiditis (67 %) were positive and it can confirm the role of 
viruses in etiological pathogenesis of this disease. Based on morphological 
investigations, on polymerase chain reactions, general blood analysis, increased 
lymphocytosis was detected (p<0,05). Positive clinical investigations, computer 
tomography investigations (CT) were used during the first days of treatment in 
patients of the main group (they received antiviral drug), in comparison with control 
one, antiviral drug was proposed and used for patients with acute otitis media 
complicated by mastoiditis.  

Developed methods of antromastoidotomy for surgical treatment of patients 
with acute otitis media complicated by mastoiditis with destructions of sockets of 
papillary process were used. It differs from traditional operation by maximal 
preservation of anatomical and physiological peculiarities of middle ear, double 
drainage of tympano-antromastoidal cavities by silicone chains and primary 
suturing. Proposed surgery improves functional results, assists in essential term 
reduction of patients’ hospital stay (comparison with control group, p<0,05).  

So, proposed complex treatment for patients with acute otitis media such as 
the use of antiviral drug for systemic and local use and also developed surgeries 
(early short term ear drum by pass), endoscopic tunnel anthrotomy, modified 
antromastoidotomy significantly improve functional results and (p<0,05) these 
methods essentially reduce inpatient hospital stay from 12,5 to 8,8 (p<0,05), and 
decrease the number of reoperations (p<0,05), and allow controlling attico-antral 
connection and in short terms (9-14 days) return a patient to employment capacity.  
 

Keywords: acute otitis media, mastoiditis, tunnel anthrotomy, short term by 
pass, modified antromastoidotomy. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
АМТ   – антромастоїдотомія 

ГМ   – гострий мастоїдит 

ГСО   – гострий середній отит 

ГГСО  – гострий гнійний середній отит 

ГСОУМ  – гострий середній отит, ускладнений мастоїдитом 

ГРВІ   – гостра респіраторна вірусна інфекція 

ДІП   – динаміка індексу пневматизації 

ЕТАТ  – ендоскопічна тунельна антротомія 

ІП   – індекс пневматизації 

КПТ           – конусно-променева томографія 

МАМТ  – модифікована антромастоїдотомія 

РКШ   – раннє короткотермінове шунтування 
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