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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

ЗСП   – зовнішній слуховий прохід 

ХГСО  – хронічний гнійний середній отит 

БКМ   – біоактивний керамічний матеріал  

ТП   – трепанаційна порожнина 

HU   – одиниці Хаунсфільду 

КПЗ   – кістково-проведені звуки 

ППЗ   – повітряно-проведені звуки 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Анатомічна будова соскоподібного відростку і бара-

банної порожнини впливає на характер перебігу середнього отиту. Основним 

завданням хірургічного лікування хворих є ліквідація запального процесу в по-

рожнинах середнього вуха і максимальне наближення анатомічної будови опе-

рованого середнього вуха до будови здорового вуха шляхом використання пла-

стичних операцій [1-3]. 

Хірургічні втручання за «відкритим» типом є нефізіологічними, оскільки 

порушується архітектоніка середнього вуха, а в епідермальному покриві трепа-

наційної порожнини зберігаються патоморфологічні ознаки попередньо пере-

несеного хронічного гнійного середнього отиту (ХГСО), незалежно від якості 

проведеної операції [3-5]. Трепанаційна порожнина, утворена в результаті зага-

льнопорожнинної операції, не загоюється у 20-60% оперованих хворих протя-

гом 2-6 місяців, а гноєтеча залишається у 1/3 пацієнтів. Скупчення епідермаль-

них мас в післяопераційній порожнині сприяє загостренню хронічного запаль-

ного процесу [2, 4, 6-9]. Патоморфологічні зміни в мастоїдальній порожнині 

об’єднують як «хвороба трепанаційної порожнини» або «хвороба оперованого 

вуха» [7, 10-13]. У даної категорії хворих відзначається погіршення звукопро-

ведення в діапазоні 0,5-4 кГц в середньому на 15 дБ в порівнянні з тими пацієн-

тами, у яких задня стінка зовнішнього слухового проходу (ЗСП) збережена або 

відновлена. Втрата слуху знаходиться в прямій залежності від об’єму трепана-

ційної порожнини. У хворих після сануючих операцій по «відкритому типу» 

виникають складнощі у процесі проведення слухопокращуючих операцій, а та-

кож при підборі слухового апарату [14-16]. 

Сануючі операції по «закритому» типу зі збереженням або з подальшим 

відновленням задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу без ви-

конання мастоїдапластики призводять до рубцевого загоєння післяопераційних 

кісткових порожнин, що є нефізіологічним. Крім цього, у цієї категорії хворих 
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може виникати запальний процес і рецидив холестеатоми в антромастоїдальній 

порожнині (у 13,9-41,0% дорослих і 67,0% дітей), що негативно впливає на фу-

нкціональний стан слухової труби. При одночасно проведених сануючих опе-

раціях з тимпанопластикою у 57-63% таких хворих можуть виникнути ретрак-

ційні кишені [17-22]. 

Сануючі операції зі збереженням або реконструкцією задньої стінки ЗСП 

та облітерацією мастоїдальної порожнини, є ефективними і дозволяють досягти 

стійкого сануючого результату у 89-100% хворих, оперованих з приводу ХГСО 

[8, 9, 15, 16, 23-36].  В цих випадках при одночасному проведенні сануючої 

операції та тимпанопластики у хворих відсутній ризик розвитку ретракційних 

кишень [37-40]. Описана вище операція є найкращим методом реабілітації хво-

рих з «хворобою трепанаційної порожнини». У поєднанні з тимпанопластикою 

проведення такого хірургічного втручання дозволяє досягти повної реабілітації 

у цієї категорії хворих [13, 15, 29, 32, 41-44]. У зв’язку з цим особливого зна-

чення набуває мастоїдопластика, спрямована на ліквідацію післяопераційної 

порожнини.  

Кращим матеріалом для мастоїдопластики є аутогенні кісткові транспла-

нтати, які мають високі остеогенні властивості [45-49], проте їх не завжди буває 

достатньо для закриття дефекту. Тому ведеться пошук альтернативних пласти-

чних матеріалів, які могли б вирішити дану проблему загоєння кісткового де-

фекту новоствореною кістковою тканиною, не завдаючи пацієнтові додаткової 

травми в пошуках аутокістки.  

 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної теми ДУ 

«Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», но-

мер державної реєстрації 0113U007707.  

Мета роботи. Підвищення ефективності хірургічного лікування у хворих 

на хронічний гнійний середній отит за допомогою комбінованої мастоїдоплас-

тики кістковим аутотрансплантатом і кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
». 
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Відповідно до поставленої мети сформульовані такі завдання дослі-

дження: 

1. Вивчити і порівняти особливості репаративної перебудови кі-

сткового біоімплантата «Тутопласт
®
» і синтетичного біокерамічного ма-

теріалу «Синтекістка» в буллах морських свинок на основі даних гістоло-

гічних методів дослідження.  

2. Вивчити і порівняти реакцію структур внутрішнього вуха піс-

ля пересадки кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» і синтетичного біо-

керамічного матеріалу «Синтекістка» в булли морських свинок за допо-

могою гістологічної верифікації.  

3. Розробити та обґрунтувати новий спосіб комбінованого запо-

внення антромастоїдальної порожнини аутокісткою і кістковим біоімпла-

нтатом «Тутопласт
®
» після сануючих операцій.  

4. Визначити оптимальні методики сануючих операцій із збере-

женням або реконструкцією задньої стінки зовнішнього слухового про-

ходу і мастоїдопластикою, враховуючи клініко-анатомічні особливості 

будови соскоподібного відростку і барабанної порожнини. 

5.  Вивчити ефективність комбінованої мастоїдопластики з ви-

користанням аутокістки і кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» в порів-

нянні з аутокісткою і біоактивним керамічним матеріалом «Синтекістка» 

в найближчому і віддаленому періоді у хворих на хронічний епітимпано-

антральний гнійний середній отит. 

Об'єкт дослідження: хронічний гнійний середній отит. 

Предмет дослідження: результати клінічних спостережень з використан-

ням КТ скроневих кісток з метою дослідження процесу кісткового заміщення в 

мастоїдальній порожнині після різних методик сануючих операцій з мастоїдоп-

ластикою. 

Методи дослідження: патогістологічні, загальноклінічні, комп'ютерна 

томографія, аудіометричні, статистичні.  
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Наукова новизна проведених досліджень: 

Вперше в експерименті вивчено репаративні процеси в барабанних бул-

лах морських свинок після пересадки кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
». 

Встановлено, що повноцінне заміщення кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» 

відбувається в терміни до 12 місяців. 

Доповнено наукові дані щодо заміщення біоактивного керамічного мате-

ріалу «Синтекістка» в барабанних буллах морських свинок. Встановлено, що 

заміщення даного пластичного матеріалу в термін 12 місяців ще триває. При 

цьому в новоутвореній кістці визначаються фрагменти незаміщеного імпланто-

ваного матеріалу. 

Вперше вивчено реакцію структур внутрішнього вуха (а саме: реакцію з 

боку судинної смужки, нервового ганглію та сенсорних клітин) після введення 

кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» та біоактивного керамічного матеріалу 

«Синтекістка», а також їх суміші в булли морських свинок, та доведено, що до-

сліджені пластичні матеріали не чинять шкідливого впливу на структури внут-

рішнього вуха. 

За допомогою КТ-досліджень доповнено наукові дані щодо заміщення 

пластичного матеріалу в мастоїдальній порожнині після комбінованої мастої-

допластики аутокісткою і кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
», яке відбува-

ється в терміни до 12 місяців.  

Вперше вивчено динаміку змін порогів звукосприйняття у хворих на хро-

нічний гнійний середній отит після сануючих операцій з тришаровою мастоїдо-

пластикою з використанням кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
»

 
в якості 

пластичного матеріалу. Встановлено, що у післяопераційному періоді у 76,8 % 

пацієнтів спостерігається зниження порогів звукосприйняття на мовних і висо-

ких частотах (від 5 до 30 дБ). 

Практичне значення отриманих результатів.  

Розроблено та впроваджено в практику новий спосіб комбінованої масто-

їдопластики в три шари після сануючих операцій з використанням аутотрансп-

лантата і кісткового біоімплантата (Патент України на корисну модель «Спосіб 
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мастоїдопластики у хворих на хронічний гнійний середній отит» МПК А61В 

17/00 №87518 від 10. 02. 2014 року), який полягає в проведенні роздільної атти-

коантромастоїдотомії, остеопластичної аттикоантротомії і загальнопорожнин-

ної операції з реконструкцією задньої кісткової стінки зовнішнього слухового 

проходу, що дозволяє ліквідувати трепанаційну порожнину в соскоподібному 

відростку в найбільш короткі терміни. Визначено показання для вибору опти-

мальних методик сануючих операцій з мастоїдопластикою з урахуванням кліні-

ко-анатомічних особливостей соскоподібного відростка і барабанної порожни-

ни. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено глибокий 

інформаційний пошук, проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, 

визначено мету, обґрунтовано завдання дослідження. Здобувач особисто вико-

нав експериментальний розділ роботи, безпосередньо брав участь у виконанні 

всіх експериментальних хірургічних втручань на лабораторних тваринах. Без-

посередньо брав участь у хірургічних втручаннях та лікуванні хворих на гній-

ний середній отит. Автором проведено статистичний аналіз та узагальнення 

отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи викладені та обговорені на Щорічній традиційній весняній конференції 

Українського наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів 

«Сучасні методи діагностики і лікування хронічних запальних захворювань 

ЛОР- органів» (м. Судак, 2012 р.), Щорічній традиційній осінній конференції 

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів 

«Нові технології в оториноларингології» (м. Тернопіль, 2012 р.), Щорічній тра-

диційній весняній конференції Українського наукового медичного товариства 

лікарів-оториноларингологів «Сучасні методи діагностики та лікування хроніч-

них захворювань ЛОР-органів у дітей та дорослих» (м. Севастополь, 2013 р.). 

Публікації за темою дисертації. За темою дисертаційного дослідження 

опубліковано 9 наукових праць, з яких 3 статті – у фахових журналах, включе-

них до переліку рекомендованих видань МОН України, 2 – у міжнародних нау-
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кометричних базах; отримано 1 патент України на корисну модель «Спосіб ма-

стоїдопластики у хворих на хронічний гнійний середній отит» МПК А61В 17/00 

№87518 від 10. 02. 2014 року; 3 тези доповідей в матеріалах наукових конфере-

нцій.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 161 сторінках 

друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури, 3 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практи-

чних рекомендацій, списку використаних джерел літератури, що містить 267 

посилань (156 – кирилицею, 111 – латиною). Дисертація ілюстрована 25 рисун-

ками і 18 таблицями. 

                

  



11 
 

РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  

ХРОНІЧНОГО ГНІЙНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Епідеміологія, патогенез і клінічна картина хронічного гнійного 

середнього отиту 

Хронічний гнійний середній отит – серйозне захворювання з наявністю 

бактеріальної інфекції в середньому вусі. Як правило, це є наслідком нелікова-

ного гострого середнього отиту, особливо в перші 5 років життя дитини, коли 

сформовані постзапальні зміни у слизовій оболонці і структурах середнього ву-

ха сприяють хронізації процесу. Патологічний процес призводить до деструкції 

кісткових структур середнього вуха і прогресуючого зниження слуху. Крім то-

го, цей процес може привести до таких тяжких інфекційних ускладнень, як мас-

тоїдит, менінгіт, абсцес мозку, тромбози синусів. Велике число анатомічних 

структур в середньому вусі зазнають змін при кожному загостренні хронічного 

гнійного середнього отиту (ХГСО) [50].  

У зв'язку з розвитком спеціалізованої медичної допомоги та досягнення-

ми оториноларингології в питаннях профілактики та лікування, відмічається 

тенденція до зниження частоти захворювання на хронічний гнійний середній 

отит [51, 52]. Однак запальні захворювання середнього вуха продовжують пе-

ребувати в центрі уваги клініцистів, дослідників і залишаються однією з прові-

дних причин приглухуватості у осіб працездатного віку [53, 54]. 

В даний час, незважаючи на впровадження в клінічну практику антибак-

теріальних препаратів широкого спектру дії, одним з поширених ускладнень 

гострого гнійного середнього отиту залишається мастоїдит [55-57]. Останнім 

часом все частіше зустрічаються латентні форми мастоїдиту – коли клінічні 

прояви мінімальні і не завжди помітні для хворого [2, 35, 58-64]. До появи ла-

тентних форм мастоїдиту часто призводить неправильна тактика лікування 
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хворих на гострий гнійний середній отит: несвоєчасність і неадекватність тера-

пії катаральних форм гострого середнього отиту, нераціональний вибір антиба-

ктеріальних препаратів без урахування специфіки етіології захворювання і ві-

рулентності мікрофлори [2, 61, 65]. Це сприяє розвитку антибіотикорезистент-

них штамів мікроорганізмів і збільшенням їх вірулентності. Дані обставини пі-

двищують відсоток виникнення внутрішньочерепних ускладнень з 20% до 41% 

[35, 58, 59]. Відзначається збільшення кількості ускладнень гострого мастоїди-

та, таких як субперіостальний абсцес, петрозит, бецольдівский мастоїдит, епі-

дуральний та субдуральний абсцес, тромбоз сигмовидного синусу [66-68]. 

Чимало досліджень в останні роки присвячено вивченню мікробного фак-

тору в розвитку гострого гнійного середнього отиту і мастоїдиту. За даними 

ряду авторів, збудники мастоїдита, як правило, представлені трьома основними 

мікроорганізмами: S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis. Однак антибіоти-

корезистентність їх в останній час зросла. У 30% хворих виявляють стерильне 

виділення з середнього вуха. Використовуючи спеціальні методики (газорідин-

ної хроматографії) вдається виявити присутність анаеробних мікроорганізмів. 

Крім цього, описані ураження порожнин середнього вуха різними грибами – 

актиномікозний мастоїдит, аспергільоз, а також внутрішньоклітинними мікроо-

рганізмами (Chlamidia pneumoniae, Chlamidia psittaci, Mycoplasma pneumoniae) 

[65, 69-73]. 

Склад флори при хронічному гнійному середньому отиті відрізняється від 

такого при гострому гнійному середньому отиті. Хронічний гнійний середній 

отит часто викликають декілька збудників одночасно. Серед них аероби: 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, 

Klebsiella pneumonia, Ptoteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. При звичайному 

загостренні хронічного гнійного середнього отиту анаероби виділяються рідко, 

зазвичай, це представники родів Bacteriodes, Peptostreptococcus. Однак анаероби 

частіше зустрічаються при холестеатомі, так як усередині її матриксу більш 

сприятливі умови для їх існування. 
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В останнє десятиліття також відзначається зростання числа мастоїдитів у 

дітей [64, 74, 75]. В останні роки стали з'являтися повідомлення про наявність 

холестеатоми в барабанній порожнині і в мастоїдальній частині середнього ву-

ха у дітей з хронічним гнійним середнім отитом [55, 76]. Частота виявлення хо-

лестеатоми при хронічному мастоїдиті з холестеатомним процесом становить 

від 3 до 10% [77-80]. 

Основною причиною розвитку запалення в середньому вусі є неадекватна 

санація гострих і хронічних процесів в порожнині носа, навколоносових пазух, 

носової частини глотки. Це сприяє виникненню запального набряку слизової 

оболонки глоткового устя слухової труби, порушення її функцій, що ускладнює 

евакуацію запального ексудату, в тому числі і гнійного, з порожнин середнього 

вуха. На характер перебігу отиту без сумніву також впливає анатомічна будова 

соскоподібного відростка і аттика [2, 65]. 

Також причиною атипового перебігу мастоїдита може бути зниження ре-

зистентності організму у хворих з важкими соматичними захворюваннями (цу-

кровий діабет, ниркова недостатність, захворювання крові, імунодефіцит різно-

го ґенезу), у реконвалесцентів, у людей похилого віку. Діагностика атипово пе-

ребігаючого мастоїдиту не завжди проста [81]. 

Найчастіше латентна форма мастоїдита є знахідкою при рентгенологіч-

ному дослідженні. Поряд з традиційною рентгенографією в проекціях Шюллер, 

Майера, Стенверса, в даний час цінну інформацію про стан соскоподібного від-

ростка надає комп’ютерна (КТ) та мангітно-резонансна томографія (МРТ). Дані 

методи діагностики дозволяють не тільки оцінити стан середнього вуха, але та-

кож надають можливість визначити обсяг сануючої операції і прогнозувати 

можливий обсяг післяопераційного дефекту соскоподібного відростка [2, 81-

87]. 

На думку ряду отологів, важливу роль у розвитку мастоїдиту грають ана-

томічні особливості будови аттикоантральної області. Ще в 1936 р. Л.Т. Левін 

звернув увагу на виражену функціональну єдність всіх відділів середнього ву-

ха. У зв'язку з цим він писав: «Вже на ранніх стадіях гострого отиту, як показа-
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ли спеціальні дослідження, всі порожнини середнього вуха, аж до окремих клі-

тин соскоподібного відростка, охоплені мікроскопічно однаковим запальним 

процесом» [88]. Наявність ексудату в барабанній порожнині, запальний набряк 

слизової оболонки призводить до блоку адитуса і епітимпанального простору, 

погіршення вентиляції аттикоантральної області. При цьому активізується ная-

вна мікрофлора і наростають явища ексудативного запалення. Виникає порочне 

коло – чим сильніше запалення, тим більше роз'єднання між антрально-

мастоїдальною і барабанною порожнинами, тим більш виражена ексудація і 

гноєтеча [2]. Х.Д. Шади і Ю.П. Ульянов вважають, що агресивність запального 

процесу в таких замкнутих порожнинах збільшується як мінімум в два рази. 

Гнійний ексудат з периантральних клітин, накопичуючись під тиском, частково 

проривається в порожнину антрума, а потім поширюється через адитус в бара-

банну порожнину [1]. 

Агресивне запалення в антрумі і периантральних клітинах захоплює весь 

соскоподібний відросток, що клінічно проявляється у вигляді мастоїдиту [2]. 

Скринінговим методом виявлення хронічного гнійного середнього отиту 

вважається отоскопія. Діагностичні заходи при хронічному гнійному середньо-

му отиті включають: 

 загальний оториноларингологічний огляд, із застосу-

ванням ендоскопії або отоскопії після ретельного очищення слухо-

вого проходу;  

 аудіологічне дослідження, а також дослідження функції 

слухової труби; 

  проба Вальсальви дозволяє визначити проходження по-

вітря через слухову трубу; 

  обов'язкове дослідження флори і її чутливості до анти-

біотиків; 

  фістульні проби;  

 КТ скроневих кісток. 
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В основі вибору тактики лікування даного захворювання повинен прогля-

датися патогенетичний підхід, спрямований на зняття блокади в області адиту-

са за допомогою активної протизапальної та антибактеріальної терапії [1, 89]. У 

сучасній зарубіжній літературі найбільш поширеним методом лікування вважа-

ється призначення протягом перших днів захворювання високих доз антибіоти-

ків з урахуванням результатів антибіотикограми, при цьому провідна роль від-

водиться парентеральному введенню [70, 73]. Про таку терапію мова може йти 

при катарально-ексудативній стадії мастоїдиту. 

Наявність гнійного ексудату призводить до розвитку гіперплазії та полі-

позу слизової оболонки, руйнуванню кісткових структур міжклітинних перего-

родок периантральної області з подальшою загрозою розвитку внутрішньоче-

репних ускладнень [2]. Так само однією з причин розвитку деструкції в серед-

ньому вусі є холестеатома, яка виявляється у 24-63% хворих на ХГСО незалеж-

но від локалізації і розмірів перфорації барабанної перетинки. Деструкція кіст-

ки при отиті з холестеатомою виявляється в 78,8% [90-92]. 

Самозцілення в альтеративно-деструктивній стадії мастоїдита практично 

не буває. Навіть найактивніше антибактеріальне та протизапальне лікування 

дозволяє в деякій мірі зняти загострення запального процесу або його поши-

рення на навколишні тканини. Отже, патогенетичне лікування мастоїдиту в 

цьому випадку має бути спрямоване на хірургічне дренування антромастоїда-

льної порожнини [1, 81, 89, 93]. Таким чином, показаннями до хірургічного лі-

кування можна вважати наявність мастоїдиту з ознаками альтерації кісткових 

клітинних перетинок, субперіостальний абсцес, а також підозра на розвиток 

внутрішньочерепних ускладнень [2]. 

Як показали спостереження Г.А. Фейгір (2000) [94], при пневматичній 

будові соскоподібного відростку і наявності в ньому патологічних змін, лікар-

ські препарати при місцевому застосуванні не проникають в усі відділи серед-

нього вуха. Як показали дослідження з водорозчинними рентгеноконтрастними 

препаратами, при нагнітанні через перфорацію в барабанній перетинці вони 

поширюються в барабанну порожнину, слухову трубу, однак безпосередньо в 
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антрум лікарські препарати не попадають. Клітини соскоподібного відростка, 

як правило, залишаються вільними від контрасту а, отже, і від препаратів, які 

подавались під тиском [94]. 

За даними М. Г. Загарських (1974) [95], у випадках, коли тривалий час 

консервативне лікування пацієнтів з пневматичним або змішаним типами сос-

коподібного відростка було неефективним, в антрумі і в клітинній системі сос-

коподібного відростка виявлялися значні деструктивні зміни. У зв'язку з цим 

проведення консервативної терапії таким хворим недоцільно, їм показано хіру-

ргічне лікування [95]. 

Основним завданням хірургічного лікування хворих на хронічний гній-

ний середній отит з холестеатомою є створення умов для досягнення «сухого», 

здорового вуха шляхом усунення причини захворювання [3]. Враховуючи цю 

обставину, в подібних випадках деякі отохірурги виконують антромастоїдото-

мію з подальшою мастоїдопластикою. Мастоїдопластика дозволяє провести об-

літерацію трепанаційної порожнини пластичним матеріалом, а також сприяє 

зарощенню кісткової порожнини новоствореною кістковою тканиною і припи-

ненню гнійного процесу в соскоподібному відростку [83, 84, 94]. 

 

1.2. Хірургічна санація середнього вуха по «відкритому» і «закрито-

му» типам 

Велика поширеність хронічного гнійного середнього отиту серед насе-

лення може бути причиною інвалідизації хворих з причини розвитку вираженої 

приглухуватості, виникнення небезпечних для здоров'я і життя хворого внутрі-

шньочерепних ускладнень (менінгіт, енцефаліт, тромбоз сигмовидного синусу, 

абсцес мозку). Вказані вище обставини змушують оториноларингологів постій-

но займатися удосконаленням методів лікування хронічного запалення серед-

нього вуха [53, 54, 96, 97]. 

Пацієнти, що страждають на хронічний гнійний середній отит, складають 

0,8-1% серед усього населення. На найбільш тяжку форму ХГСО – епітимпано-

антральну, хворіє 28-42% дорослих і 16-32% дітей [50]. У 55% хворих, які за-
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знали сануючих операцій з приводу ХГСО, спостерігається хронізація запаль-

ного процесу, у 80-90% розвиваються різні форми порушень слуху. Внаслідок 

зниження слуху в ранньому дитячому віці у пацієнтів відбувається порушення 

мови, ускладнюється навчання в школі [98]. 

Запропонована більше 100 років тому Kuater (1889) і Bergmann (1889) ра-

дикальна (загальнопорожнинна) операція, що отримала подальший свій розви-

ток у роботах Zaufal (1890) та Stacke (1987), до середини минулого століття 

сприяла прогресу в наданні допомоги хворим, що страждають на хронічний 

гнійний середній отит, і застосовувалася в якості основного хірургічного мето-

ду лікування хворих на ХГСО. 

Недоліками сануючих операцій по «відкритому типу» є проблеми в мас-

тоїдальній порожнині, такі як смердючі гнійні виділення (у 30,0-90,6% хворих), 

скупчення епідермальних мас, вестибулярні розлади (у 7,0-28,1%), а також по-

єднання цих скарг з іншими отоневрологічними симптомами (головний біль, 

спонтанний ністагм, шум у вусі). У 100% хворих відзначається погіршення слу-

ху на мовних частотах в середньому на 40 дБ. У 4% хворих має місце головний 

біль, периферичний парез мімічної мускулатури обличчя. Шум у вухах відзна-

чається у 10-78% хворих, біль у вусі і завушній області – у 12,0-18,7%. У цієї 

категорії пацієнтів можливі запаморочення при попаданні води у вухо, а також 

існує загроза утворення оболочечно-мозкових гриж, лікворних свищів [3, 8, 15, 

44, 53, 97-102]. Після загальнопорожнинних операцій виникають складнощі у 

підборі слухових апаратів [103]. 

За даними літератури, після сануючих операції по «відкритому типу» 

спостерігаються атрофічні і рубцеві  зміни на медіальній стінці барабанної по-

рожнини, що у майбутньому призводить до гемодинамічних порушень у лабі-

ринті [10, 53, 84, 94]. Гіпоксія внутрішнього вуха посилюється за рахунок по-

рушення транстимпанального проникнення кисню в рідинні середовища лабі-

ринту. Все це знижує можливість стійкої ремісії і призводить до розвитку різ-

них форм порушення слуху в 80-90% випадках [10, 53, 96, 98]. 
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Сануючі операції по «відкритому» типу (класична радикальна, консерва-

тивно-радикальна, модифікована радикальна, ощадні сануючі операції) пору-

шують кісткову архітектоніку середнього вуха і створюють афізіологічно відк-

риту тимпаномастоїдальную порожнину з великою раньовою поверхнею, збері-

гаючи загрозу її інфікування [104]. Дуже часто епідермізація кісткових стінок в 

таких порожнинах йде повільно. Це викликає повільний запальний процес в 

порожнинах середнього вуха [3, 4, 10, 53, 101, 102, 105]. Дані гістологічного 

аналізу зразків тканин, отриманих з різних відділів трепанаційної порожнини, 

показують, що в раніше оперованому середньому вусі персистує хронічний за-

пальний процес. При цьому зберігаються сліди гнійно-деструктивного процесу 

в трепанаційнії порожнині і ознаки мукозиту в мезо-гіпотимпанальній області. 

Епідермальна вистилка набуває рис матриксу холестеатоми, тобто атрофічного 

епідермісу з надмірним утворенням зроговілих мас [101, 102]. 

За спостереженнями деяких авторів, запальні осередки в післяопераційній 

порожнині і гноєтеча залишаються у 1/3 пацієнтів. Відбувається це внаслідок 

того, що повна епітелізація стінок післяопераційної порожнини відбувається не 

у всіх випадках [2, 4, 6, 8]. Порожнина, що утворюється в результаті загально-

порожниної операції, не загоюється у 20-60% оперованих хворих протягом 2-3, 

а іноді і 6 місяців [7, 106, 107]. 

Роботами М. П. Ніколаєва та співавторів (2006) доведено, що після ради-

кальної операції порушується механізм самоочищення, тобто здатність слуще-

ного епідермісу зміщатися в напрямку виходу з післяопераційної порожнини у 

бік зовнішнього слухового проходу [108]. 

На думку D. Plester (1985), причинами неповної епідермізаціі післяопера-

ційної порожнини є недостатня аерація, а також висока «шпора» та залишені 

нерозкритими ретротімпанальні клітини [109]. 

Всі перераховані вище патологічні зміни в мастоїдальній і тимпанальній 

порожнинах в літературі об'єднують як «хвороба трепанаційної порожнини» 

або «хвороба оперованого вуха» [4, 5, 7, 10-13, 53, 99, 101, 102, 105, 110, 111].  
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За даними різних авторів, розвиток «хвороби оперованого вуха» залежить 

від вірулентності мікрофлори, ускладнень, пов'язаних з технічними похибками 

при проведенні операцій, таких як нерозкриті клітини соскоподібного відростка 

в синодуральному кутку і на верхівці соскоподібного відростка, збереження ви-

сокої «шпори», недостатньо широко сформований канал слухового проходу, 

рецидивна або залишкова холестеатома, а також від обсягу отриманої післяопе-

раційної порожнини [4, 12, 31, 112]. 

Деякі автори рекомендують для успішної санації середнього вуха макси-

мально видаляти задню кісткову стінку зовнішнього слухового проходу аж до 

рівня низхідного коліна лицевого нерва [112], однак це може призводити до та-

ких небажаних ускладнень, як периферичний парез мімічної мускулатури об-

личчя  [53, 97, 101, 102]. 

Після проведення розширених сануючих операцій по «відкритому» типу 

створюються передумови для утворення мозкових гриж, лікворних свищів. Ре-

цидивний гнійний процес в післяопераційній порожнині несе реальну загрозу 

виникнення подальших внутрішньочерепних ускладнень [99]. 

Наявність трепанаційної порожнини в соскоподібному відростку призво-

дить до появи негативного впливу резонансу на акустичні характеристики се-

реднього вуха [14, 97]. 

Незважаючи на ряд різних заходів, спрямованих на прискорення епідер-

мізації трепанаційної порожнини після проведеної радикальної операції, гноє-

теча в післяопераційному періоді продовжувала залишатися у багатьох пацієн-

тів [113, 114]. 

Дана проблема може вирішуватися тільки хірургічним шляхом за допо-

моги проведення реконструктивно-відновлювальних операцій. При проведенні 

реоперацій проводять відновлення задньої стінки зовнішнього слухового про-

ходу і облітерацію мастоїдальної порожнини пластичним матеріалом [13, 44, 

115-118]. Незважаючи на успіхи в отохірургії, слід визнати, що можливості ре-

конструктивних слухополіпшуючих операцій у цієї категорії хворих обмежені 

через розвиток адгезивних процесів в старих трепанаційних порожнинах (біль-
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ше 25-30 років), які часто супроводжуються явищами «десквамуючого епідер-

міту» [5]. 

За даними P. Kasenõmm (2013) у 50 пацієнтів, які раніше перенесли сану-

ючу операцію по «відкритому» типу, і яким була виконана повторна сануюча 

реоперація, що включає в себе видалення патологічних тканин з подальшою 

реконструкцією задньої стінки ЗСП і облітерацією мастоїдальної порожнини, в 

84% випадків було досягнуто гарного сануючого ефекту [31].  

L. Edfeldt і співавтори (2013) у 330 пацієнтів з холестеатомою, які раніше 

перенесли загальнопорожнинну операцію, оцінили результати повторних сану-

ючих операцій, які включали в себе реконструкцію задньої стінки ЗСП, обліте-

рацію мастоїдальної порожнини і оссикулопластику аутокісткою та зробили 

висновок, що незалежно від стану середнього вуха, поширеності холестеатоми 

та її локалізації, відзначалося 100% досягнення «сухого» вуха, поліпшення слу-

ху в 68%, низький відсоток випадків резидуальної холестеатоми і рецидиву за-

хворювання (3%) [32]. 

В даний час радикальна (загальнопорожнинна) операція в класичному ва-

ріанті виконується рідко, як правило, при поширеному холестеатомному або 

каріозно-гранульозному процесі з підозрою на наявність або наявністю будь 

якого отогенного або внутрішньочерепного ускладнення [3, 13, 17, 33, 59, 102, 

112, 119-122]. 

У середині минулого століття хірургічне лікування хворих на ХГСО на-

було рис відновної та функціональної хірургії. Цьому сприяли успіхи в розроб-

ці методів хірургічного втручання при отосклерозі, використання сучасних оп-

тичних приладів та інструментарію, новітні досягнення науки у вивченні функ-

ції звукопровідної системи і застосування нових медикаментів [123-127]. 

За даними О.А. Євдощенко, Ю.О. Сушко (1967), на Україні слухополіп-

шуючі операції при хронічних гнійних середніх отитах стали здійснюватися з 

1956 року [128]. Першими ентузіастами проведення цих операцій були А. А. 

Кантор, В. Тарасюк (1958) [129], Д.А. Зарицкий (1959) [130], В.Л. Французов, 

Ю.А. Сушко (1964) [131]. 
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На початку розвитку тимпанопластики отохірурги не надавали значення 

розмірам трепанаційної порожнини в соскоподібному відростку, стану задньої 

стінки зовнішнього слухового проходу і латеральної стінки аттика. Однак неза-

баром з'ясувалась важливість збереження задньої стінки зовнішнього слухового 

проходу і латеральної стінки аттика як опори для знову сформованої барабанної 

перетинки [132, 133]. Спостереження за хворими з великими післяопераційни-

ми порожнинами, яким була проведена тимпанопластика, показали в ряді випа-

дків утворення дефектів епідермізації кісткових стінок [134]. 

За даними В. М. Млечина (1960) [135], А.А. Бартеневой, М. Я. Козлова 

(1974) [136], Proctor (1960) [137] та інших, незважаючи на те, що під час тимпа-

нопластики вся або більша частина кісткової поверхні трепанаційної порожни-

ни закривалася клаптями різноманітних ауто- або аллотрансплантатів, гноєтеча 

з вуха тривала в значному відсотку випадків. Нерідко після тимпанопластики 

розвивалася хвороба шкірного клаптя [132, 138].  

Намагаючись виключити негативні сторони радикальної операції, в сере-

дині минулого століття А.Р. Ханамиров (1961) запропонував консервативні ва-

ріанти цієї операції [138]. Поряд з ощадними варіантами радикальної операції, 

розробленими Д. М. Рутанбургом (1935) [139], Е.Н. Мануйловым (1937) [140], 

були впроваджені в практику різні варіанти консервативно-радикальних опера-

цій [141-144]. Такі хірургічні втручання сприяли утворенню малих трепанацій-

них порожнин, що вело до скорочення післяопераційного періоду. 

Методика операції, при якій задню стінку зовнішнього слухового проходу 

залишали недоторканою, виявилась більш прогресивною порівняно з втручан-

нями, при яких задню кісткову стінку відновлювали (Н.В. Мишенькин,1975) 

[145].  

Однак проведення консервативно радикальних операцій було можливим 

лише у обмеженої кількості хворих, оскільки у більшості з них патологічні змі-

ни перебували не тільки в аттику і антрумі, а й захоплювали слухові кісточки, 

слизову оболонку барабанної порожнини і клітини соскоподібного відростка. 
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Кількість таких операцій не перевищувала 5% по відношенню до класичних ра-

дикальних операцій [146]. 

В даний час у зв'язку з розвитком реконструктивної хірургії даний метод 

отримав більш широке поширення. При виконанні даних операцій максимально 

зберігаються не залучені в патологічний процес кісткові структури середнього 

вуха, по можливості зберігаються слухові кісточки [147-149]. Однак однією з 

основних причин незадовільних результатів консервативно-радикальних опера-

цій на середньому вусі є розвиток рецидиву холестеатоми – у 70,0-80,9% випа-

дків [53, 91, 150-154]. 

За даними A. Faramarzi та співавторів (2008), найбільш частою причиною 

рецидиву холестеатоми при реопераціях в 28% випадків були нерозкриті кліти-

ни в області синодурального кута, в 23% – в області аттика і в 13% – в області 

верхівки соскоподібного відростка [152]. 

E. Vartiainen (1995) у своєму дослідженні зазначив, що після консервати-

вно-радикальної операції ймовірність повторної холестеатоми у дітей вища, ніж 

у дорослих, рецидив гноєтечі відзначається в 12% [155]. 

M. Gersdorff  та M. Hamoir (1982), виконавши 85 ревізійних операцій у 

пацієнтів, які перенесли первинне консервативно-ощадливе хірургічне втру-

чання, виявили рецидив холестеатоми у 17,5% дорослих, та 36,0% дітей [156].  

И. А. Аникин та співавтори (2012) при обстеженні 72 пацієнтів, які пос-

тупили на хірургічне лікування з діагнозом хронічний гнійний середній отит, 

після проведення консервативної ощадливої радикальної операції на середньо-

му вусі відзначили, що провідною скаргою у 100% пацієнтів було стійке зни-

ження слуху на оперованому вусі; 70,8% пред'являли скарги на постійну або 

періодичну гноєтечу з оперованого вуха; 15,2% – на запаморочення, 43,1% – на 

вушний шум. Дані отомікроскопічного обстеження показали, що трепанаційна 

порожнина була повністю епідермізованою лише в 34,7% випадків, у 29,2% па-

цієнтів в трепанаційній порожнині було виявлено резидуальну холестеатому, у 

25% – високу шпору. В ході операції у 27,5% пацієнтів був виявлений діастаз 

ковадло-стремінцевого зчленування через руйнування довгого відростку ковад-
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ла каріозним процесом, у 51% пацієнтів в області ковадла виявлені холестеато-

ма, тимпаносклероз або фіброзний процес [157]. 

RM. Rehl та співавтори (2012) у своєму повідомленні зазначили, що вико-

ристання ендоскопа під час сануючої операції з метою видалення холестеатоми 

може дозволити частіше зберігати задню стінку зовнішнього слухового прохо-

ду і зменшити відсоток залишкової холестеатоми [158]. 

В даний час більшість отохірургів прагнуть поєднувати сануючий і реко-

нструктивний етапи операцій і рекомендують виконання «ревізійної тимпано-

томії» через 6-12 місяців після хірургічного втручання на середньому вусі для 

виключення рецидиву холестеатоми [17, 97, 159, 160]. 

В останні 2-3 десятиліття в практику все ширше стала впроваджуватися 

хірургічна санація середнього вуха по «закритому типу» (ЗТ), при якій задню 

стінку зовнішнього слухового проходу зберігають. Деякі отохірурги під час са-

нуючої операції зберігають або відновлюють задню кісткову стінку ЗСП. При 

наявності певних показань при проведенні сануючих операцій по «закритому» 

типу виконують мастоїдопластику [11, 25, 26, 29, 43, 84, 99, 114, 161-168]. При 

поведені мастоїдопластики використовують різні трансплантати [24, 27, 30, 83, 

96, 97, 166, 168-176].  

За даними зарубіжних авторів, серед сануючих операцій хірургічне втру-

чання по «закритому типу» виконується в 77% випадків. Хірургічне втручання, 

при якому зберігають задню стінку ЗСП, у вітчизняній літературі прийнято на-

зивати роздільною аттикоантромастоїдотомією. Крім цієї операції, до закритих 

хірургічних втручань також відноситься остеопластична аттикоантротомія, при 

якій хірургічний дефект зовнішньої стінки надбарабанного простору в кінці 

операції реставрують [7, 54, 97, 177, 178].  

Для планування роздільної аттикоантромастоїдотомії значущу роль відіг-

рають анатомічні варіанти будови скроневої кістки, зокрема, ступінь пневмати-

зації соскоподібного відростка [7, 87]. Найбільш високий відсоток сануючих 

операцій по «закритому» типу припадає на пневматичний 78-52% і змішаний 
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18-12% типи соскоподібного відростка. При склеротичному типі дана операція 

застосовувалася лише в 1,3% спостережень [87]. 

Показаннями до операцій з ЗТ є наявність пневматизованого соскоподіб-

ного відростка [87, 97], відсутність інвазивної холестеатоми, хронічний епітим-

паноантральний гнійний середній отит з обмеженим каріозно-грануляційним 

процесом [17, 43, 97, 112, 164]. 

За даними літератури, функція слуху після сануючих операцій по «закри-

тому» або по «відкритому» типу з подальшим відновленням задньої стінки ЗСП 

та облітерацією мастоїдальної порожнини зберігається краще, ніж після саную-

чих операцій по «відкритому» типу [14, 17, 29, 97, 179]. 

О. Борисенко (2014) опублікував результати проведеного ним експериме-

нтального дослідження, де з використанням гідрофону та осцилографа  було 

проведено порівняння амплітуди відповідей зареєстрованого сигналу після за-

критого (ЗТ) і відкритого (ВТ) типів операцій, а також після мастоїдопластики 

(МП). Автор зробив висновок, що більш високі амплітуди відповідей на серед-

ніх і високих частотах були зареєстровані при моделюванні ЗТ і МП, що може 

слугувати теоретичною передумовою для вибору цих методів при проведенні 

тимпанопластики як найбільш ефективних у плані відновлення слуху. При про-

веденні ВТ слід прагнути зменшувати обсяг операційної порожнини за рахунок 

її облітерації не тільки для полегшення післяопераційного догляду, а й для 

отримання максимального функціонального результату [180]. 

Методика реконструкції задньої стінки ЗСП і мастоїдопластики після ви-

конання кісткового етапу операції доцільна не тільки для ліквідації мастоїдаль-

ної порожнини, але і дозволяє в ряді випадків отримувати більш високі функці-

ональні результати після операції [14, 15, 42, 43, 97, 171]. При одночасному 

проведенні сануючої операції з тимпанопластикою можливе досягнення хоро-

шого функціонального і морфологічного результатів [43, 181]. За даними літе-

ратури, в 57-63% випадків після операцій по «закритому» типу без мастоїдоп-

ластики спостерігаються такі ускладнення, як формування ретракційної кишені 

[20, 97, 183, 186, 187]. 
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Однак спостереження за трепанаційною порожниною в соскоподібному 

відростку при збереженні або відновленні задньої кісткової стінки зовнішнього 

слухового проходу, в післяопераційному періоді залишається неможливим. Ре-

цидиви холестеатоми у дорослих спостерігаються в 14-41% випадків [17, 19, 21, 

97, 112, 182, 183]. Холестеатома найчастіше поширюється по шляху «най-

меншого опору» в сформовану трепанаційну порожнину [184]. Таким хворим 

необхідно в плановому порядку проводити ревізію соскоподібного відростка і 

барабанної порожнини через 6-12 місяців [17, 97]. 

У тих випадках, коли після видалення патологічно змінених тканин в сос-

коподібному відростку утворювалася велика кісткова порожнина, існувала за-

гроза розвитку хронічного остеїту.  

Дефект в соскоподібному відростку може сприяти частим загостренням 

хронічного запального процесу з негативним токсичним впливом на лабіринт. 

Навіть при успішній ліквідації осередку запалення в антромастоїдальній поро-

жнині можуть розвинутися дегенеративні процеси кісткової тканини, виклика-

ючи тим самим порушення трофіки лабіринту, зниження функції нейросенсор-

них елементів слухового і вестибулярного аналізаторів [15, 16, 34, 83, 84, 94, 

98].  

M. Ikeda і співавтори (2003) вивчали післяопераційні результати після ві-

дновлення зовнішнього слухового проходу. Автори вивчили стан реконструйо-

ваної порожнини середнього вуха після тимпанопластики з відновленням зад-

ньої стінки ЗСП і без мастоїдопластики. Вони опублікували, що реконструйо-

вана мастоїдальна порожнина була реаерована тільки в 36,5% випадків. З точки 

зору результату слуху тимпанопластика була успішною в 68,9%. Також було 

відзначено, що післяопераційний результат був значною мірою пов'язаний із 

станом реаерації реконструйованої порожнини середнього вуха. Високий відсо-

ток випадків рецидиву холестеатоми, випоту в барабанну порожнину і гноєтечі 

відмічався у хворих з невідновленою аерацією в мастоїдальній порожнині 

[185]. 
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A. Shinnabe і співавтори (2012) вивчили якість носового дихання, резуль-

тати передопераційної сонотубометрії, ступінь пневматизації мастоїдальної по-

рожнини і післяопераційну аерацію барабанної порожнини у пацієнтів, які пе-

ренесли тимпанопластику з реконструкцією задньої стінки зовнішнього слухо-

вого проходу без мастоїдопластики з приводу ХГСО з холестеатомою. Автори 

зробили висновок, що успіх тимпанопластики в значній мірі був пов'язаний з 

функцією слухової труби, об’ємом реконструйованої мастоїдальной порожнини 

і ступенем її аерації [41]. 

Н. В. Зберовская, Т. Г. Миняева (1972) [188], Е.А. Евдощенко, Б.Г. Ись-

кин (1974) [132] надавали великого значення ліквідації кісткового дефекту сос-

коподібного відростка, оскільки від цього залежав результат тимпанопластики. 

За даними М.І. Овсяннікова (1968) [189], після тимпанопластики з мастоїдопла-

стикою позитивні результати відмічались у 94,3% хворих. Після мастоїдоплас-

тики відзначена позитивна динаміка проведення звуку по кістці, що дозволяє 

поліпшити слух як в ході одномоментної, так і відстроченої тимпанопластики 

[16, 190, 191]. 

Мастоїдопластика післяопераційного дефекту скроневої кістки дозволяє 

не тільки надійно нівелювати трепанаційний дефект, позбавивши тим самим 

хворого від подальших загострень. Після сануючих операцій з мастоїдопласти-

кою у пацієнтів може спостерігається зниження порогів сприйняття кістково-

проведених звуків на середніх і високих частотах та поліпшення повітряної 

провідності звуків на цих же частотах [15, 16, 34, 83, 84, 94, 98].  

Сануючі операції з реконструкцією задньої стінки ЗСП та облітерацією 

мастоїдальної порожнини позбавляють хворого від недоліків операцій по «від-

критому» типу. Такі хірургічні втручання є ефективними для запобігання реци-

диву холестеатоми і забезпечують відмінну основу для слуховідновлюючої ре-

конструкції [29, 38, 40, 192-194]. 

У дітей з хронічним гнійним середнім отитом та холестеатомою при 

втручанні на соскоподібному відростку найбільш прийнятним, з метою попере-



27 
 

дження рецидиву запального процесу, є завершення пануючої операції мастої-

допластикою [96, 195]. 

Пошкодження сигмовидного синуса під час операції, наявність фістули 

лабіринту, холестеатоми, за умови ретельного її видалення, не є протипоказан-

ням до реконструктивно-пластичних операцій з мастоїдопластикою, а навпаки, 

це спосіб профілактики можливих ускладнень та рецидиву холестеатоми в мас-

тоїдальній порожнини [9, 97, 99, 174, 183]. 

Протипоказанням для мастоїдопластики є наявність внутрішньочерепних 

ускладнень або підозра на них, а також невпевненість у належній хірургічній 

санації при дифузному рості холестеатоми [174].  

Сануючі операції з мастоїдопластикою дають в післяопераційному періо-

ді стійкий сануючий результат у 89-100% оперованих хворих з приводу ХГСО з 

холестеатомою [15, 22-32, 38, 40, 83, 84, 94, 168, 172, 176, 186, 187, 194, 196]. 

Таке хірургічне втручання в 95% випадків сприяє відновленню функції євстахі-

євої труби [24, 26, 39], а також усуває ризик розвитку ретракційних кишень [26, 

37-40, 97, 183, 186, 187]. 

 

1.3. Порівняльна характеристика пластичних кісткових матеріалів, 

які застосовуються в сучасній реконструктивній хірургії 

В даний час застосовують біологічні матеріали (ауто- і аломатеріали, ксе-

но-матеріали, брефоматеріали, біологічно активні молекули білкової і небілко-

вої природи, що мають властивості факторів росту); штучні матеріали (синте-

тичні) на основі β-трикальцій фосфату, гідроксіапатиту, різні типи кераміки, 

композиційні матеріали (композити), тобто суміш декількох синтетичних та/або 

біологічних матеріалів для надання їм синергічних властивостей.  

Біологічні матеріали для відновлення кісткової тканини за похожденням 

поділяють на аутотрансплантати (донором є сам пацієнт), алотрансплантати 

(донором є інший чоловік), брефотрансплантати (донором є плід), ксенотрансп-

лантати (донором є тварина), біологічно активні молекули білкової і небілкової 

природи, які мають властивості факторів росту [197]. 
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Біологічні кістково-пластичні матеріали 

Аутотрансплантат 

Аутогенна кістка є кращим трансплантатом і основним типом 

кісткових трансплантатів, які широко використовуються у вигляді маленьких 

фрагментів і шматочків. 

Аутогенна губчаста кістка має безпосередньо остеогенні і остеоіндуктив-

ні властивості та ідеальну структуру для остеокондукції, тому цей аутогенний 

матеріал з біологічних позицій є кращім пластичним матеріалом [197-202]. 

Саме на аутогенну губчасту кістку, як на еталон анатомо-функціональних 

властивостей, орієнтуються виробники штучних кістково-заміщуючих матеріа-

лів. Кортикальна аутокістка поступається губчастій по остеоіндуктивним і 

остеокондуктивним властивостям. Однак забір аутотрансплантатів тягне за со-

бою додатковий розріз, збільшення болючості і дефіцит кістки в області забору 

донорського матеріалу [197, 203]. Крім того, забір аутологічної кістки 

пов’язаний з нанесенням хворому додаткових травм, а вибір донорських місць і 

кількість кістки, яка може бути забраною, обмежені [197, 203]. Спроба обійти 

це обмеження призводить до використання ало- або ксенокістки, а також до 

пошуку альтернативних матеріалів для пересадок [199, 201, 202, 204]. 

Алотрансплантати 

Кісткові алоімплантати все частіше використовуються через свою досту-

пність [197, 199, 201, 202, 204-208]. Більшість дослідників, які використовують 

кісткову алопластику, дотримуються думки, що регенерація кісткової тканини і 

заміщення алотрансплантата здійснюються за рахунок кісткового ложа реципі-

єнта і метаплазії сполучної тканини, яка оточує пересаджену алогенну кістку. 

Синхронна перебудова кісткових алотрансплантатів здійснюється при однако-

вій участі як кісткового ложа реципієнта, так і навколишніх тканин і вростаю-

чих судин [201, 202, 204, 209]. Після пересадки консервовані алогенні ало-

трансплантати піддаються перебудові за тими ж законами, що і при аутоплас-

тиці, однак швидкість цих процесів нижче [198, 201, 202, 204, 209]. 
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Залежно від способу попередньої хімічної обробки кісткової тканини, 

алотрансплантати поділяються на 3 види: 

1) нативний, із збереженою кістковою структурою і співвідношенням ор-

ганічного і мінерального компонентів; 

2) демінералізований, позбавлений мінерального компонента органічний 

матрикс кістки; 

3) депротеїнізований, позбавлений органічного компоненту мінеральний 

компонент або кристалічна решітка гідроксиапатиту, біологічного походження.  

Залежно від способу попередньої хімічної обробки кісткової тканини і 

способів стерилізації та консервації змінюються фізико-хімічні, остеокондукти-

вні і остеоіндуктивні властивості кісткових алотрансплантатів [198, 210]. 

Так, фрагменти нативної кістки зберігають не тільки склад і співвідно-

шення мінерального і органічного компонентів, але і свої характеристики, ха-

рактерні для аналогічних сегментів скелета. 

Фрагменти депротеїнізованої алокістки мають меншу імуногенність порі-

вняно з нативними кістковими фрагментами, оскільки в процесі обробки позба-

вляються органічного компоненту кістки. Крім того, процес депротеінізації пі-

двищує вірусну і бактеріальну безпеку алокістки. По суті отриманий подібним 

чином кістковий матеріал є карбонатгідроксіапатитом алогенного походження 

зі збереженою архітектонікою і мікроелементнимй складом [210]. 

У демінералізовані кісткові алотрансплантати за рахунок звільнення від 

мінерального компонента процеси розсмоктування превалюють над заміщен-

ням [211]. Ціла група факторів росту сприяє формуванню новоутвореної кістки 

[199, 201, 202, 209]. Властивості демінералізованої кістки дозволяють створю-

вати на її основі кістково-пластичні матеріали з остеоіндуктівними властивос-

тями. 

 

Брефотрансплантати (кісткова тканина плоду) використовуються при 

заміщенні кісткового дефекту з метою стимуляції репаративної остеорегенера-
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ції [207, 212]. Проте використання брефотканей з етичних міркувань забороне-

но в багатьох країнах світу.  

 

Ксеноімплантати 

Проблеми етичного та юридичного характеру в деяких країнах при отри-

манні та обробці алотрансплантатів від людини, а також широка доступність 

тканин тварин стимулювали використання ксенокістки як альтернативу ауто- і 

алокістці, оскільки потреба в кістково-пластичному матеріалі стрімко збільшу-

ється. Нові методики, які використовуються при обробці ксенокістки, напри-

клад, часткова депротеїнізація, виділення складових зі зниженою антигенністю 

і механічними властивостями, подібними людській кістці, розширили можли-

вості її використання. Імуногенність ксенокістки може бути знижена різномані-

тними процедурами приготування, включаючи заморожування, ліофілізацію, 

гамма-випромінювання та  обробку хімічними засобами [198, 213, 214]. Отри-

мані імплантати діють в основному як мікропористий остов або каркас, на ос-

нові якого добре формується нова кістка (остеокондукція) шляхом аппозицій-

ного росту.  

Ксеногенні імплантати – це тканини, взяті від різноманітних тварин. Для 

клінічної практики інтерес представляють два джерела – природний корал і би-

чача кістка. Природний корал є остеокондуктором і не передає захворювань ре-

ципієнтам. Трансплантати з бичачої кістки отримують з натуральної кістки 

шляхом видалення з неї органічних речовин. Основною перевагою цього мате-

ріалу, в порівнянні з подібними синтетичними тканинами, є структура, схожа з 

людською кісткою. Неорганічна бичача кістка – це скелетний гідроксиапатит, 

що містить мікро- і макропори кортикальної і губчастої кісток, що залишається 

після хімічного або термічного видалення органічних речовин. Наявність при-

родної пористої структури є дуже важливим для проростання нової кісткової 

тканини [201, 202, 213-215, 217]. Переважно на їх основі виготовляють різні 

ксеноімплантати для клінічного використання як в травматології та ортопедії, 

так і в стоматології та кістковій онкології. Представниками цієї групи є такі 
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пластичні матеріали, як: APATOS (Alpha-bio, Ізраїль), Biocoral (Inoteb, Фран-

ція), Біоматрікс (КОНЕКТБІО-ФАРМ, Росія), БІО-ОСС (Geistlich Pharma AG, 

Швейцарія), Остеопласт-М (НПК ВІТАФОРМ, Росія)  

 

Синтетичні кістково-пластичні матеріали  

Використання для пластики дефектів кістки штучних матеріалів, мінера-

льний компонент яких ідентичний кістковій речовині, привертає пильну увагу 

дослідників. Особливе місце серед біоактивних керамік займають трикальцій-

фосфат і гідроксиапатит, що мають не тільки високу спорідненість з кістковою 

тканиною, але і здатність до біодеградації [200, 201, 209, 213, 214, 217-220]. 

Препарати синтетичного гідроксиапатиту для медичного застосування ві-

домі з кінця 60-х рр., а дослідження в галузі технології та синтезу не припиня-

ються дотепер. 

Гідроксиапатит – повний хімічний та кристалохімічний аналог мінераль-

ної речовини кістки ссавців, що обумовлює його унікальні біологічні властиво-

сті: абсолютну імунну сумісність і біоактивність – здатність стимулювати осте-

огенез, зрощуватися з кісткою, служити будівельним матеріалом для синтезу 

кістки і входити до складу кісткової тканини, заміщуючи імплантат з гідрокси-

апатиту [217-220].  

Властивості гідроксиапатиту, як замінника кістки, дозволяють створюва-

ти на його основі кісткозаміщуючі матеріали. В даний час відомі такі кістково-

заміщуючі матеріали, як «Біальгін» (БІОМЕД, Росія), «Гідроксіапол» (Поліс-

том, Росія), «Остім» (Остім-100, Росія), «Остеограф/LD» (DENTSPLY Friadent, 

Німеччина), «Коллапан» (Интермедапатит, Росія), «Гідроксиапатит» (Промтех-

резерв, Україна). Як правило, ці матеріали резорбуються частково або зовсім не 

розсмоктуються. При заповненні кісткових дефектів даними матеріалами вони 

добре зберігають свою початкову форму і інкапсулюються сполучною ткани-

ною.  
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Матеріали на основі гідроксиапатиту широко використовуються в клініч-

ній практиці для заміщення кісткових дефектів [197, 200, 201, 205, 206, 209, 

220]. 

 

Біоскло і склокераміка  

До сучасних матеріалів останнього покоління слід віднести біоактивні 

склокристаличні матеріали, що складаються з склоподібної матриці і мікрокри-

сталів розміром близько 4 мкм, розробка яких велася біоматеріаловедами.  

Біоскло і склокераміка (біосітали) при імплантації в кістковий дефект не 

капсулюються, а перебувають у прямому контакті з кістковою тканиною. Осно-

вною умовою для зв'язування склокераміки з кістковою тканиною є утворення 

апатитового шару на їх поверхні в біологічному середовищі. Апатитовий шар 

формується в результаті хімічної реакції скла і склокераміки з навколишньою 

біологічною рідиною, в якій виділяються іони кальцію і утворюється гідратова-

ний шар SiO2.  

Використання синтетичних матеріалів може призвести до ускладнень, 

при яких виникає необхідність видалення не тільки матеріалу, а й частини кіст-

ки, а також навколишніх тканин. Це пов'язано з технологією отримання матері-

алу (високі температури, спікання, високий тиск). Всі ці фактори, які підвищу-

ють міцність матеріалу, порушують одне з основних умов – здатність до біоде-

градації в організмі людини з подальшим заміщенням органотиповою кістко-

вою тканиною [221-223]. 

Для використання в якості замінника кістки випускають кілька видів біо-

скла: «Biogran» (Biomet, США), «БиоситСр-Элкор» (ЭЛКОР, Россия), «Nova 

Bone» (USBiomaterials, США), «Perio Glas» (Block Drug Company, США) та ін-

щі. 

Композиційні кістково-пластичні матеріали  

Композиційні кістково-пластичні матеріали або композити – це суміш 

(композиція) кількох синтетичних та/або біологічних матеріалів для надання їм 

синергічних властивостей. 
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Застосовуються різновиди композиційних матеріалів у вигляді гранул, 

стрічок, блоків, що складаються, наприклад, з суміші гідроксиапатиту (від 30 до 

50%) і сполучних біополімерів, в основному колагену [197, 200, 217, 220]. 

В якості основних компонентів використовуються різні субстрати та/або 

їх комбінації. Основна перевага таких матеріалів в зручності роботи з ними – 

можливості підгонки розмірів безпосередньо в операційній, пластичності при 

заповненні дефектів кістки і т.ін. При цьому колаген частково використовуєть-

ся організмом як будівельний матеріал органічного компонента кістки. Недолі-

ки композиційних препаратів пов'язані з тим, що кількість органічного компо-

нента, що обирається, виходячи з умов отримання зручних фізико-хімічних 

властивостей, зазвичай набагато більше, ніж потрібно для синтезу кістки, а 

якість колагену не відповідає оптимальному з точки зору імунних реакцій орга-

нізму.  

Представниками даної групи пластичних матеріалів є «Allomatrix» 

(Wright Medical Technology, США), «Алломатрікс-імплант» (Конектбіофарм, 

Росія), «Біоімплант» (Конектбіофарм, Росія), «БІО-ОСС колаген» (Geistlich 

Biomaterials, Швейцарія), «Депротекс» (Новосибірський НІІТО, Росія), «Кер-

гап» (Кергап, Україна), «Коллапан» (Інтермедапатит, Росія), «Остеоматрікс» 

(Конектбіофарм, Росія), «Синтекістка» (Промтехрезерв, Україна).  

Проведений аналіз існуючих композиційних кістково-пластичних матері-

алів на основі наповнювачів біологічного та синтетичного походження дозво-

лив виявити закономірності властивостей матеріалів залежно від їх складу. Ма-

теріали з моноскладом можуть бути пластинами різної форми (монолітні або 

пористі) або крихтами (від великої до дрібнодисперсної). Композиційні матері-

али на додаток до перерахованих вище форм можуть бути представлені у ви-

гляді пасти або замазки, можуть тверднути і зберігати форму. 

Жоден з перерахованих вище матеріалів не має остеогенних властивос-

тей, оскільки не містить клітинних елементів.  

Біологічні матеріали, виготовлені з ало- або ксенокістки, мають такі хара-

ктеристики: 
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- остеокондуктивність; 

- резорбуються остеокластами в терміни від 4 до 12 міс; 

- заміщуються органотипичною кістковою тканиною (для алогенних ма-

теріалів) з формуванням грубоволокнистої сполучної тканини (для ксеногенних 

матеріалів); 

- остеоіндуктивність – для матеріалів на основі органічного матриксу 

алокістки – демінералізованого кісткового трансплантата. 

Для синтетичних матеріалів основною характеристикою є остеокондук-

тивність. Монолітним зразкам властива стабільність хімічного складу і геомет-

ричної форми. Крім того, вони сприяють утворенню навколо себе тканинної 

капсули – інкапсулюються. Пористі зразки мають неконтрольовані терміни роз-

смоктування (шляхом гідролізу – від 5-6 тижнів до 3 років), причому розсмок-

тування матеріалу часто не супроводжується формуванням кістки [206]. 

 

1.4. Сучасні варіанти мастоїдопластики із застосуванням різних пла-

стичних матеріалів 

Бажання зменшити обсяг трепанаційної порожнини послужило причиною 

розробки різних способів мастоїдопластики, спрямованих на ліквідацію мастої-

дальної порожнини. Принцип мастоїдопластики полягає у ліквідації трепана-

ційної порожнини в соскоподібному відростку шляхом заповнення її різними 

трансплантатами: кістковими, хрящовими, м'язовими тканинами, алопластич-

ними матеріалами та ін. Ця операція є завершальним етапом сануючих хірургі-

чних втручань на середньому вусі. У деяких випадках вона проводиться хво-

рим, які раніше перенесли радикальну операцію (вторинна мастоїдопластика).  

З моменту виникнення і до теперішнього часу мастоїдопластика прово-

диться за допомогою вільно пересаджуваних трансплантатів та трансплантатів 

на ніжці. В якості біологічних трансплантатів для мастоїдопластики використо-

вувалися різні тканини.  
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Застосування жирової тканини [11, 26, 186] як матеріалу для заповнення 

кісткового дефекту, має такі недоліки, як небезпека некрозу, крім цього, в кіст-

ковій порожнини відбувається перетворення вільно пересадженого жирового 

клаптя в рубцеву тканину, що веде до повторного утворення порожнини в сос-

коподібному відростку і сприяє втягуванню шкіри задньої стінки зовнішнього 

слухового проходу в сторону мастоїдальної порожнини [26, 224-226].  

P. Montandor і співавтори (1995) застосовують для мастоїдопластики жи-

рову тканину, попередньо відновлюючи задню стінку зовнішнього слухового 

проходу за допомогою резицированої задньої кісткової стінки ЗСП під час са-

нуючої операції [186]. 

В кінці 60-х і середині 70-х років минулого сторіччя деякі отохірурги ви-

користовували для мастоїдопластики кров'яний згусток. Однак внаслідок фер-

ментативного розплавлення, згусток крові лише частково заміщувався сполуч-

ною тканиною. Надалі рубцеве перетворення сполучної тканини вело до реци-

диву порожнини. Нерідко спостерігалося його нагноєння, так як кров є гарним 

живильним середовищем для мікроорганізмів [134, 227]. 

Для мастоїдопластики використовують також скроневий м'яз на живиль-

ній ніжці. Цей метод мастоїдопластики введений Rambo (1957) і отримав назву 

мускулопластики. Hilger, Hohmann (1962) для заповнення мастоїдальної поро-

жнини формували клапті зі скроневого та завушного м'язів. Також для обліте-

рації мастоїдальної порожнини застосовували вільну аутопластику м'язовою 

тканиною [170]. С. Г. Айзенберг (1966) для мастоїдопластики використовував 

«кашку» з м'язової тканини [228]. Т. В. Богданова (1969) застосовувала подріб-

нену м'язову тканину з додаванням осколків кістки, отриманих при знятті кор-

тикального шару соскоподібного відростка. Як зазначала автор, використання 

подрібненого м'язу для мастоїдопластики є нераціональним, оскільки перетво-

рення його в рубцеву тканину у віддалені терміни після операції супроводжу-

валося різким зменшенням початкового об'єму. Новоутворення кісткової тка-

нини в мастоїдальній порожнині вона не спостерігала [229]. Деякі отохірурги 
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заповнювали трепанаційні порожнини клаптями на товстій і короткій ніжці, 

взятими з завушної області, які складались головним чином з м'язової тканини.  

Для заповнення кісткових порожнин соскоподібного відростка великого 

поширення набули м'якотканинні трансплантати, головною складовою части-

ною яких була м'язова тканина. Застосовувався м'язово-періостальний клапоть, 

сформований з тканин завушній області на двох або одній живильній ніжці [8, 

83, 96, 98, 119, 168, 172, 175, 230, 231] або в комбінації з хрящем і силіконовим 

блоком [15], хрящем [166], аутокісткою [166, 168, 172, 196]. Застосовувалися 

м'язово-фасціально-періостальний клапоть, попередньо інфільтрований антибі-

отиком [175], скроневий фасціально-періостальний клапоть [232], скронево-

тім'яно-фасціальний клапоть [233].  

Деякі отохирурги для зменшення обсягу трепанаційної порожнини вико-

ристовують м'язово-періостальний клапоть. Завушна рана ведеться відкритим 

шляхом і поступово облітерується завдяки розростанню в ній рубцевої тканини 

[105]. 

За даними літератури, після застосування даного пластичного матеріалу в 

10-18% випадків відзначалося звуження зовнішнього слухового проходу і ото-

рея [172], атрофія м’язово-періостального трансплантата і подальша його резо-

рбція, втягнення шкіри завушної області з утворенням косметичного дефекту 

[16, 33, 34, 183, 234, 235]. 

Як показав великий клінічний досвід, м'язовий клапоть має ряд недоліків. 

Його отримання пов'язане з нанесенням хворому додаткової травми і з небезпе-

кою розвитку в післяопераційному періоді гематом і невралгії в області хірур-

гічного втручання [134, 188, 227, 236]. 

Nerifield (1963) після мастоїдопластики з використанням м'язової тканини 

у віддаленому післяопераційному періоді спостерігав абсцес мозку [8]. Деякі 

автори відзначали звуження просвіту зовнішнього слухового проходу внаслідок 

набряку м'язового клаптя, що в післяопераційному періоді ускладнювало до-

гляд за барабанною порожниною [229, 237]. У віддаленому періоді, в результаті 

перетворення м'язового клаптя в рубцеву тканину, у хворих спостерігалося не-



37 
 

бажане збільшення обсягу мастоїдальної порожнини [188, 238]. У 17-25% таких 

хворих в післяопераційному періоді утворювалися великі порожнини з розрос-

танням грануляцій та поновленням гноєтечі [239]. Нерідко спостерігалося інфі-

кування рани в результаті некрозу м'язового клаптя [188, 228]. 

H. Wullstein (1972) для пересадки, особливо при невеликих порожнинах, 

використовував вільні клапті з фасції скроневого м'яза або з періосту та сполу-

чної тканини соскоподібного відростка [240]. Для мастоїдопластики застосову-

вався також сполучнотканинний клапоть на живильній ніжці, викроєний з за-

вушної області [163, 170, 241]. М. І. Овсянніков (1969) використовував для за-

повнення мастоїдальної порожнини сполучнотканинно-м'язово-кістковий і спо-

лучнотканинно-м'язовий клапті [241]. Сполучнотканинний клапоть для трансп-

лантації застосовували А. И. Андрейчук, В. З. Тарасюк [170].  

Багато отохірургів виконували мастоїдопластику із застосуванням м'яких 

тканин, які були отримані з завушної області, використовуючи при цьому різні 

варіанти операції [132, 241, 242]. Після заповнення мастоїдальної порожнини 

м'якотканинними аутотрансплантатами гноєтеча припинялась у 75-80% хворих 

[170, 241]. 

Слід зазначити, що у віддаленому періоді після облітерації антромастої-

дальної порожнини м'якими трансплантатами у хворих, яким під час сануючої 

операції була збита задня кісткова стінка зовнішнього слухового проходу, часто 

виявлявся рецидив трепанаційної порожнини [228, 238, 243, 244]. У зв'язку з 

спостереженнями втягнення шкіри задньої стінки зовнішнього слухового про-

ходу, подальше удосконалення мастоїдопластики було направлено на збере-

ження або відновлення задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу 

під час сануючої операції. Так, А. Р. Ханаміров (1966), М. І. Овсянніков (1975) 

виконували мастоїдопластику м'якими тканинами, зберігаючи при цьому всю 

або більшу частину кісткової стінки зовнішнього слухового проходу [243, 245]. 

В даний час для реконструкції задньої стінки зовнішнього слухового про-

ходу використовуються аутохрящ перетинки носа, хрящ козелка або вушної 

раковини разом з кортикальною аутостружкою, розщеплений м'язово-
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періостальний клапоть, реберний аутохрящ або реберний хрящ «Аллоплант», 

губчаста кістка з кістковим мозком, отримана з гребеня крила клубової кістки 

хворого, пластинка з «Синтекістки» товщиною до 1 мм, алоімплантат «Перфо-

ост» та ін. [35, 41, 43, 44, 84, 99, 121, 165-168, 192, 246]. 

Як свідчать дані літератури, використання м’якотканинних транспланта-

тів мало ефективно, так як у 15-20% хворих відзначалося продовження гноєте-

чі, майже у кожного третього хворого трансплантати піддавалися некрозу і від-

торгалися, часто виникали ускладнення в місці викроювання клаптя. М'які тка-

нини не є також специфічними стимуляторами остеогенезу, а деякі з них нега-

тивно впливають на цей процес. Крім цього, м'якотканинні клапті перетворю-

ються на рубцеву тканину, зменшуються в об'ємі, що веде до рецидиву мастої-

дальної порожнини [188, 228, 238, 243]. 

FH. Linthicum (2002) порівняв такі пластичні матеріали для мастоїдоплас-

тики, як жир, кісткова стружка, кісткове борошно, підшкірні тканини, м'язи. 

Автор зробив висновок: жир і кісткова тканина (стружка, борошно) зберігають 

свій об'єм в облітерованій порожнині, в той час як підшкірна тканина і м'яз 

втрачають свій об'єм [247].  

AM. Abdel-Rahman і співавтори (2008) також зазначили, що кісткова 

стружка в післяопераційному періоді зберігає свій вихідний обсяг в облітерова-

ній порожнині і з часом заміщується новоутвореною кістковою тканиною [248]. 

Таким чином, аналіз літератури, що містить результати клінічних та екс-

периментальних досліджень, показує, що мастоїдопластика з використанням 

м’якотканинних трансплантатів не призводить до ліквідації трепанаційної по-

рожнини в соскоподібному відростку. 

 Для облітерації антромастоїдальної порожнини застосовувалися хрящ 

вушної раковини, реберний хрящ або реберний хрящ в комбінації з кортикаль-

ною аутостружкою, формалінізовані хрящові алотрансплантати [27, 43, 166, 

173, 181, 246]. При трансплантації хряща в м'які тканини останні сприяли збе-

реженню його структури, тоді як при пересадці в кісткову порожнину відбува-

лось заміщення хряща кістковою тканиною [249, 250]. 



39 
 

Мастоїдопластика ліофілізованим хрящовим алотрансплантатом прово-

дилася А.И. Андрийчуком, В.З. Тарасюком [170]. Г. О. Гейне і співавтори 

(1976) застосували у 89 хворих для заповнення кісткової порожнини в соскопо-

дібному відростку хрящовий аутотрансплантат або алотрансплантат носової 

перегородки. У 23 з цих хворих разом з мастоїдопластикою проводилася рекон-

струкція задньої кісткової стінки зовнішнього слухового проходу. Ускладнень, 

пов'язаних з облітерацією кісткового дефекту і з відновленням задньої кісткової 

стінки зовнішнього слухового каналу, автори не спостерігали [251].  

В.І. Меланін для мастоїдопластики використовував також реберний або 

чотирикутний хрящ носової перегородки, консервовані в 0,5% розчині форма-

ліну. Проведені спостереження за 8 хворими у віддаленому післяопераційному 

періоді виявили у 6 осіб повну облітерацію трепанаційної порожнини, у 1 хво-

рого відзначалося майже повне відновлення порожнини, у 1 – часткове. Під час 

реоперації, проведеної через 1 рік, мастоїдальна порожнина була виконана фра-

гментами хряща, які зберегли свої первинні розміри. У проміжках між переса-

дженим хрящем знаходилась сполучна тканина, щільно спаяна з транспланта-

том. Деякі хрящові фрагменти частково осифікувались [244]. 

Проведені Т.В. Богданової, К.Є. Бланк (1975) рентгено-томографічні дос-

лідження показали, що при застосуванні подрібненого хрящового алопластич-

ного матеріалу у 11 хворих, в 4 випадках, де трепанаційна порожнина була не-

великою, хрящова тканина заміщалася кістковою тканиною, у решти хворих 

новоутворення кісткової тканини не відбулось. При повторній операції у 3 хво-

рих, яким для мастоїдопластики використовувався хрящовий алотрансплантат, 

поряд з частковою осифікацією хрящових фрагментів, визначалася його інкап-

суляція і розростання сполучної тканини [237]. 

А. Ю. Запорощенко (1988) вивчив в порівняльному аспекті репаративні 

процеси, що протікають в буллі кішки після заповнення її кістковим брефоало-

трансплантатом і хрящовим алотрансплантатом. Результати проведених ним 

експериментальних досліджень показали, що при пересадці хряща в кісткову 

порожнину відбувається повноцінне заміщення трансплантата кістковою тка-
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ниною. Однак автор зазначив, що заміщення кістки плода новоутвореною кіст-

кою реципієнта відбувалося в більш ранні терміни, ніж заміщення хряща, узя-

того у дорослого донора, що свідчило про більш виражені біологічні властивос-

ті кісткового брефоаллотрансплантата [236]. 

Експериментальні дослідження, проведені TY. Tu і AH. Yang (2010) на 

буллах кроликів, показали, що гістологічні зміни при регенерації хряща подібні 

до процесу загоєння кісткових переломів. Хрящова тканина проходить процес 

осифікації і трансформується в кісткову тканину [252]. 

Таким чином, дані літератури свідчать про те, що подрібнений хрящовий 

алотрансплонтат в невеликих кісткових порожнинах може заміщатися кістко-

вою тканиною, в деяких випадках він розсмоктується. Частіше ж відбувається 

його інкапсуляція в сполучній тканини з частковою осифікацією.  

З точки зору стимуляції остеогенезу, кращим матеріалом для ліквідації 

кісткових дефектів є кісткова тканина. Аутогенні кісткові трансплантати є зо-

лотим стандартом в кісткоутворенні. Вони мають високі остеогенні, остеокон-

дуктивні і остеоіндуктивні властивостями [45-49]. Пересаджена в кісткову по-

рожнину, кістковий трансплантат заміщується новоутвореною кісткою, що при-

зводить до зарощення кісткового дефекту [24, 27, 30, 46, 168, 176, 253]. 

Проведені клінічні спостереження показали, що облітерація мастоїдаль-

ної порожнини кістковим пилом і стружкою з точки зору функціонального ефе-

кту виявилась кращою, ніж облітерація хрящової тканиною. Це дозволило 

створити умови для стійкого сануючого ефекту і позбавило пацієнтів від таких 

небажаних явищ після загальнопорожниних операцій, як гноєтеча, біль в масто-

їдальній порожнині, запаморочення, скупчення сірчано-епідермальних мас 

[254]. 

Деякі отохірурги для облітерації мастоїдальної порожнини після радика-

льної операції використовували кортикальну стружку аутокістки або кісткове 

борошно, взяте навколо мастоїдальної порожнини, зверху якої укладався скро-

невий м'яз, м'язово-періостальний клапоть, або періостальний клапоть в комбі-
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нації з жировою тканиною [195, 255-257]. У віддаленому періоді відзначали по-

вну облітерацію мастоїдальної порожнини кістковою тканиною [256, 257]. 

Для мастоїдопластики вільну пересадку кісткового аутотрансплантату за-

стосовували В.Л. Чернухо, В.В. Горбачук [162] [257] в якості аутологічного ма-

теріалу для мастоїдопластики використовували кісткову стружку кортикально-

склерозованого шару соскоподібного відростка. Schiller, Singer (1970) Schiller 

(1961) заповнювали мастоїдальну порожнину кістковими стовпчиками, взятими 

з крила клубової кістки хворого, цей матеріал також використовували А. Д. Гу-

саков и А. А. Гусакова [16, 34, 84],  В. И. Диденко [183]. Т. В. Богданова, И К. 

Бланк (1975) трепанаційну порожнину заповнювали фрагментами аутологічної 

кістки, взятої з кортикального шару при підході до патологічного осередку 

[237]. 

Для мастоїдопластики Н. В. Зберовская [114, 188] застосовувала ліофілі-

зований кістковий алотрансплантат. Застосування ліофілізованого кісткового 

алотрансплантата, на думку Л.В. Полежаєва (1959) [90], є малоефективним вна-

слідок зниження біологічних властивостей кісткової тканини в процесі консер-

вації. В. І. Меланьін, для облітерації трепанаційної порожнини соскоподібного 

відростка використовував формалінізований кістковий алотрансплонтат, взятий 

з гребеня клубової кістки або з кісток склепіння черепа дорослих донорів. Як 

відзначають автори, даний метод мастоїдопластики є ефективним, так як в 

строк 1,5-2 роки спостерігається повна перебудова трансплантата [258]. 

А. Ю. Запорощенко для облітерації мастоїдальної порожнини застосову-

вав кістку склепіння черепа плода [227]. 

Lee WS. та співавтори (2009) мастоїдальну порожнину заповнюють ало-

генними губчастими чіпсами [39]. 

Таким чином, літературні дані свідчать про те, що з точки зору стимуляції 

процесів остеогенезу, кращим матеріалом для мастоїдопластики є кістковий 

аутотрансплантат, проте його не завжди буває в достатній кількості. Забір не-

обхідної кількості аутотрансплантату тягне за собою додаткову травму і дефі-
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цит кістки в області донорського місця. Крім цього, в післяопераційному періо-

ді можливі різні ускладнення [197]. 

Всі ці обставини підштовхують клініцистів для пошуку альтернативних 

пластичних матеріалів, які б сприяли загоєнню кісткового дефекту новоутворе-

ною кістковою тканиною, не завдаючи пацієнтові додаткової травми. 

В даний час в отоларингології застосовувалися такі пластичні кісткові 

матеріали, як NovaBone [259, 260], Bio-Oss [260], біоактивне скло S53P4 [222, 

223, 261], «Стімул-Осс» [175], «Сінтекістка» [35, 36], гідроксиапатит [38, 262]. 

Високо-пористий біокерамічний імплантат NovaBone, який містить 76% 

гідроксил апатиту і 24% діоксид кремнію, застосовувався для мастоїдопластики 

у 20 пацієнтів [259] и в експерименті на морських свинках [3, 263]. Цей матері-

ал стимулює остеогенні стовбурові клітини для продукуванні потужного чин-

ника росту, який постійно адсорбується на поверхні пластичного матеріалу, 

збільшуючи цим проліферацію новоствореної кістки. [264-266]. Проведені КТ 

дослідження булл морських свинок через 5 місяців після її облітерації показало 

повне заповнення булли новоствореною кісткою [3]. Експериментальні дослі-

дження на буллах морських свинок із застосуванням високо- пористого гідрок-

сиапатитного матриксу NovaBone і Bio-Oss в порівняльному аспекті показало 

формування кісткових балок через 4 тижні після заповнення булл, а на 5-му 

тижні на поверхні NovaBone і Bio-Oss були виявлені остеокласти з паралельним 

зменшенням обсягу обох матеріалів. Результати даного експерименту дозволи-

ли групі дослідників зробити висновок про доцільність застосування кісткових 

індукторів NovaBone і Bio-Oss для ефективної облітерації відкритих мастоїда-

льних порожнин [260]. Експериментальні дослідження із застосуванням біоак-

тивного скла продемонстрували формування кісткових трабекул на 2-4 тижні 

швидше в порівнянні з гідроксиапатитом, трікальціумфосфатом та іншими ало-

пластичними матеріалами [3, 259, 267]. 

Застосування біоактивного скла S53P4 для облітерації мастоїдальної по-

рожнини показало, що у 96% пацієнтів було сухе, здорове вухо. З них у 92% 

пацієнтів відзначалася повна облітерація мастоїдальної порожнини [222, 261]. 
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Біоактивне скло зарекомендувало себе як надійний пластичний матеріал для 

вирішення проблеми відкритої трепанаційної порожнини. Воно стійке до хро-

нічної інфекції в мастоїдальній порожнині і оберігає її від ризику розвитку піс-

ляопераційної інфекції [223]. 

Препарати на основі колагену і гідроксиапатиту, наприклад, «Стимул-

Осс» створюють можливість для вростання в нього клітин сполучної тканини, 

розвитку судин і формування замість нього кістки, сприяють прояву остеоінду-

ктивного ефекту, тобто активно спонукають остеобласти та інші мезенхімальні 

клітини до формування кістки [175].  

У зарубіжній практиці також широко використовується гідроксиапатит 

для облітерації мастоїдальної порожнини як самостійно, так і в комбінації з кіс-

тковим пилом [38]. 

Ridenour JS і співавтори [262] зробили повідомлення про ускладнення, які 

виникли у 3 (100%) пацієнтів після облітерації мастоїдальної порожнини гідро-

ксиапатитним цементом. У 2 пацієнтів спостерігалася грануляційна тканина в 

мастоїдальній порожнині навколо цементу, ще у 1 інтраопераційно було вияв-

лено великий остеїт основи черепа і свищі латерального і верхнього півколових 

каналів. Всі пацієнти повністю відновилися після видалення гідроксапатитного 

цементу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методи клінічного дослідження хворих на хронічний гнійний середній 

отит, розподіл на групи 

 

Для досягнення поставленої мети та вирішення сформульованих завдань 

нами проведено аналіз лікування 62 пацієнтів з хронічною формою епітимпа-

ноантрального гнійного середнього отиту. З них 8 пацієнтів раніше перенесли 

сануючу операцію із збереженням задньої стінки зовнішнього слухового про-

ходу без мастоїдопластики, 6 хворим раніше була проведена загальнопорож-

нинна операція. Всі пацієнти поступали в клініку ДУ «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» в період загострення хронічного 

запального процесу. Нами вивчалися історії хвороби і амбулаторні карти цих 

пацієнтів. Результати досліджень і лікування фіксувалися в спеціальних картах, 

які оформлялися окремо для кожного хворого. В карту обстеження пацієнта бу-

ли включені основні методи обстеження, необхідні, на наш погляд, для діагнос-

тики хронічної форми епітимпаноантрального гнійного середнього отиту та 

проведення аналізу ефективності лікування.  

Діагностичний протокол у хворих на хронічне гнійне запалення середньо-

го вуха склав комплексне обстеження, яке включало в себе клінічні, лаборатор-

ні, інструментальні та спеціальні дослідження. 

Обстеження хворих починали з виявлення клініко-анамнестичних даних. 

Вивчали скарги, анамнез захворювання, анамнез життя. Особливу увагу зверта-

ли на наявність стійкого зниження слуху та наявність перенесених раніше опе-

ративних втручань на середньому вусі. 

Всім хворим з хронічним гнійним запаленням середнього вуха при над-

ходженні до стаціонару був виконаний комплекс лабораторних обстежень, який 

включав в себе загальний аналіз крові (визначення концентрації гемоглобіну, 

кількості лейкоцитів і еритроцитів, ШОЕ, показник гематокриту, підрахунок 
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лейкоцитарної формули) та сечі. Всім хворим визначали групу крові (за допо-

могою поліклональних сироваток) і резус-фактор. Показники коагулограми 

включали в себе визначення протромбінового індексу, INR, протромбіновий 

час. Проводили бактеріологічне дослідження. Матеріалом для бактеріологічно-

го дослідження були гнійні виділення з хворого вуха, отримані інтраопераційно 

або при виконанні передопераційного отоскопічного дослідження. Бактеріоло-

гічна діагностика включала дослідження на присутність як аеробних, так і ана-

еробних бактерій з визначенням їх чутливості до антибіотика. Як правило, хво-

рі в доопераційному періоді були оглянуті терапевтом, невропатологом, а при 

необхідності – іншими фахівцями.  

Інструментальні методи дослідження складалися з рентгенологічних, ау-

діометричних досліджень і комп'ютерної томографії скроневих кісток. Всім 

хворим при надходженні до стаціонару проводили електрокардіографію. Рент-

генологічні методи включали оглядову рентгенографію грудної клітки.  

Проводилась акуметрія і аудіометрія. Аудіометричне дослідження вико-

нувалося на аудіометрі МА-31 в звукоізольованій кімнаті, де рівень шуму не 

перевищував 30 дБ. Функцію слуху перед операцією оцінювали шляхом визна-

чення звукопроведення по повітрю і кістки на частотах 0,5; 1, 2, 4, 6, 8 кГц, а 

також кістково-повітряного інтервалу (КПІ). У післяопераційному періоді осо-

бливу увагу звертали на непрямі ознаки функціонального стану лабіринту за 

даними кісткової провідності.  

Перед операцією проводилося діагностичне дослідження скроневих кіс-

ток методом комп'ютерної томографії (КТ), яке ґрунтувалося на візуальних 

денситометричних критеріях утворень в середньому вусі. Денситометричні по-

казники виражалися в одиницях умовної шкали Хаунсфілда (НU). КТ допома-

гала у виборі доступу, об'єму та методу хірургічного лікування, а також дозво-

ляла достовірно оцінити морфологічну сутність утворень середнього вуха, вну-

трішньоорганну топографію, взаємини з оточуючими анатомічними структура-

ми середнього вуха.  
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Оскільки пацієнти надходили до відділення під час загострення хронічно-

го гнійного отиту, в передопераційному періоді проводилося консервативне лі-

кування, спрямоване на припинення або зменшення гноєтечі, зменшення акти-

вності флори, поліпшення функції слухової труби. Це досягалося шляхом приз-

начення хворим антибактеріальних препаратів згідно чутливості флори, яка ви-

сівалась, або емпірично. Крім цього застосовувалася загальнозміцнююча і дегі-

дратаційна терапія. Також звертали увагу на стан верхніх дихальних шляхів – 

носової перегородки та нижніх носових раковин, які безпосередньо впливають 

на функціональний стан носа. При наявності показань, з метою поліпшення но-

сового дихання, призначалося відповідне лікування, в тому числі і хірургічне з 

максимальним збереженням архітектоніки порожнини носа. При наявності гос-

трих або хронічних процесів в порожнині носа, навколоносових пазух і носової 

частини глотки проводилася їх санація. Це сприяло зменшенню набряку слизо-

вої оболонки глоткового вустя слухової труби і відновленню її функцій.  

При пригніченні функції завитки проводили протиневритну терапію. З 

метою поліпшення кровообігу вертебрально-базилярної області хворим приз-

начали масаж шийного відділу хребта. 

Оперативне лікування проводилося під ендотрахеальним наркозом з ви-

користанням місцевої інфільтративної анестезії Sol. Novocaini 0,5%. 

Для вибору методу сануючої операції зі збереженням або реконструкцією 

задньої стінки зовнішнього слухового проходу і мастоїдопластикою, нами вра-

ховувалися клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і барабан-

ної порожнини. Завершальним етапом сануючої операції було виконання мас-

тоїдопластики. Мастоїдопластика проводилася нами за допомогою комбінації 

кортикальної аутокістки і кісткового біоімплантата Тутопласт
®
 або біокераміч-

ного матеріалу «Синтекістка».  

Будова соскоподібного відростка і аттика була основоположною у виборі 

способу операції на середньому вусі. При пневматичній будові соскоподібного 

відростка нами виконувалась роздільна аттикоантромастоїдотомія з комбінова-

ною мастоїдопластикою. При виконанні цієї операції використовувався транс-
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мастоїдальний доступ. При склеротичній будові соскоподібного відростка про-

водилась ендомеатальна остеопластична аттикоантротомія. Загальнопорожнин-

на операція з реконструкцією задньої кісткової стінки ЗСП і мастоїдопластикою 

виконувалась у хворих з пневматичним або змішаним типом будови соскоподі-

бного відростка при відповідній анатомічній будові аттика, а саме: при вузько-

му аттику, коли в силу анатомічних умов забезпечити санацію епітимпанально-

го простору було технічно неможливо.  

Рішення про проведення сануючої операції з первинною або відстроче-

ною мастоїдопластикою залежало від вираженості запального процесу в антро-

мастоїдальній порожнині, антибіотикограми, вірулентності та виду висіяної мі-

крофлори. У випадках, коли виражений запальний процес не вдавалося ліквіду-

вати в післяопераційному періоді протягом 7-10 днів, відстрочена мастоїдопла-

стика не здійснювалася. У цих хворих видалялася задня кісткова стінка ЗСП і 

трепанаційна порожнина залишалася відкритою.  

Протипоказаннями для мастоїдопластики було також наявність або підоз-

ра на внутрішньочерепні ускладнення, поширеність холестеатомного процесу і 

невпевненість у повній санації середнього вуха. У цих випадках проводилася 

загальнопорожнинна операція.  

Облітерація порожнини соскоподібного відростка не проводилася при на-

явності в організмі активного специфічного процесу (туберкульоз, сифіліс), і 

порушення обмінних процесів (важка форма діабету). Не були протипоказан-

ням до мастоїдопластики фістула горизонтального півколового каналу за відсу-

тності дифузного лабіринтиту, деструкція стінки фаллопієвого каналу. Оголен-

ня під час операції твердої мозкової оболонки, прилягання сигмовидного сину-

су і травмування його стінки під час операції також не були протипоказанням 

до мастоїдопластики.  

У відповідності до мети дослідження, всі хворі в залежності від виду за-

стосовуваного пластичного матеріалу були розділені на дві клінічні групи. До 

1-ї групи включено 37 пацієнтів, яким було виконано сануючу операцію з мас-

тоїдопластикою кістковим біоімплантатом Тутопласт
®
. У 2-ї (контрольної) гру-
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пи увійшли 25 пацієнтів, яким було зроблено сануючу операцію з використан-

ням біокерамічного матеріалу «Синтекістка».  

У післяопераційному періоді всі хворі протягом 7 діб отримували парен-

терально антибіотики згідно чутливості флори, висіяної з вуха. Першу перев'яз-

ку зі зміною тампонів робили на 2-3-ю добу. У наступні дні догляд за оперова-

ним вухом проводили через зовнішній слуховий прохід: видаляли виділення з 

рани, вводили лікарські речовини, міняли марлеві турунди. Завушна рана обро-

блялася 3% розчином перекису, діамантовим зеленим або 2% розчином бетади-

ну. Через 3 доби марлеву пов'язку на опероване вухо не накладали. Шви в за-

вушній області знімали на 9-10-у добу. При виникненні інфільтрації в області 

післяопераційної рани, її краї частково тупо розводилися, видалялись раньові 

виділення і вводилися антибіотики та кортикостероїди. Такі заходи сприяли 

швидкому зникненню явищ запалення і загоєнню рани.  

Результати хірургічного лікування вивчено у хворих в різні терміни після 

операції. У післяопераційному періоді проводилося стандартне отоскопічне до-

слідження ad oculus і під мікроскопом, де зверталася увага на динаміку таких 

клінічних проявів, як наявність ознак запалення, стан барабанної перетинки і 

сформованого слухового проходу. Так само вивчалися скарги пацієнтів, оціню-

валися і порівнювалися результати аудіометричних досліджень проведених до 

та після хірургічного лікування, де особливу увагу звертали на непрямі ознаки 

поліпшення функціонального стану лабіринту за даними кісткової провідності.  

Контрольні КТ дослідження скроневих кісток в післяопераційному періо-

ді були основним методом візуалізації ретротимпанального простору. КТ-

дослідження дозволяло достовірно оцінити стан реконструйованої мастоїдаль-

ной порожнини і оцінити морфологічну сутність новоствореної кісткової тка-

нини в мастоїдальній порожнині середнього вуха. Виявлення новоствореної кі-

сткової тканини, яка мала оптичну щільність +400 (НU) і вище було одним з 

критеріїв ефективності проведеної пластичної операції. КТ-дослідження скро-

невих кісток виконували після виписки хворого зі стаціонару, в амбулаторних 

умовах в терміни від 6 до 36 міс.  
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Загальними критеріями оцінки ефективності хірургічного втручання на 

середньому вусі з виконанням мастоїдопластики тим чи іншим пластичним ма-

теріалом було: 

• відсутність скарг пацієнтів на біль і гноєтечу з оперованого вуха; 

• відсутність рецидивів захворювання, які приводили б до повторних са-

нуючих операцій на оперованому вусі; 

• дані аудіометричного обстеження (зниження порогів кістково-

проведених звуків на мовних частотах на 5 дБ і більше); 

• дані отомікроскопічного обстеження (відсутність запалення); 

• дані контрольного КТ-дослідження скроневих кісток (формування скле-

ротичного типу соскоподібного відростка). 

 

2.2. Методики сануючих операцій з мастоїдопластикою 

 Роздільна аттикоантромастоїдотомія з мастоїдопластикою 

У осіб з пневматичним або змішаним типом будови соскоподібного від-

ростка при хронічному епітимпаноантральному гнійному середньому отиті, в 

тому числі і при наявності холестеатоми, здійснювалася роздільна аттикоант-

ромастоїдотомія трансмастоїдальним доступом.  

Під ендотрахеальним наркозом проводився типовий розріз в завушній об-

ласті і отсепаровка шкіри і підлеглих тканин. За допомогою долота крайовим 

способом за Цауфаль-Левіним, проводиться забір здорової кортикальної кістки 

у вигляді стружки для подальшої первинної мастоїдопластики. У разі відстро-

ченої мастоїдопластики зібрана стружка зберігалася в 0,5% розчині формаліну 

при температурі 2-4°С протягом 7-10 діб. Потім за допомогою бору робилось 

розкриття антрума, комірки соскоподібного відростка і аттика. З розкритих ко-

мірок соскоподібного відростка брався мазок для мікробіологічного досліджен-

ня. Патологічно змінені тканини, холестеатомні маси видалялися. Потім отсе-

паровувалась шкіра задньої стінки ЗСП. Через цей простір проводилася ревізія 

барабанної порожнини. Тактика щодо слухових кісточок була індивідуальна в 

кожному окремому випадку. При наявності або підозрі на їх деструктивні зміни 
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слухові кісточки (молоточок і ковадло) видалялися. З боку антрума розширю-

вали адитус за рахунок часткового видалення його верхньої стінки, виконуючи 

тим самим задню аттикотомію. Під контролем мікроскопа виконували огляд і 

санацію надбарабанного простору.  

При необхідності, грануляційну тканину направляли для патоморфологі-

чного дослідження. Після ревізії барабанної і антромастоїдальної порожнин, всі 

відділи середнього вуха промивалися теплим фізіологічним або антисептичним 

розчином. Після цього приступали до пластичної частини операції –

комбінованої мастоїдопластики. 

На дно трепанаційної порожнини і в області aditus ed antrum вкладалися 

фрагменти аутотрансплантата, в середній шар – синтекістка або Тутопласт
®
 кі-

стка, а в зовнішній шар – фрагменти аутотрансплантата. Завушна рана ушива-

лась наглухо (рис. 2.1-2.2). У зовнішній слуховий прохід водили марлеву туру-

нду. Призначалася антибіотикотерапія на 7 діб.  

 

 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення комбінованої мастоїдопластики в три шари, де 1 – 

кортикальна аутокістка в мастоїдальній порожнині, 2 – пластичний матеріал в мастоїдальній 

порожнині. 

 

1 2 
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Рис. 2.2. Контрольний КТ знімок скроневих кісток, де 1 – шар аутокістки, 2 – кістко-

вий біоімплантат Тутопласт®. Термін спостереження – 25 діб. 

 

У тих випадках, коли приймалося рішення про проведення відстроченої 

мастоїдопластики, завушна рана велася відкритим способом. При цьому, крім 

антибіотикотерапії, з 2-го дня після операції щодня на відкриту рану признача-

лися сеанси аероіонотерапії (франклінізація) з апарату «АФ-3-1» по 15 хв гол-

частим електродом з висоти 7 см над раною в положенні хворого лежачи. Під 

цей вплив піддавалися як післяопераційні рани (місцевий вплив), так і сегмен-

тарні зони відповідної половини обличчя та шиї (загальний вплив). Результатом 

застосування аероіонотерапії було досягнення бактерицидного ефекту в рані 

(місцевий вплив), а також стимуляція метаболічних, репаративних та імуности-

мулюючих процесів через сегментарні зони (загальний вплив). Через 1 тиждень 

після отримання результатів мікробіологічних досліджень, а також при відсут-

ності виражених запальних явищ в рані виконувалася відстрочена комбінована 

мастоїдопластика за вищевказаною схемою з використанням кісткового аутот-

рансплантата, попередньо відмитого у фізіологічному розчині, і фрагментами 

«Сінтекістки» або спонгіозної кістки «Тутопласт
®
». Завушна рана зашивалася 

наглухо. Призначалися антибіотики з урахуванням показників антибіотикогра-

2 

1 

1 
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ми. У випадках, коли виражений запальний процес в операційній порожнині не 

вдавалося ліквідувати протягом 7-10 днів, відстрочена мастоїдопластика не 

проводилася. У цих хворих видалялася задня кісткова стінка зовнішнього слу-

хового проходу і трепанаційна порожнину залишалася відкритою.  

У комплексній терапії хворих після мастоїдопластики в післяопераційно-

му періоді з метою зменшення локального набряку і запальних реакцій, а також 

для регуляції фізико-хімічних процесів і стабілізації клітинних мембран в опе-

рованій області була застосована магнітолазеротерапія. Методика проведення 

процедури була наступною: 

1) на проекцію соскоподібного відростка впливали магнітним полем 

до 30 мТл, інфрачервоним лазером – до 50 мВт, частотна модуляція – 39 Гц; 

2)  на проекцію біфуркації сонної артерії на стороні операції впливали 

магнітним полем – до 30 мТл, червоним лазером – до 40 мВт, частотна модуля-

ція – 40 Гц. Процедури проводилися одночасно, тривалість процедури – 10 хв.  

У всіх пацієнтів після мастоїдопластики завушна рана загоїлася первин-

ним натягом. 

 

Ендомеатальна остеопластична аттикоантротомія  

У пацієнтів зі склеротичним типом будови соскоподібного відростка на-

ми виконувалась остеопластична аттикоантротомія з боку зовнішнього слухо-

вого проходу. 

Після розрізу м'яких тканин в завушній області, шкіра задньо-верхньої 

стінки зовнішнього слухового проходу разом із залишками барабанної перети-

нки відсепаровувалась від кістки і зміщувалася єдиним клаптем допереду. Че-

рез цей простір проводилася сануюча операція. Ендомеатально розкривали по-

рожнину аттика, збиваючи його латеральну стінку. Потім розширювали бара-

банний отвір aditus ed antrum за рахунок його зовнішньої і верхньої стінок (зов-

нішня аттикотомія) і розкривали антрум. З аттика і антрума видаляли патологі-

чно змінені тканини. Після видалення латеральної стінки аттика та розкриття 

антрума брався мазок для мікробіологічного дослідження. Після ретельної реві-
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зії порожнини аттика і антрума відділи середнього вуха промивалися теплим 

фізіологічним або антисептичним розчином. Після санації порожнин середньо-

го вуха проводилася мастоїдопластика кістковим аутотрансплантатом. Здорова 

кістка в області соскоподібного відростка у вигляді стружки використовувалася 

для мастоїдопластики. При необхідності додатково вкладалися «Синтекістка» 

або спангіозна «Тутопласт
®
 кістка». Завушна рана зашивалася наглухо. Приз-

началися антибіотики і магнітолазерна терапія. У всіх пацієнтів завушна рана 

заживала первинним натягом.  

 

Реконструкція задньої стінки зовнішнього слухового проходу з масто-

їдопластикою у хворих, які раніше перенесли загальнопорожнинну опера-

цію  

 Нами також здійснювалася вторинна мастоїдопластика у хворих на хро-

нічний гнійний середній отит, які перенесли раніше загальнопорожнинну опе-

рацію на середньому вусі. Методика хірургічного втручання: розрізалися м'які 

тканини до кістки в завушній області; епідермальний покров, що покриває стін-

ки трепанаційної порожнини, отсепаровувався до проекції «шпори». При необ-

хідності, під контролем операційного мікроскопа проводили ретельну санацію 

трепанаційної порожнини, видалялися каріозно-змінені кісткові утворення, які 

залишились після першої операції, згладжували виступи. Потім приступали до 

реконструкції задньої стінки зовнішнього слухового проходу. Для цього вико-

ристовували пластинку синтекістки товщиною до 1 мм, розміри якої відповіда-

ли відсутній кістковій частині задньої стінки слухового проходу. Пластинку з 

синтекістки з боку зовнішнього слухового проходу покривали вільним клаптем 

фасції і вкладали ребром на шпору, відокремлюючи мастоїдальну порожнину 

від барабанної. Після цього отсепарований епідермальний покров укладали на 

фасцію і обережно притискали турундою, введеною в сформований зовнішній 

слуховий прохід. Потім робили мастоїдопластику. На дно трепанаційної поро-

жнини укладалася стружка аутокістки, взята з країв трепанаційної порожнини, 

в середній шар поміщалися фрагменти спонгіозної «Тутопласт
®
 кістки» або 
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фрагменти «Сінтекістки», а в зовнішній шар укладалася стружка аутокістки. 

Завушна рана зашивалася наглухо. Призначалися антибіотики і магнітолазерна 

терапія. У всіх пацієнтів завушна рана заживала первинним натягом. 

Хворим з епітимпаноантральним гнійним середнім отитом, у яких через 

поширеність каріозного процесу в антромастоїдальній порожнині зберегти кіс-

ткову стінку ЗСП не представлялося можливим, проводили загальнопорожнин-

ну операцію, а потім відновлювали задню стінку слухового проходу і робили 

мастоїдопластику за описаною вище методикою. 

 

2.3. Загальна характеристика тварин і методики експериментального 

дослідження  

Метою експериментальної частини дослідження на першому етапі було 

застосування експериментальної моделі операції типу антромастоїдотомія у 

морських свинок з наступним заповненням барабанної булли пластичним мате-

ріалом. На другому етапі, спираючись на дані гістологічних методів досліджен-

ня, ставилися наступні завдання: 1) вивчити і порівняти особливості репаратив-

ної перебудови кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» і біоактивного кераміч-

ного матеріалу «Синтекістка» в буллах морських свинок; 2) вивчити і порівняти 

реакції тканин внутрішнього вуха після імплантації кісткового біоімплантата 

«Тутопласт
®
» і синтетичного біокерамічного матеріалу «Синтекістка», а також 

суміші цих матеріалів в барабанні булли морських свинок.  

Експериментальні дослідження були проведені відповідно до положення 

з питань біоетики МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р. Робота була виконана у 

відповідності з правилами, які передбачені Європейською конвенцією з нагляду 

за проведенням експериментів над лабораторними тваринами різних видів, 

конвенції з біоетики Ради Європи (1997), Гельсінської декларації Всесвітньої 

Медичної Асоціації (1996), Європейської конвенції про захист хребетних тва-

рин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей 

(Страсбург, 1985), Першого національного конгресу України з біоетики (2001).  
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Для досліджень були використані 72 клінічно здорові безпородні морські 

свинки – самці масою 300-400 гр. Тварини знаходилися в стандартних умовах 

віварію з постійним підтриманням температури, вологості та освітлення. Раціон 

харчування включав комбікорм без обмеження доступу води. Морські свинки 

були рандомізовані на 3 групи по 30 тварин у 1-й та 1-й, і 12 тварин – в 3-й. 

Тваринам 1-ї групи в буллу був імплантований спонгіозний кістковий біоімп-

лантат «Тутопласт
®
», тваринам 2-ї групи – біоактивний керамічний матеріал 

«Синтекістка». У цих тварин вивчалися особливості репаративної перебудови 

пластичних матеріалів, а також стан структур внутрішнього вуха після прове-

дення кістково-пластичних операцій на середньому вусі з використанням біоак-

тивного керамічного матеріалу «Синтекістка» і спонгіозного кісткового біоімп-

лантата «Тутопласт
®
». До складу 3-ї групи увійшло 12 тварин, яким в барабан-

ну буллу вводили суміш біоматеріалів і проводили вивчення стану структур 

внутрішнього вуха (табл. 2.1.). Дослідження проводилися на лівому середньому 

вусі тварин, праве вухо залишалося інтактним для контролю.  

 

Таблиця 2.1. 

Розподіл тварин по групах 

Групи Назва імплантату кількість тварин 

Група 1 Спонгіозний кістковий біоімплантат Тутопласт® 30 

Група 2 Біоактивний керамічний матеріал «Синтекістка» 30 

Група 3 

Суміш матеріалів - біоактивний керамічний матеріал 

«Синтекістка» і спонгіозний кістковий біоімплантат 

Тутопласт® 

12 

 

Наркоз здійснювався шляхом внутрішньом'язового введенням розчину 

каліпсолу з розрахунку 12-15 мг/кг маси тварини. Потім внутрішньочеревинно 

вводили 1,5% розчин тіопенталу натрію з розрахунку 5 мг/кг маси тварини. 

Знеболення підтримувалося введенням 20% розчину натрію оксибутирату  з 
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розрахунку 40-45 мг/кг на годину і додатково місцевою інфільтраційною анес-

тезією 2% розчином лідокаїну.  

Фіксація лабораторних тварин при проведенні хірургічного втручання 

здійснювалася в положенні на боку. Хірургічний доступ здійснювався в приву-

шній ділянці. Проводився розріз по завушній складці. Пошарово розтинали м'я-

кі тканини і вивільняли зовнішню поверхню барабанної булли (рис. 2.3).  

 

 

 

Рис. 2.3. Виділення кісткової були морської свинки 

 

Бором розкривали зовнішню стінку булли і створювали в ній отвір, доста-

тній для підсадки імплантату. Видалялась слизова оболонка, яка покриває вну-

трішню стінку булли. Порожнина барабанної булли заповнювалась тим чи ін-

шим імплантатом. Рана пошарово ушивалася наглухо. Шви знімали на 8-10-й 

день після операції. Щодня протягом 5-7 днів після хірургічного втручання за-

вушну рану обробляли розчином бетадину. 

Перебудову імплантату і реакцію організму на імплантацію вивчали за 

даними клінічних та морфологічних досліджень. При проведенні клінічного 

спостереження звертали увагу на загальний стан морських свинок, поведінку, 

ставлення до їжі, зовнішній вигляд тканин в ділянці хірургічного втручання. У 
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всіх тварин до та після операції за допомогою рефлексу Preyer'a оцінювалась 

функціональна активність слухової системи. Про наявність слуху у тварини 

свідчили рухи вушної раковини при подачі звукового стимулу.  

Після хірургічного втручання здійснювалась евтаназія тварин з кожної 

групи на 14, 30, 90, 180, 360-у добу (14 діб, 1, 3, 6, 12 міс.). Для цього протягом 

кожного часового інтервалу виводили з експерименту по 6 тварин шляхом пе-

редозування 5% розчином тіопенталу натрію. При використанні суміші пласти-

чних матеріалів тварини 3-ї групи виводились з експерименту на 30-у і 180-у 

добу (1 і 6 міс) (таб 2.2.). Потім проводилася декапітація тварин і препарування 

кісткових булл. Для цього проводився розріз м'яких тканин в завушній ділянці, 

і їх отсепаровка від кістки, потім долотом вибивалися кісткові блоки булл. При 

цьому звертали увагу на стан м'яких тканин, прилеглих до середнього вуха. В 

подальшому проводилося гістологічне дослідження булли, спірального ганглія і 

судинної смужки внутрішнього вуха.  

 

Таблиця 2. 2. 

Термін виведення тварин з експерименту 

Групи 
Термін спостереження та кількість виведених тварин  

Всього 
14 діб 30 діб 90 діб 180 діб 360 діб 

Група 1 6 6 6 6 6 30 

Група 2 6 6 6 6 6 30 

Група 3 - 6 - 6 - 12 

Всього  72 

 

Методика приготування препаратів кісткових булл морських свинок. 

1. Для виготовлення оглядових препаратів кісткові булли тварин фіксу-

вали у 10 % розчині нейтрального формаліну протягом 2-3 діб. 

2. Промиті водою булли переносили до 10 % розчину азотної кислоти на 

7-10 діб. 
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3. Декальцинований матеріал залишали на 24 год у 5% розчині алюмока-

лієвого галуну. 

4. Промивання препаратів у воді – 1 доба. 

5. Зневоднення у 70, 80, 96 % спирті протягом 1 доби у кожній порції. 

6. Перенесення препаратів у спирт/ефірний розчин (1:1) – 1 доба. 

7. Просочення в першій порції 2 % целоїдину – 14 діб.  

8. Просочення у другій порції 4 % целоїдину  – 14 діб. 

9. Просочення в третій порції 10 % целоїдину  – 7 діб та заливка. 

10.  Ущільнення блоків у хлороформі. 

11.  Зберігання целоїдинових блоків у 70% спирті. 

 

Після ущільнення у хлороформі на мікротомі виготовлялись зрізи товщи-

ною 8 мкм. При вивченні тканинних реакцій використовувались загальногісто-

логічні методи дослідження (забарвлення гематоксиліном і еозином, азур-ІІ-

еозином за О.О. Максимовим, а також методом ван Гізона для вивчення особ-

ливостей формування та стану колагенових волокон у зоні імплантації).  

 

2.4 Загальна характеристика пластичних матеріалів 

Для проведення експериментальної частини роботи нами було викорис-

тано два види імплантаційного матеріалу: біокерамічний матеріал «Синтекіст-

ка» у вигляді гранул з розміром частинок 1-2 мм і кістковий біоімплантат «Ту-

топласт
®
» у вигляді спонгіозної кісткової стружки з розміром частинок 1-2 мм, 

які були підсаджені 72 морським свинкам віком від 4 до 6 місяців (табл. 2.3.). 
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Таблиця 2.3. 

Використані у роботі препарати 

Препарат Склад Завод виробник 

біоактивний ке-

рамічний компо-

зит «Синтекістка» 

біоактивний неорганічний компо-

зиційний матеріал «Синтекістка» 

(гідроксиапатит, трикальцийфос-

фат, октакальційфосфат, біоактив-

не скло) 

Україна, ТОВ «Промтехрезерв», м. 

Київ, Житомирська 1 

біоімплантат 

«Тутопласт®» 

Кістковий спонгіозний алотранс-

плантат 

Тутоген Медікал ГмбХ (Німеччи-

на) представник в Україні: Науко-

во-виробниче підприємство "Біоім-

плант" Міністерства Охорони Здо-

ров'я України. м Київ, 01042, вул. 

Патріса Лумумби, 4/6, корп. А, офіс 

310 

 

Біоактивний керамічний материал «Синтекістка» 

Біокерамічний матеріал «Синтекістка» відноситься до групи композицій-

них кістково-пластичних матеріалів. Композиційні кістково-пластичні матеріа-

ли або композити – це суміш кількох синтетичних та/або біологічних матеріа-

лів, які набувають синергічних властивостей. 

У сучасній хірургії широко використовуються біоактивні керамічні мате-

ріали, які утворюють безпосередні біохімічні зв'язки з кістковою тканиною, а в 

деяких випадках – і з м'якими тканинами організму, включаються в метаболізм 

і повністю або частково резорбуються через деякий час, замінюючись повно-

цінною кістковою тканиною [251]. 

Основною перевагою таких матеріалів є зручність роботи з ними, можли-

вість підгонки розмірів і форм, необхідних під час операцій. При цьому кола-

ген, що входить до їх складу, частково використовується організмом як будіве-

льний матеріал органічного компоненту кістки. Недоліки композиційних пре-

паратів пов'язані з тим, що кількість органічного компонента, що вибирається, 

виходячи з умов отримання зручних фізико-хімічних властивостей, зазвичай 
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набагато більше, ніж потрібно для синтезу кістки, а якість колагену не відпові-

дає оптимальній з точки зору імунних реакцій організму. 

Біокомпозити «Синтекістка» представляють собою нову концепцію в ро-

зробці біоактивних неорганічних матеріалів, призначених для хірургічного від-

новлення кісткової тканини, пройшли всі технічні та клінічні випробування і 

включені до Державного Реєстру виробів медичного призначення України (Біо-

активний керамічний композит для відновлення кісткової тканини «Синтекіст-

ка», Свідоцтво про державну реєстрацію №3653/2005, видано ТОВ «Промтех-

резерв» згідно з наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медич-

ного призначення від 28.01.2005). 

До їх складу в якості компонентів входять практично всі відомі біоактив-

ні неорганічні речовини: гідроксиапатити, трикальційфосфати та інші фосфатні 

фази, сульфат кальцію, різне біоактивне скло і біоактивні ситали.  

Особливості матеріалів з групи біокомпозитів «Синтекістка» (БКС) поля-

гають у тому, що вони є біоактивними багатофазними неорганічними компози-

ційними матеріалами, які містять суперпозицію практично всіх фазових і хіміч-

них компонентів, присутніх у вітчизняних та зарубіжних матеріалах подібного 

призначення (на відміну від самих цих матеріалів, кожен з яких містить лише 

один-два компонента), а також деякі нові фазові і хімічні компоненти та їх по-

єднання. Завдяки цьому вдається досить точно планувати взаємодію цих мате-

ріалів з тканинами організму, наприклад, передбачати утворення пор в матеріа-

лі після імплантації або тип біодеградації імплантату, регулювати міцність, 

остеокондуктивні властивості, швидкість резорбції матеріалу або окремих його 

компонентів, покращувати механічні властивості імплантатів і регулювати змі-

ну цих властивостей в часі. Біокомпозити «Синтекістка» представляють собою 

комбінацію з добре апробованих у світовій практиці біоактивних неорганічних 

матеріалів, що проявляє їх кращі властивості і компенсує недоліки кожного з 

компонентів. До складу біокомпозитів «Синтекістка» передбачено введення 

складових, які надають цим матеріалам бактерицидні, біостимулюючі, а також 

деякі інші спеціальні біологічні властивості. 
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Біокомпозити «Синтекістка», розроблені як подальше удосконалення і 

розвиток біоактивних кальційфосфатних керамік, мають якості, необхідні для 

матеріалів, що імплантуються в кістку. Вони містять в собі тільки неорганічні 

сполуки, які можуть включатися в метаболізм, утворювати безпосередні біохі-

мічні зв'язки з кісткою і поступово заміщатися кістковою тканиною, не містять 

органічних компонентів, тому не провокують виражених імунних реакцій орга-

нізму, можуть застосовуватися для всіх пацієнтів, в тому числі і з ослабленою 

імунною системою (діти, онкологічні хворі). Ці матеріали допускають можли-

вість багаторазової стерилізації в сухожаровій шафі разом з інструментом без 

зміни їх властивостей. Великою перевагою біокомпозитів «Синтекістка» є те, 

що їх фізико-хімічні властивості дозволяють, використовуючи сучасні техноло-

гії, виготовляти індивідуальні складні форми імплантатів з градієнтною за 

об’ємом пористістю.  

Характерні властивості біокомпозитів:  

1) регульовані в значних межах пористість, структура і механічні власти-

вості;  

2) регульована швидкість і механізм резорбції; 

3) можливість багаторазової стерилізації без зміни фізико-хімічних влас-

тивостей; 

4) доступність і низька ціна. 

 

Біоімплантати «Тутопласт
®
» 

Біоімплантати «Тутопласт
®
» використовуються в медичній практиці в 

усіх областях хірургії, включаючи травматологію та ортопедію, нейрохірургію, 

офтальмологію, стоматологію, оториноларингологію, гінекологію, урологію і 

педіатрію для відновлення, заміщення та стимуляції регенерації власної ткани-

ни пацієнта в місці імплантації (Свідоцтва про Державну реєстрацію 

№533/2006 від 04 серпня 2006 р.; № 6736/2007 від 23 червня 2007 р.). 
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Процес консервації та переробки тканин, заснований на використанні де-

гідратуючих розчинів і низьких доз гама-опромінення в 17,8 кГр, був названий 

Тутопласт-процес. 

Процес виготовлення біоімплантів «Тутопласт®» запатентований компа-

нію Тутоген Медікал Гмбх (Німеччина), яка заснована в 1998 р., що мала свої-

ми попередниками Пфріммер Віго ГмбХ (Німеччина) і Біодинамік Інтернеше-

нал ГмбХ (Німеччина). Технологія «Тутопласт» почала розроблятись у 1973 р. 

як альтернатива процесу ліофілізації та кріоконсервації тканин за рекомендаці-

єю хірургів Ерланген-Нюрнбергського університету (Німеччина).  

В результаті впровадження цього процесу у промислове виробництво бу-

ли отримані стерильні, імунологічно інертні біоімплантати, позбавлені бакте-

рій, вірусів і пріонів. Завдяки цьому процесу ці імплантати зберігають біомеха-

ніку тканини та її здатність перебудовуватись. 

Після імплантації матеріали «Тутопласт» сприяють направленому росту 

тканини і заміщаються власною сполучною або кістковою тканиною пацієнта. 

Біоімплантати з губчатої тканини – це органічний кістковий матрикс, що міс-

тить неушкоджений кістковий колаген і гідроксиапатит, вони мають систему 

природно з'єднаних між собою пор, що забезпечує утворення та проростання 

нової кістки в місцях імплантації. Біоімплантати «Тутопласт
®
» позбавлені пре-

колагенових протеїнів, всіх клітинних елементів, ліпідів і ліпопротеїдів. Процес 

обробки кісткової тканини зберігає біомеханічні властивості тканини, можли-

вість її перебудови і одночасно з цим має гарантований рівень стерильності 

SAL 10-6.  

Виробництво відповідає вимогам ФДА (Food Drug Administration of the 

USA), Американської Асоціації Тканинних банків (AATB), GMP, PIC (Рекоме-

ндаціям конвенції по фармацевтичних інспекціях), Німецької і Європейської 

Фармакопеї (DAB і EP). Компанія є власником фармацевтичної виробничої лі-

цензії в Німеччині. Стерилізація проводиться за європейськими стандартами 

EN 552, американськими стандартами NIST, британськими стандартами NPL.  
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Інформація про процес  

До початку переробки за «Тутопласт-процесом» усі тканини проходять 

ретельний скринінг донора для виключення потенційних факторів ризику. 

Скринінг складається з медико-соціальної історії донора, докладного інтерв'ю з 

близькими родичами, зовнішнього фізичного огляду, серологічного тестування, 

виконаного сертифікованими лабораторіями CLIA (відповідно до виправлень 

відносно поліпшення діяльності клінічних лабораторій) і по схваленій ФДА ме-

тодології тестування. Критерії виключення тканин з переробки відповідають 

вимогами ФДА та ААТ.  

Серологічний скринінг тканин. Тестування сироватки крові донора вико-

нується на наявність:  

 гепатит В – поверхневий антиген (HBsAg) (HBsAg);  

 гепатит В – ядерні антитіла (HBcAb - IgG + IgM);  

 гепатит С – антитіла (HCV Ab);  

 NAT – тестування Гепатитів В та C (HBV NAT & HCV NAT);  

 ВІЛ 1/ВІЛ 2-антитіла;  

 ВІЛ 1 – p24 антиген;  

 NAT – тестування ВІЛ;  

 лімфотропний Т-клітинний вірус 1 та 2 типу – антитіла;  

 сифіліс – визначення реагінових антитіл.  

Тільки після одержання негативних результатів вищезазначеного тесту-

вання тканина направляється на переробку. Додатково тканина донора тесту-

ється на наявність мікроорганізмів на її поверхні. На цьому етапі визначається 

рівень бактеріального навантаження біоімплантату. Будь-яка тканина, що вияв-

ляє високий рівень забруднення або наявність патогенних мікроорганізмів, ви-

ключається з переробки. Тканини, які проходять жорсткий скринінг і серологі-

чне тестування, вже мають найменший ризик для пацієнта, однак у процесі по-

дальшої обробки в ході «Тутопласт-процесу» всі можливі патогени знищуються 

остаточно.  
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В результаті переробки біологічні тканини набувають ряд незаперечних 

переваг: 

• відсутність антигенності; 

• повне видалення інфекційних агентів; 

• фізичне і біомеханічне збереження структури тканин; 

• стерильність, апірогенність продукту, готовність до негайного викорис-

тання; 

• своєчасна адекватна перебудова аллографтів після імплантації. 

Технологічні етапи процесу «Тутопласт» гарантують інактивацію вірусів 

і пріонів, що виключає передачу хворому вірусів СНІДу, гепатитів В і С, хво-

роби Крейтцфельдта-Якоба. 

Дегідратація тканин здійснюється ощадливо – органічними розчинниками 

в зростаючій концентрації. При цьому зберігається структура тканини, а елас-

тичність відповідає нативній тканині.  

До переваг біоімплантатів "Тутопласт" відносяться також хороша біосу-

місність, відсутність реакцій відторгнення, оскільки імплантати заміщаються 

власною кістковою тканиною [198, 229]. 
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2.6. Методи статистичної обробки матеріалу 

Для аналізу результатів дослідження використовувались методи варіацій-

ної статистики з розрахунком частотних характеристик досліджуваних показ-

ників (у %), середніх величин (середньої арифметичної – М) та оцінки їх варіа-

бельності (середнє квадратичне відхилення – SD). Дане дослідження проведено 

на вибірковій сукупності, тому для характеристики статистичних параметрів та 

визначення довірчих інтервалів розраховувалась середня похибка показників 

(m).  

Оцінка статистичної значимості різниці між порівнюваними групами за 

частотними характеристиками проводилась за критерієм Хі-квадрат та t-

критерієм для порівняння кількісних параметрів. У випадку невідповідності пе-

рвинних даних параметрам нормального розподілу для порівняння кількісних 

показників у двох незалежних групах використовували критерій Манна-Уітні та 

критерій Вілкоксона для пов`язаних сукупностей. 

Всі розраховані показники оцінювались при граничному рівні похибки 

першого роду (α) не вище 5% - p<0,05.  

Первинна база сформована в Excel, статистичний аналіз проводився з ви-

користанням ліцензійного пакету Stata 12. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Результати гістологічного дослідження після підсадки біоактив-

ного керамічного матеріалу «Синтекістка» і спонгіозного кісткового біоім-

плантату «Тутопласт
®
» в барабанні булли морських свинок  

При проведенні досліджень зверталась увага на стан м'яких тканин, що 

оточують буллу, зовнішній вигляд кісткової стінки булли, вид трепанаційного 

отвору та динаміку його закриття. Після проведення декальцинації оцінювався 

стан внутрішньої поверхні кісткової стінки булли, її товщину і динаміку зміни 

просвіту кісткової булли в зоні імплантації. Визначався стан тканин, які оточу-

вали фрагменти імплантату та їх щільність, стан імплантату, наявність або від-

сутність запалення навколо нього. 

 

3 . 1 . 1 .  Р е п а р а т и в н і  п р о ц е с и  в  б а р а б а н н і й  б у л і  п і с л я  з а -

п о в н е н н я  ї ї  с п о н г і о з н и м  к і с т к о в и м  б і о і м п л а н т а т о м  « Т у т о п -

л а с т
®

»  

Через 14 діб від початку експерименту при візуальному огляді м'які тка-

нини (шкіра, підшкірно-жирова клітковина, м'язи, що оточують кісткову буллу) 

були рожевого кольору без ознак запалення. Зовнішня поверхня кісткової бул-

ли – гладка, блискуча, білястого кольору. Зберігався трепанаційний отвір діаме-

тром 1,5 мм, просвіт якого заповнювали фрагменти спонгіозної кісткової крих-

ти. Після декальцинації булли проводився її розріз. Зовнішній вигляд внутріш-

ньої поверхні булли не мав будь-яких особливостей. Кісткові стінки були гла-

денькі, визначалося пристінкове розростання пухкої сполучної тканини, яка 

оточувала фрагменти імплантату, що прилягали до внутрішньої кісткової стін-

ки булли. Однак навколо фрагментів, розташованих в центральній частині бул-

ли, які перебували на віддаленні від внутрішньої кісткової стінки, новостворена 

тканина практично була відсутньою. Всі фрагменти імплантату зберігали фор-

му, ознак резорбції не відзначалося. Кісткових зрощень між периферійними 
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фрагментами імплантату і внутрішньої кісткової стінкою булли не було, фраг-

менти легко відділялися від кісткової стінки булли. 

При мікроскопічному дослідженні було встановлено, що кісткова стінка 

булли мала компактну будову, на її внутрішній поверхні в області імплантації 

пластичного матеріалу визначалися фрагменти імплантату, оточені ніжною фі-

бробластичною тканиною, інфільтрованою нечисленними нейтрофілами. Кіль-

кість фібробластичних елементів зменшувалася від периферії до центру. Між 

фрагментами імплантату, які були розташовані в центрі булли, тканина не сфо-

рмувалася. Фрагменти спонгіозної кісткової крихти імплантату були різного 

розміру і зберегли свою структуру. На їх поверхні визначалась значна кількість 

нейтрофілів, проте ознаки резорбції кісткового імплантату були не виражені. 

Також поруч з внутрішньою стінкою булли в новоствореній пухкій тканині ви-

значалася мережа новоутворених балочок примітивної будови. Між цими бал-

ками новоутворена тканина містила значну кількість фібробластів, ніжну мере-

жу колагенових волокон і поодинокі нейтрофіли. Поряд зі сформованими кіст-

ковими структурами формувалася остеоїдна тканина, оточена фібробластами. 

Ознак запалення не спостерігалося (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Новоутворені кісткові балки на внутрішній поверхні стінки булли че-

рез 14 діб. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 400. 
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На 30-у добу при макроскопічному дослідженні ознак запалення м'яких 

тканин, що оточують кісткову буллу, не відзначалося. Зовні булла не змінена, її 

зовнішня кісткова поверхня залишалася гладенькою. Трепанаційний отвір зме-

ншився і являв собою точковий дефект на зовнішній кістковій стінці. При роз-

різі декальцинованих булл внутрішня кісткова стінка була гладкою. У зоні ім-

плантації помітні різні за розміром і формою фрагменти спонгіозної кісткової 

крихти. Фрагменти імплантату, прилеглі до внутрішньої поверхні стінки булли, 

були оточені з усіх боків м'якою, пухкою тканиною. В деяких ділянках булли в 

області прилягання фрагментів імплантату визначалося невелике потовщення 

кісткової стінки. Центральні фрагменти імплантату візуально були вільні від 

будь-якої тканини і без труднощів відділялися один від одного. Ознак запален-

ня всередині булли не було.  

При мікроскопічному дослідженні патологічних змін у кістковій структу-

рі стінки барабанної булли не спостерігалось. У зоні імплантації просвіт булли 

заповнювався пухкою волокнистою васкуляризованою тканиною, в якій серед 

клітинних елементів переважали фібробласти, другими за чисельністю були 

макрофаги. Ця тканина оточувала периферичні фрагменти імплантату, в той час 

як центральні фрагменти були вільні, і тільки до деяких з них прилягала ніжна 

пухка волокниста тканина, інфільтрована нечисленними нейтрофілами. Відзна-

чались ознаки резорбції периферичних фрагментів імплантованого матеріалу 

макрофагами. Поряд з цим на внутрішній поверхні кісткової стінки булли в об-

ласті імплантації пластичного матеріалу було відзначено формування коротких 

кісткових балок (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Порожнина булли виповнена васкуляризованою тканиною. Формуван-

ня кісткових балочок. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 400.  

 

В термін спостереження 90 діб при макроскопічному дослідженні м'яких 

тканин, оточуючих кісткову буллу, ознак запалення не спостерігалося. Шкіра 

тварини в привушній області була покрита шерстю, м'язова тканина не змінена, 

на розрізі – рожевого кольору. Після виділення булли звертала на себе увагу 

відсутність трепанаційного отвору, кісткова стінка в області дефекту була пов-

ністю відновлена. Після розтину декальцинованої кісткової булли відзначалося 

потовщення кісткових стінок у зоні імплантації. Всі фрагменти імплантату з 

усіх боків були оточені м'якою, пухкою тканиною. Відзначалися ознаки резор-

бції фрагментів трансплантату, які розташовувалися переважно поблизу кістко-

вої стінки булли. Більшість фрагментів, прилеглих до кісткової стінки булли, 

щільно зрощені з нею кістковою тканиною.  

На препараті в зоні імплантації відзначалося значне потовщення кісткової 

стінки булли. Кісткова тканина мала типову будову, проте чітко простежувала-

ся зона новоутвореної компактної кісткової тканини, відокремленої від раніше 

сформованої лінією цементації. У периферичних ділянках новоутвореної ком-

пактної кісткової тканини були помітні дрібні фрагменти спонгіозної кісткової 

крихти імплантату, які інтегрувалися в неї. Ці фрагменти піддавалися частковій 

резорбції макрофагами. Найбільш вираженим змінам піддавалися периферичні 

фрагменти імплантату, які в більшій мірі контактували з внутрішньою кістко-
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вою стінкою булли. Поряд з цим спостерігалося розростання пухкої сполучної 

тканини зі знову сформованими кістковими балками примітивної будови у на-

прямку до центру, включаючи в себе збережені фрагменти трансплантату (рис. 

3.3). Між кістковими балками новоутворена сполучна тканина містила значну 

кількість фібробластів і тонку сітку колагенових волокон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Поодинокі фрагменти імплантату «Тутопласт
®

» в новоутвореній кіст-

ці. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 100.  

 

Через 180 діб при макроскопічному дослідженні шерсть тварини на сто-

роні проведення експерименту була густою, без ознак випадіння. На розрізі 

м'які тканини навколо кісткової булли рожевого кольору, без ознак запалення. 

Зовнішня поверхня кісткової булли – без деформації, гладка, блискуча. Трепа-

наційний отвір не визначається. Після декальцинації зроблено розріз булли. З 

боку її внутрішньої стінки в зоні імплантації пластичного матеріалу відзнача-

ється численне розростання досить потужних кісткових балок. Просвіт булли в 

цій зоні значно звужений, ознак запалення не відзначалося.  

При вивченні мікропрепаратів визначалось подальше формування кістко-

вої тканини в області розміщення імплантату. Сформовані кісткові балки були 

представлені переважно зрілою кістковою тканиною. Крім цього, спостерігало-

ся їх потовщення, а також формування кісткової тканини на місці сполучної 
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тканини, яка раніше заповнювала ділянки між балками (рис. 3.4). Поодинокі 

фрагменти кісткового імплантату визначалися лише на деяких ділянках в товщі 

новоутворених кісткових структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Новоутворення кісткової тканини в області знаходження імплантова-

ного кісткового матеріалу «Тутопласт
®

». Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збі-

льшення 100.  

 

На 360-у добу при візуальному дослідженні відзначалось повне віднов-

лення волосяного покриву в області проведеного хірургічного втручання. На 

розрізі м'які тканини рожевого кольору, без ознак запалення. Зовнішня стінка 

кісткової булли не змінена, трепанаційний отвір повністю закритий новоутво-

реною кістковою тканиною, яка практично не відрізнялася від інтактної кістки. 

Після декальцинації булл з подальшим їх розкриттям відзначалась облітерація 

порожнини булли кістковою тканиною, яка суттєво відрізнялась в групі із за-

стосуванням БК «Синтекістка», p˂0,05). Фрагменти спонгіозної кісткової крих-

ти імплантату візуально не визначалися.  

При гістологічному дослідженні препаратів визначено розростання і до-

зрівання новоствореної кісткової тканини в області імплантації пластичного 

матеріалу, балки товщали, на деяких ділянках формувалися масиви кісткової 

тканини (рис. 3.5). Між балками сполучна тканина була не однорідна, в пери-
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феричних відділах булли вона більш щільна зі слабко лімфоцитарною інфільт-

рацією, в центральних відділах сполучна тканина  більш пухка з одиничними 

лімфоцитами і макрофагами. Фрагменти кісткової крихти не виявлялись. Ознак 

запалення не було.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Формування великих кісткових балок в периферичних відділах булли. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 100.  

 

Резюме 

Проведені дослідження показали, що через 14 діб після підсадки спонгіо-

зної кісткової крихти «Тутопласт
®
» в периферичних відділах булли формува-

лась рясно васкуляризована сполучна тканина, в якій переважали фібробласти. 

Пухка фібробластична тканина оточувала фрагменти імплантату, які зберігали 

свою структуру. Однак спонгіозна кісткова крихта, частково зберігаючи свою 

структуру, була набряклою, її матрикс набував більш світлого кольору. Від 

внутрішньої поверхні стінки булли починали формуватися кісткові балочки зі 

слабо базофільним мактриксом, з неврегульованим розташуванням остеїнових 

волокон і активними остеогенними клітинами на поверхні. В подальшому про-

цеси остеогенезу наростали.  

Через 30 діб діаметр трепанаційного отвору в зовнішній стінці булли зме-

ншувався за рахунок відновлення кісткової тканини в зоні дефекту. У порож-
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нині булли, де розташовувались фрагменти спонгіозної стружки, спостеріга-

лось заповнення її просвіту пухкою волокнистою васкуляризированою ткани-

ною з переважанням фібробластів і макрофагів. Спостерігалися нечисленні лі-

мфоцити і нейтрофільні гранулоцити. Ознаки резорбції переважали в більшій 

мірі у фрагментів імплантованого матеріалу, які найближче розташовувалися 

до внутрішньої стінки кісткової булли. Кількість і активність макрофагів зрос-

тала в значній мірі в порівнянні з попереднім терміном спостереження. З боку 

внутрішньої стінки барабанної булли формувалися короткі, але більш численні 

кісткові балки.  

На 90-у добу (3 міс) відзначалося значне потовщення кісткової стінки бу-

ли за рахунок формування новоутвореної кісткової тканини, яка щільно зроста-

лася зі стінкою булли. Розміри підсаджених кісткових фрагментів імплантату 

залишалися, в середньому, в межах 60% від початкового об’єму (p˂0,05) і, як 

правило, були інтегровані до складу новоутвореної кісткової тканини. Між но-

воутвореними кістковими балками ближче до центральної частини формува-

лась пухка сполучна тканина, яка на деяких ділянках містила дуже дрібні фраг-

менти імплантату, що здебільшого були оточені макрофагами і піддавалися ак-

тивній розробці.  

У наступні терміни по мірі розсмоктування підсаджених фрагментів кіст-

кової крихти «Тутопласт
®
» в порожнині булли продовжувалося формування 

кісткової тканини, за рахунок чого кісткові стінки булли товщали. Через 180 діб 

порожнина булли була виконана кістковими балками з нечисленними інтегро-

ваними в неї фрагментами імплантату.  

Через 360 діб у всіх дослідних тварин (100%, p˂0,05) барабанна булла в 

зоні імплантації була виконана новоутвореною кістковою тканиною. Кісткова 

тканина, що сформувалася по периферії на внутрішній поверхні булли, була 

компактною і від неї відходили великі балки, утворюючи губчасту структуру. 

Фрагменти кісткової крихти не виявлялись у жодному випадку (p˂0,05). 

Таким чином, при заповненні барабанних булл морських свинок спонгіо-

зною кістковою крихтою «Тутопласт
®
» у всіх випадках (100%) виявлялась іні-
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ціація процесів остеогенезу, з одного боку, і резорбції кісткових фрагментів, з 

іншого. Це призводило до формування кісткової тканини, обсяг якої поступово 

наростав, заповнюючи порожнину булли в зоні свого розташування. В жодному 

з проведених експериментів після підсадки біоімпланту в барабанні булли не 

спостерігалось вираженого запалення, що призвело б до нагноєння. Це свідчить 

про досягнутий рівень клінічної ефективності 100% (p˂0,05).  Біоімплантат 

«Тутопласт
®
» має остеокондуктивні властивості, які сприяли аппозиційному 

росту кістки, виконуючи роль матриці, на якій сформувалися острівці кісткової 

тканини.  

У ранні терміни після операції при взаємодії біоімплантату і кісткового 

ложа тварини з'являлися ознаки остеогенеза. Потім підвищувалася проліфера-

ція фібробластичних елементів, що призводило до формування навколо фраг-

ментів кісткової крихти «Тутопласт
®
» пухкої рясно васкуляризованої тканини, 

що містила значну кількість активованих макрофагів. Спостерігалося «повзуче 

заміщення», при якому кісткова крихта імплантату розсмоктувалась і заміщу-

валась новоутвореною кістковою тканиною (біотрансформація кісткового ім-

плантату). В результаті цих процесів порожнина були заповнювалася спочатку 

губчастою, а потім компактною кістковою тканиною.  

Процеси перебудови починалися з периферії в місцях найбільшого конта-

кту біоімплантату з внутрішньою поверхнею стінки булли. Надалі ці процеси 

поширювалися вглиб булли, але при цьому їх випереджало вростання в центра-

льні відділи булли ніжної васкуляризованої сполучної тканини. 

Вищеописані спостереження свідчать про те, що застосування біоімплан-

тату «Тутопласт
®
» у вигляді подрібненої кісткової крихти стимулювало остео-

генез з формуванням новоутвореної кісткової тканини.  
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3 .1 . 2 .  Репаративн і  процеси  в  барабанн ій  буллі  п і сля  зап о -

внення  ї ї  б іоактивним керамічним матер іалом «Синтек істка»  

Через 14 діб після хірургічного втручання при візуальному огляді шкіра в 

області проведеного втручання була без виражених ознак запалення, шви – 

спроможні. На розрізі м'які тканини без патологічних змін. Зовнішня поверхня 

кісткової булли білястого кольору, гладка. Трепанаційний отвір було добре по-

мітно, він мав діаметр приблизно 1,5 мм, його просвіт був заповнений пластич-

ним матеріалом «Синтекістка». Візуально цей імплантат був мало змінений. 

Після декальцинації і препарування булл в їх порожнині визначалися численні 

гранули підсадженого імплантату, які легко відділялися один від одного і від 

внутрішньої поверхні кісткової стінки булли. Ознак резорбції не відмічалось. 

Внутрішня поверхня кісткової стінки булли – гладка, її товщина не змінилась. 

Розростання м'якої тканини навколо гранул імплантату, а також ознак запален-

ня не відмічено. 

 При мікроскопічному дослідженні препаратів виявлено напівпрозорі 

гранули імплантованого матеріалу різної форми, які розташовувались в порож-

нині булли, а в периферичних її відділах прилягали до внутрішньої стінки (рис. 

3.6). Ці гранули практично не фарбувалися. В центральній частині барабанної 

булли спостерігалися гомогенні маси ексудату, на внутрішній поверхні стінки 

булли на деяких ділянках формувався тонкий прошарок пухкої волокнистої 

сполучної тканини з нечисленними кровоносними судинами. Формування кіст-

кових балок не спостерігалось.  
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Рис. 3.6. Гранули керамічного матеріалу «Синтекістка» в порожнині булли. За-

барвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 100. 

 

На 30-у добу при макроскопічній оцінці м'яких тканин в зоні хірургічного 

втручання відзначався хороший ріст шерсті, загоєння рани було первинним на-

тягом. На розрізі м'які тканини були рожевого кольору без ознак запалення. Зо-

внішня кісткова стінка булл – не змінена. Трепанаційний отвір зберігався, прак-

тично не змінюючись в діаметрі, його просвіт був заповнений гранулами кера-

мічного імплантату. Після розрізу декальцинованої булли в зоні імплантації 

відзначалися дрібні гранули підсадженого матеріалу, які вільно лежали в поро-

жнині булли, контактуючи з її внутрішньою поверхнею. Гранули вільно відді-

лялися від внутрішньої стінки булли і один від одного. Ознак резорбції не від-

значалося. Формування кісткових балок або м'якої тканини, яка оточувала б 

гранули імплантату, не спостерігалось. Внутрішня поверхня стінки булли – 

гладка і однакової товщини на всьому протязі.  

На препараті поряд з внутрішньою поверхнею стінки булли відзначалися 

гомогенні анізотропні гранули керамічного матеріалу «Синтекістка», в центра-

льній частині барабанної булли переважали маси детриту і ексудат. Починали 

формуватися поодинокі короткі кісткові балочки в новоутвореній фібробласти-

чній тканині, яка покривала внутрішню поверхню стінки булли, збільшувалась 
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щільність кровоносних судин (рис. 3.7). Ознаки розробці пластичного матеріа-

лу були слабо вираженими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7. Поодинокі кісткові балки в зоні розташування гранул керамічного ма-

теріалу «Синтекістка». Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 40.  

 

Через 90 діб на аутопсії шкіра в зоні трепанації рясно вкрита шерстю, 

зберігся маленький, ледь помітний рубчик. На розрізі м'які тканини, прилеглі 

до зовнішньої кісткової стінки булли, - рожевого кольору без ознак запалення. 

Кісткова тканина булли не змінена. Трепанаційний отвір з боку зовнішньої кіс-

ткової стінки визначався у вигляді точкового поглиблення. Візуально ново-

утворена кістка на місці трепанаційного отвору не відрізнялася від решти кіст-

кової тканини булли. На розрізі декальцинованої булли в її порожнині визнача-

лась наявність стороннього матеріалу, який пристінково був оточений ніжною, 

м'якою грануляційною тканиною. Пухка тканина легко відокремлювалась від 

кісткових стінок булли. У центральних ділянках булли виявлялися вільні гра-

нули «Синтекістки», прилеглі один до одного. Товщина стінки булли зберіга-

лась однаковою по всьому периметру. Ознак запалення не відзначалося.  

При гістологічному дослідженні в центральних ділянках булли спостері-

гались фрагменти імплантованого матеріалу, котрі не сприймали барвники, 
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оточені пухкою сполучною тканиною. Ближче до стінки булли фрагменти «Си-

нтекістки» змінювали свої тинкторіальні властивості і виявляли слабку базофі-

лію (рис. 3.8). Вони були оточені клітинними елементами фібробластичного 

ряду. Поруч зі стінкою кісткової порожнини фрагменти набували еозинофілії і 

починалося формування кісткових балок. Крім цього, було помітно як кераміч-

ний матеріал включався в остеоматрикс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Формування кісткових балок на внутрішній поверхні стінок барабан-

ної булли. Ознаки інтеграції керамічного матеріалу в остеоматрикс. Забарвлення ге-

матоксиліном і еозином. Збільшення 100. 

 

На 180-у добу при візуальному огляді шкіра в області проведення хірур-

гічного втручання покрита шерстю, м'які тканини над буллою – без ознак запа-

лення, не змінені. Зовнішня кісткова стінка булли – гладка, білястого кольору. 

Трепанаційний отвір не візуалізується. Новоутворена кісткова тканина в облас-

ті трепанаційного отвору не відрізнялась від решти кісткової тканини. На розрі-

зі декальцінованих булл в зоні імплантації відмічається пристінкове потовщен-

ня її стінки за рахунок новоутворених кісткових балок. Керамічний імплантат 

«Синтекістка» був помітний як у центральній частині, так і по периферії у ви-

гляді дрібно дисперсної маси. Гранули імплантованого матеріалу легко відділя-
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лися один від одного, частково зазнавали резорбції. Ознак запалення не виявле-

но.  

При мікроскопічному дослідженні виявлено, що на деяких ділянках в об-

ласті імплантації фрагментів «Синтекістки» формувалася фіброзна тканина. 

Однак в периферичних відділах відзначалися ділянки, на яких керамічний ма-

теріал набував еозинофілії, частково піддавався розробці (переважно позаклі-

тинній). У центральній частині зони імплантації пластичного матеріалу зберіга-

лися незабарвлені анізотропні гранули. Ближче до периферії імплантат був ото-

чений фібробластами. Формувалися тонкі розгалужені балочки, між ними, а та-

кож на їх поверхні спостерігалися еозинофільні пінисті або ж незабарвлені кри-

сталоподібні маси (рис. 3.9). Останні були фрагментами нерезорбованого ім-

плантату, розташованого всередині новоутвореної кістки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Формування тонких розгалужених кісткових балок в зоні імплантації 

матеріалу «Синтекістка». Забарвлення гематоксиліном і еозином. Збільшення 100.  

 

Через 360 діб при огляді дослідної тварини в області хірургічного втру-

чання відзначалось повне відновлення шерстяного покриву. При огляді м'яких 

тканин ознак запалення не було виявлено. Кісткова стінка булли – гладка, білу-

вата без ознак запалення. Трепанаційний отвір не визначається. Після препару-

вання декальцинованої булли в її периферичних відділах в зоні імплантації пла-
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стичного матеріалу відмічено сформовані множинні кісткові балки, які оточу-

вали гранули імплантату. Обсяг гранулярного матеріалу в порівнянні з попере-

дніми термінами спостережень значно зменшився (на 40,0-50,0%, p˂0,05). У 

зоні імплантації гранул «Синтекістка» кісткова порожнина булли зменшилась 

за рахунок формування кісткових балок на її внутрішній поверхні. Ознак запа-

лення не було відмічено. 

При мікроскопічному дослідженні було визначено формування сполучно-

тканинних тяжів, які проходили від периферії до центру, а також кісткових ба-

лок. Між балками відзначалися еозинофільні пінисті маси, які представляли со-

бою фрагменти нерезорбованого імплантованого матеріалу. До цього терміну 

спостереження пластичний матеріал піддавався вираженій резорбції – як екст-

рацелюлярній, так і інтрацелюлярній. Новостворена кісткова тканина формува-

лась як від внутрішньої стінки булли, так і в порожнині булли у вигляді невели-

ких розсіяних острівців, щільність яких була вищою по периферії (рис. 3.10). 

Ознак запалення як в зоні імплантації, так і в оточуючих буллу тканинах не ви-

явлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Формування сполучнотканинних тяжів і кісткових балок в порожнині 

булли. Значна деструкція керамічного матеріалу «Синтекістка». Забарвлення гемато-

ксиліном і еозином. Збільшення 100.  
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Резюме 

Проведені дослідження показали, що через два тижні після підсадки гра-

нул біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка» в порожнину булли 

ознак остеогенеза не виявляється, гранули імплантату в кістковій буллі частко-

во оточені масами ексудату і нечисленними лейкоцитами.  

Починаючи з 30-ї доби в області імплантації пластичного матеріалу фор-

мується пухка сполучна тканина, що вкриває внутрішню поверхню кісткової 

стінки булли. Щільність кровоносних судин в цій тканині зростає, починаючи з 

до 90-ї доби. До 30-ї доби ознаки резорбції матеріалу слабко виражені, з 30-й до 

90-ї доби ці явища наростають, при цьому домінує позаклітинний шлях дестру-

кції. В периферичних відділах імплантований матеріал оточується фіброзною 

тканиною. Формуються нечисленні кісткові балки, на деяких ділянках грануля-

рний матеріал помітний у складі остеоматриксу. 

У терміни 180 та 360 діб у всіх досліджених тварин (100%) тривало ново-

утворення кісткових балок, при цьому зберігалися практично незмінними скуп-

чення гранул керамічного імплантованого матеріалу (80% та 50%, відповідно, 

від початкового об’єму (p˂0,05)). Нова кістка виникала у вигляді відокремле-

них від внутрішньої поверхні булли осередків, однак обсяг кістки значно зрос-

тав по периферії, де імплантат більш щільно контактував з внутрішньою кіст-

ковою стінкою. У центральних відділах тривала переважно позаклітинна резор-

бція гранул імплантату. Ознаки запалення, як в зоні імплантації, так і в навко-

лишніх тканинах, не виявлялись.  

Таким чином, вищенаведені дослідження свідчать про недостатню біоде-

градацію і повільне заміщення керамічного імплантату «Синтекістка».  

Перебудова біоімплантату «Тутопласт
®
» відбувалось в більш ранні тер-

міни, ніж біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка». Застосування біо-

імплантату «Тутопласт
®
» при втручаннях, спрямованих на ліквідацію порож-

нини булли, призводить до її облітерації в результаті новоутворення кісткової 

тканини. Процес остеогенезу ініціюють фрагменти спонгіозної крихти, будучи 
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як матрицею для новоутворених кісткових балок, так і матеріалом для подаль-

шої мінералізації матриксу.  

 

3 . 1 . 3 .  С т а н  с т р у к т у р  в н у т р і ш н ь о г о  в у х а  п і с л я  п і д с а д к и  

м а т е р і а л і в  « С и н т е к і с т к а »  і  « Т у т о п л а с т
®

»  а  т а к о ж  ї х  с у м і ш і  в  

п о р о ж н и н у  б у л л и  м о р с ь к и х  с в и н о к   

Метою цього розділу дослідження було вивчення стану структур внутрі-

шнього вуха після проведення кістково-пластичних операцій на середньому ву-

сі з використанням біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка» і спонгі-

озного біоімплантату «Тутопласт
®
», а також суміші цих матеріалів. 

При гістологічному дослідженні препаратів внутрішнього вуха морських 

свинок, яким підсаджували біоактивний керамічний матеріал «Синтекістка», 

спонгіозну кісткову крихту «Тутопласт
®
», а також суміш цих матеріалів в по-

рожнину барабанної булли, з боку клітин судинної смужки, нейросенсорних і 

нервових клітин не було виявлено будь-яких змін, які свідчили б про ототокси-

чний впливі перерахованих вище імплантатів, починаючи з ранніх термінів 

спостереження (14 діб). Дослідження, проведені в терміни від 30 до 180 діб, пі-

дтвердили відсутність реакції з боку структур внутрішнього вуха до керамічно-

го матеріалу «Синтекістка», спонгіозної кісткової крихти «Тутопласт
®
» і суміші 

цих матеріалів. Ультраструктурна організація клітин спірального органу, су-

динної смужки, нервових клітин спірального ганглія нагадувала таку в нормі 

(рис. 3.11-3.13).  
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Рис. 3.11. Зріз через канал завитки при імплантації суміші «Синтекістка» і «Ту-

топласт
®

». Термін спостереження – 180 діб. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Збільшення 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12. Аксіальний зріз завитки морської свинки після імплантації матеріалу 

«Тутопласт
®

». Термін спостереження – 180 діб. Забарвлення гематоксиліном і еози-

ном. Збільшення 40.  
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Рис. 3.13.  Аксіальний зріз завитки морської свинки після імплантації «Синтекі-

стки». Термін спостереження – 180 діб. Окраска гематоксиліном і еозином. Збільшен-

ня 40. 

 

 Таким чином, застосування біоімплантатів «Синтекістка», «Тутопласт
®
» 

та їх суміші не викликає змін у структурах внутрішнього вуха, які б свідчили 

про ототоксичність та подразнюючу дію. Як в ранні післяопераційні терміни, 

так і у віддалений період, всі структури залишалися незміненими.  
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІЧНИХ ГРУП  

І РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ЛІКУВАННЯ 

 

Нами проведено аналіз лікування 62 пацієнтів з хронічною формою епі-

тимпаноантрального гнійного середнього отиту. З них 8 пацієнтів раніше пере-

несли сануючу операцію із збереженням задньої стінки зовнішнього слухового 

проходу і без мастоїдопластики, 6 хворим раніше була проведена загальнопо-

рожнинна операція. Всі пацієнти поступали в клініку ДУ «Інституту отоларин-

гології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України» в період загострення 

хронічного запального процесу. 

 Обов'язковою умовою хірургічного лікування було виконання мастоїдо-

пластики, яка була завершальним етапом сануючої операції. Мастоїдопластика 

проводилась за допомогою комбінації кортикальної аутокістки і кісткового біо-

імплантата «Тутопласт
®
» або біокерамічного матеріалу «Синтекістка». 

У відповідності з метою дослідження, всі хворі в залежності від виду за-

стосовуваного пластичного матеріалу були розділені на дві клінічні групи. До 

1-ї основної групи було включено 37 пацієнтів, яким виконано 37 сануючих 

операцій з мастоїдопластикою кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
». До 2-ї 

групи (порівняння) увійшли 25 пацієнтів, яким були виконані сануючі операції 

з використанням біокерамічного матеріалу «Синтекістка». 

Оскільки питання, які стосуються відновлення звукопровідної системи 

середнього вуха для поліпшення слуху в даній роботі не ставилися, докладний 

аналіз ефективності слухової реабілітації не проводився. Звернуто увагу на ди-

наміку таких клінічних проявів, як ознаки запалення з боку прооперованого ву-

ха. Непрямі ознаки поліпшення функціонального стану лабіринту визначалися 

за даними кісткової провідності, стан реконструйованої мастоїдальної порож-

нини – за даними результатів комп'ютерної томографії скроневих кісток. 
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4.1. Характеристика групи хворих на хронічний гнійний середній 

отит, які перенесли сануючу операцію і мастоїдопластику з використанням 

кісткового пластичного матеріалу «Тутопласт
®
»  

 

1-у основну групу склали 37 пацієнтів з хронічним епітимпаноантраль-

ним гнійним середнім отитом, яким було виконано 37 сануючих операцій з 

комбінованою мастоїдопластикою аутокісткою і кістковим біоімплантатом 

«Тутопласт
®
». З них 6 пацієнтів раніше перенесли сануючу операцію без масто-

їдопластики зі збереженням задньої стінки, 3 – загальнопорожнинну операцію. 

Техніку виконання хірургічних втручань описано в розділі 4. Всі пацієнти пос-

тупали в клініку ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України» в період загострення хронічного запального процесу. Хворих 

жіночої статі було 16 (43,2%) осіб, чоловічої – 21 (56,8%). Госпіталізовані хворі 

були у віці від 13 до 79 років, середній вік – 34,3±15,5 років.  

Провідною скаргою пацієнтів при надходженні було стійке зниження 

слуху і постійні або періодичні гнійні виділення з хворого вуха (35 (94,6%) 

хворих). У 28 (75,6%) хворих відзначалися періодичні болі в хворому вусі різ-

ної інтенсивності (від помірної до вираженої), відчуття тяжкості і дискомфорту 

в соскоподібному відростку. У 4 хворих (10,4%) крім вищевказаних симптомів 

відмічалось запаморочення, у 5 (13,5%) – шум у вухах. Латентний мастоїдит 

був виявлений у 2 (5,4%) пацієнтів за даними результатів КТ скроневих кісток.  

 Під час первинного отоскопічного огляду було виявлено, що у 7 (18,9%) 

хворих перфорація барабанної перетинки спостерігалася в задніх квадрантах, у 

10 (27%) – в області епітимпанума, у 8 (21,6%) виявлено субтотальний дефект, 

у 12 (32,4%) – центральна перфорація. У 3 пацієнтів (8,1%), які раніше перенес-

ли загальнопорожнинну операцію, відзначалися відсутність барабанної перети-

нки і неповна епідермізація стінок трепанаційної порожнини з наявністю гра-

нуляційної тканини і неприємним запахом.  

Всі хворі були прооперовані в стадії помірного запального процесу. 
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Проведений аналіз результатів аудіометричного дослідження слуху на 

доопераційному етапі (за критеріями оцінки слуху при різних формах приглу-

хуватості В.Г. Базаров, А.І. Розкладки) показало, що практично нормальний 

слух визначався у 1 (2,7%) пацієнта; I ступінь приглухуватості було виявлено у 

10 (27%); II ступінь – у 8 (21,6%); III ступінь – у 15 (40,5%); IV ступінь – у 3 

(8,1%). Середні значення порогів кісткової провідності хворих були наступні: 

на частоті 0,5 кГц – 12,5±10,5 дБ; 1 кГц – 15,7±12,4 дБ; 2 кГц – 20,1±18,0 дБ;  

3 кГц – 26,2±16,9 дБ; 4 кГц – 25,6±17,1 дБ; 6 кГц – 24,6±18,5 дБ; 8 кГц – 

26,3±20,0 дБ. Середні значення порогів повітряної провідності: на частоті 0,5 

кГц – 46,6±15,5 дБ, 1 кГц – 50,1±18,4; 2 кГц – 51,7±22,5 дБ; 3 кГц – 57,3±24,7 

дБ, 4 кГц – 59,6±25,0 дБ, 6 кГц – 61,6±27,2 дБ; 8 кГц – 57,0±25,5 дБ. Результати 

тональної аудіометрії представлено в табл. 4.1.  

Таблиця 4.1 

Тональні пороги сприйняття (інтервальні значення) КПЗ і ППЗ звуків  

у пацієнтів основної групи № 1 (n=37) до операції 

Інтервал порога 

сприйняття, дБ 

Частота, кГц  

кількість хворих, абс. (%) 

0,5 1 2 3 4 6 8 

0-10 
КПЗ 20 (54,1) 19 (51,4) 19 (51,4) 7 (18,9) 10 (27,0) 10 (27,0) 9 (24,3) 

ППЗ 1 (2,7) 1 (2,7) 1 (2,7) 1 (2,7) 1 (2,7) 1 (2,7) 2 (5,7) 

11-20 
КПЗ 11 (29,7) 9 (24,3) 4 (10,8) 11 (29,7) 6 (16,2) 10 (27) 9 (24,3) 

ППЗ 0  0  1 (2,7) 0  1 (2,7) 2 (5,4) 1 (2,7) 

21-30 
КПЗ 2 (5,4) 3 (8,1) 5 (13,5) 2 (5,4) 5 (13,5) 1 (2,7) 3 (8,1) 

ППЗ 3 (8,1) 4 (10,8) 3 (8,1) 4 (10,8) 2 (5,4) 0  2 (5,4) 

31-40 
КПЗ 1 (2,7) 3 (8,1) 2 (5,4) 8 (21,6) 7 (18,9) 7 (18,9) 5 (13,5) 

ППЗ 9 (24,3) 7 (18,9) 9 (24,3) 6 (16,2) 4 (10,8) 5 (13,5) 7 (18,9) 

41-50 
КПЗ 1 (2,7) 1 (2,7) 3 (8,1) 4 (10,8) 3 (8,1) 1 (2,7) 5 (13,5) 

ППЗ 11 (29,7) 11 (29,7) 3 (8,1) 4 (10,8) 6 (16,2) 8 (21,6) 5 (13,5) 

50 і  

більше 

КПЗ 2 (5,4) 2 (5,4) 4 (10,8) 5 (13,5) 6 (16,2) 8 (21,6) 6 (16,2) 

ППЗ 13 (35,1) 14 (37,8) 20 (54,1) 22 (59,5) 23 (62,2) 21 (56,8) 20 (54,1) 

Середній  

рівень 

КПЗ 12,5±10,5 15,7±12,4 20,1±18,0 26,2±16,9 25,6±17,1 24,6±18,5 26,3±20,0 

ППЗ 46,6±15,5 50,1±18,4 51,7±22,5 57,3±24,0 59,6±25,0 61,6±27,2 57,0±25,5 
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Дані бактеріологічного дослідження виділень з хворого вуха показали на-

явність St. epidermidis у 13 (35,1%), St. aureus – у 11 (29,7%), St. Saprophiticus – у 

3 (8,1%), Candida spp. – у 3 (8,1%), Ps. aeruginosa – у 3 (8,1%) пацієнтів. У 4 

(10,8%) пацієнтів флора не визначалась.  

Усім пацієнтам до операції було виконано комп'ютерну томографію (КТ) 

скроневих кісток черепа. На КТ скроневих кісток у хворих, яким вперше про-

водилась сануюча операція, пневматичний тип соскоподібного відростка був 

виявлений у 27 (96,4%) пацієнтів, склеротичний тип – у 1 (3,6%). 

Для вибору методики сануючої операції зі збереженням або реконструк-

цією задньої стінки ЗСП і мастоїдопластикою, нами враховувалися клініко-

анатомічні особливості соскоподібного відростка і барабанної порожнини.  

Враховуючи клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і 

барабанної порожнини середнього вуха у 17 (45,9) пацієнтів була виконана роз-

дільна аттикоантромастоїдотомія з первинною мастоїдопластикою, у 6 (16,2%) 

– з відстроченою мастоїдопластикою, у 1 (2,7%) – ендомеатальна остеопласти-

чна аттикоантротомія з первинною мастоїдопластикою, у 2 (5,4%) – загально-

порожнинна операція з одномоментним відновленням задньої стінки ЗСП та 

первинною мастоїдопластикою, у 2 (5,4%) – відстрочене відновлення задньої 

стінки ЗСП та відстрочена мастоїдопластика. У 6 (16,2%) хворих, які в минуло-

му перенесли сануючу операцію із збереженням задньої стінки ЗСП без мастої-

допластики, була виконана сануюча реоперація з вторинною мастоїдопласти-

кою, у 3 (8,1%) пацієнтів після перенесеної раніше загальнопорожнинної опе-

рації, була проведена реконструкція задньої стінки ЗСП та вторинна мастоїдоп-

ластика. Розподіл хворих в залежності від виду оперативного втручання і кіль-

кість реоперацій представлені в табл. 4.2.  
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Таблиця 4.2  

Розподіл хворих за обсягом оперативного втручання 

Вид хірургічного втручання 
Група n = 37, відн.,% 

Абс. % 

Роздільна аттикоантромастоїдотомія з первинною мастоїдоп-

ластикою 
17 45,9 

Роздільна аттикоантромастоїдотомія з відстроченою мастої-

допластикою 
6 16,2 

Ендомеатальна остеопластична аттикоантротомія з первин-

ною мастоїдопластикою 
1 2,7 

Загальнопорожнинна операція з одномоментним відновлен-

ням задньої стінки ЗСП та первинною мастоїдопластикою 
2 5,4 

Загальнопорожнинна операція з відстроченим відновленням 

задньої стінки ЗСП і мастоїдопластикою 
2 5,4 

Сануюча реоперація з вторинною мастоїдопластикою 6 16,2 

Реоперація з реконструкцією задньої стінки ЗСП і вторинною 

мастоїдопластикою у хворих, які раніше перенесли загально-

порожнинну операцію 

3 8,1 

Всього 37 100 

 

Інтраопераційні знахідки у пацієнтів, оперованих вперше та пацієнтів, які 

були ре оперовані, представлені в табл. 4.3. 

У 21 (56,7%) пацієнта в мастоїдальній області середнього вуха було вияв-

лено грануляції, гній, потовщення слизової оболонки. Холестеатому в барабан-

ній і мастоїдальній порожнинах було виявлено у 16 (43,2%) пацієнтів, з них 6 

хворих раніше перенесли сануючу операцію. Каріозно зміненні слухові кісточ-

ки (ковадло, молоточок) було виявлено у 21 (56,7%) пацієнта, з них у 6 (16,2%) 

хворих при реоперації виявлено каріозно змінене ковадло, яке було покрите хо-

лестеатомними масами. У 4 (10,8%) пацієнтів визначалося часткове руйнування 

задньої стінки ЗСП, у 6 (16,2%) була зруйнована кістка в області середньої че-

репної ямки з оголенням твердої мозкової оболонки, у 1 (2,7%) виявлено фісту-

лу горизонтального напівкружного каналу. У всіх цих хворих холестеатома за-

повнювала мастоїдальну порожнину і область аттика. У всіх хворих, які раніше 

перенесли загальнопорожнинну операцію, відзначалась неповна епідермізація 

стінок трепанаційної порожнини з наявністю грануляційної тканини.  
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Таблиця 4.3 

Інтраопераційні знахідки у пацієнтів 

Інтраопераційні знахідки 

Кількість пацієнтів 

(n=37) 

абс. % 

Холестеатома в барабанній і мастоїдальній частинах середнього 

вуха 
16 43,2 

Каріозно змінені слухові кісточки 21 56,7 

Часткове руйнування каріозним процесом задньої стінки ЗСП 4 10,8 

Оголення патологічним процесом твердої мозкової оболонки в 

середній черепній ямці 
6 16,2 

Фістула напівколового каналу 1 2,7 

руйнування зовнішньої стінки каналу лицевого нерва 1 2,7 

Гній, грануляції, потовщення слизової оболонки в мастоїдаль-

ному відділі середнього вуха 
21 56,7 

Неповна епідермізація стінок трепанаційної порожнини 3 8,1 

 

Післяопераційний період у обстежених хворих протікав гладко. Протягом 

першого тижня після операції хворі скаржилися на невеликий ниючий біль в 

області оперованого вуха. У 5 хворих відзначався головний біль на стороні 

операції. 3 пацієнти скаржилися на запаморочення протягом 2-3 днів після опе-

рації, у одного з них до операції і в післяопераційному періоді відзначалися 

явища подразнення лабіринту, а під час операції була виявлена фістула горизо-

нтального напівкружного каналу. До кінця першого тижня післяопераційного 

періоду ці явища зникли. У одного пацієнта з хронічним епітимпаноантральним 

гнійним середнім отитом, ускладненим холестеатомою, в ранньому післяопера-

ційному періоді (протягом перших 6 годин після операції) був виявлений парез 

мімічної мускулатури обличчя, зумовлений руйнуванням холестеатомою кіст-

кової стінки каналу лицевого нерва і його пошкодженням при видаленні холес-

театоми під час сануючої операції. Цьому пацієнту в ранньому післяоперацій-

ному періоді було проведено протинабрякову і противоневрітну терапію, масаж 

обличчя. На контрольному огляді через 6 міс функція лицьового нерва віднови-

лася. 
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При першій перев'язці, проведеної на 2-й день після операції у всіх проо-

перованих хворих, в завушній області відзначалася помірна гіперемія шкірних 

покровів і набряклість м'яких тканин, які трималися перші 4-5 днів. Надалі за-

пальні явища зменшувалися і до середини другого тижня після хірургічного 

втручання зникали. Шви знімалися на 9-10-й день. Загоєння м'яких тканин в 

завушній області протікало первинним натягом. Після видалення із зовнішньо-

го слухового проходу марлевої турунди, просоченої серозно-кров'янистою рі-

диною, у хворих з обширною перфорацією барабанної перетинки визначалася 

слизова оболонка медіальної стінки барабанної порожнини, яка протягом пер-

шого тижня після операції, як правило, була набряклою, гіперемованою і пок-

рита серозно-кров'янистими виділеннями.  

Збережена частина барабанної перетинки в цей термін була також набря-

кла і гіперемована. У наступні дні запальні явища в барабанній порожнині зме-

ншувалися, при цьому відзначалося зменшення виділень з вуха. 

У найближчі дні після хірургічного втручання у деяких відзначали незна-

чне погіршення слуху, що, очевидно, було пов'язано зі збільшенням набряку 

слизової оболонки і наявністю виділень в барабанній порожнині. 

У більшості хворих загальна реакція організму на хірургічне втручання 

проявлялася у вигляді невеликого підвищення температури. У 27 хворих в пе-

рші 2 доби після операції температура тіла була субфібрильною, в наступні дні 

вона знижувалася до норми. У 10 хворих температура після операції не підви-

щувалась (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 

Розподіл хворих за вираженістю температурної реакції після операції 

 
Температура тіла 

Всього 
До 37

0 
37,1

0
- 37,2

0 
37,3

0
-37,5

0 
37,5

0 

Кількість хворих 10 10 16 1 37 

В % 27 27 43,2 2,7 100 
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Середня тривалість знаходження в стаціонарі – 13,4±1,4 ліжко-днів. 

Враховуючи нормальне загоєння рани в післяопераційному періоді, по-

вторних хірургічних втручань не проводилось. 

Спостереження за 37 хворими після мастоїдопластики в період від 1 міся-

ця до 2 років показали, що стан їх було задовільним. У всіх хворих за вухом ви-

являвся ніжний, не різко виражений післяопераційний рубець без втягнення. У 

7 пацієнтів, яким була проведена реконструкція ЗС ЗСП, зовнішній слуховий 

прохід був звичайних розмірів в різні терміни спостереження. У всіх хворих 

після операції в різні терміни спостереження запального процесу в барабанній 

порожнині виявлено не було. У 8 пацієнтів під час контрольної отомікроскопії 

через 6 міс відзначено спонтанне закриття перфорації барабанної перетинки.  

При дослідженні слуху за допомогою тональної аудіометрії у віддалено-

му післяопераційному періоді на мовних і високих частотах відзначалось стати-

стично та клінічно значуще поліпшення слуху як по кістково-проведеним зву-

кам (p<0,05), що опосередковано може свідчить про поліпшення функціональ-

ного стану завитки, так і по повітряно-проведеним звукам (p<0,05) (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Тональні пороги сприйняття (інтервальні значення) КПЗ і ППЗ звуків  

у пацієнтів основної групи у віддалений післяопераційний період 

Інтервал порогів 

сприйняття тонів, 

дБ 

Частота, кГц 

0,5 1 2 3 4 6 8 

Кількість пацієнтів, абс. (%)  

0-10 
КПЗ 29 (78,4) 26 (70,3) 23(62,2) 21 (56,8) 21 (56,8) 19 (51,4) 17 (45,9) 

ППЗ 5 (13,5) 5 (13,5) 6 (16,2) 5 (13,5) 4 (10,8) 2 (5,4) 2 (5,4) 

11-20 
КПЗ 2 (5,4) 5 (13,5) 4 (10,8) 5 (13,5) 3 (8,1) 3 (8,1) 3 (8,1) 

ППЗ 7 (18,9) 7 (18,9) 5 (13,5) 5 (13,5) 3 (8,1) 4 (10,8) 4 (10,8) 

21-30 
КПЗ 2 (5,4) 0 4 (10,8) 1 (2,7) 3 (8,1) 5 (13,5) 3 (8,1) 

ППЗ 7 (18,9) 5 (13,5) 6 (16,2) 4 (10,8) 6 (16,2) 5 (13,5) 5 (13,5) 

31-40 
КПЗ 2 (5,4) 4 (10,8) 1 (2,7) 5 (13,5) 2 (5,4) 3 (8,1) 7 (18,9) 

ППЗ 6 (16,2) 4 (10,8) 5 (13,5) 6 (16,2) 3 (8,1) 5 (13,5) 6 (16,2) 

41-50 
КПЗ 0 0 3 (8,1) 0 4 (10,8) 3 (8,1) 3 (8,1) 

ППЗ 4 (10,8) 8 (21,6) 3 (8,1) 6 (16,2) 9 (24,3) 7 (18,9) 7 (18,9) 
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Продовження табл. 4.5 

 
50 і біль-

ше 

КПЗ 2 (5,4) 2 (5,4) 2 (5,4) 5 (13,5) 4 (10,8) 4 (10,8) 4 (10,8) 

ППЗ 8 (21,6) 8 (21,6) 12 (32,4) 11 (29,7) 12 (32,4) 14 (37,8) 13 (35,1) 

середній 

рівень 

КПЗ 7,7±6,4 9,1±6,4 12,1±9,0 15,1±7,1 16,8±9,8 16,8±6,4 19,2±6,8 

ППЗ 32,7±21,3 35,9±22,8 37,0±24,2 40,3±25,5 43,7±25,5 47,5±26,0 45,8±24,7 

Р до- після КПЗ 0,020* 0,005* 0,018* 0,0001* 0,008* 0,018* 0,024* 

Р до- після ППЗ 0,002* 0,004* 0,008* 0,005* 0,008* 0,026* 0,039* 

 

Примітка: * - різниця статистично значуща (p <0,05) при порівнянні середніх величин 

в динаміці порогів сприйняття КПЗ і ППЗ (дБ) у пацієнтів до і після мастоїдопластики.  

 

При проведенні аналізу результатів тональної аудіометрії в динаміці (які-

сна оцінка результатів за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара) було визначено, 

що на частоті 0,5 кГц у жодного пацієнта не відзначалося підвищення порогів 

слуху по кістковій провідності, у 10 (27%) пацієнтів пороги залишалися на доо-

пераційному рівні, у 27 (73%) визначено статистично достовірне (р=0,0001) 

зниження порогів кістково-проведених звуків, з них у 24 (64,9%) пацієнтів від-

значалося зниження порогів до 10 дБ, у 3 (8,1%) – на 11-20 дБ.  

На частоті 1 кГц у 1 (2,7%) пацієнта відзначалося підвищення порогів кіс-

тково-проведених звуків, у 7 (18,9%) пороги залишалися на доопераційному 

рівні, у 29 (78,4%) відзначалось статистично достовірне (р=0,0001) зниження 

порогів, з них у 20 (54,1%) пацієнтів – до 10 дБ, у 7 (18,9%) – на 11-20 дБ і у 2 

(5,4%) до 21-30 дБ.  

На частоті 2 кГц статистично достовірне (р= 0,0001) зниження порогів за-

значалося у 30 (81,1%) пацієнтів, з них у 19 (51,4%) – до 10 дБ, у 9 (24,3%) – від 

11 до 20 дБ, у 2 (5,4%) – від 21 до 30 дБ. У 1 (2,7%) пацієнта відзначалося під-

вищення порогів, у 6 (16,2%) пацієнтів пороги кістково-проведених звуків за-

лишалися на колишньому рівні.  

На частоті 4 кГц підвищення порогів кісткової провідності відзначалися у 

2 (8,1%) пацієнтів, у 30 (81,1%) – зниження порогів, з них у 17 (45,9%) обсте-

жених – до 10 дБ, у 6 (16,2%) – на 11-20 дБ, у 7 (18,9 %) – на 21-30 дБ. У 5 

(13,5%) пацієнтів пороги кістково-проведених звуків залишалися на доопера-

ційному рівні (р=0,0001) (табл. 4.6 і рис. 4.1).  
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Таблиця 4.6 

Динаміка зміни рівня порогів сприйняття КПЗ (в дБ) у пацієнтів основної 

групи  

у віддаленому післяопераційному періоді 

Динаміка  

зміни порогів  

Частота, кГц 
Серед-

ня, 

% 

0,5 1 2 3 4 6 8 

Кількість пацієнтів, абс. (%) 

підвищення 

порогів 
0  1 (2,7) 1 (2,7) 2 (5,4) 2 (5,4) 3 (8,1) 5 (13,5) 5,4 

без динаміки 10 (27,0) 7 (18,9) 6 (16,2) 5 (13,5) 5 (13,5) 6 (16,2) 7 (18,9) 17,7 

зниження  

порогів 
27 (73,0) 29 (78,4) 30 (81,1) 30 (81,1) 30 (81,1) 28 (75,7) 25 (67,6) 76,8 

В т.ч. (в дБ)         

До 10 24 (64,9) 20 (54,1) 19 (51,4) 12 (32,4) 17 (45,9) 15 (40,5) 15 (40,5) 47,1 

11-20 3 (8,1) 7 (18,9) 9 (24,3) 12 (32,4) 6 (16,2) 6 (16,2) 4 (10,8) 18,1 

21-30 0  2 (5,4) 2 (5,4) 6 (16,2) 7 (18,9) 7 (18,9) 8 (16,2) 11,6 

Оцінка p* 
χ2=22,3 

р=0,0001 

χ2=24,3 

р=0,0001 

χ2=25,3 

р=0,0001 

χ2=22,8 

р=0,0001 

χ2=22,8 

р=0,0001 

χ2=18,6 

р=0,0001 

χ2=12,0 

р=0,0005 

 

 

Примітка: * - оцінка за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара (χ
2
 McNemar). 

 

 

  

Рис. 4.1. Динаміка зміни рівня порогів сприйняття КПЗ (дБ) у пацієнтів основної гру-

пи № 1 у віддаленому післяопераційному періоді. 

Що стосується повітряно-проведених звуків, то на частоті 0,5 кГц у 27 

(73%) пацієнтів відзначалося зниження порогів, у 3 (8,1%) – підвищення, у 7 
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(18,9%) пацієнтів пороги повітряно-проведених звуків залишалися на до опера-

ційному рівні (р=0,0001). На частоті 1 кГц у 29 (78,4%) пацієнтів відзначалося 

зниження порогів, у 1 (2,7%) – підвищення, у 7 (18,9%) пацієнтів пороги повіт-

ряно-проведених звуків залишалися на доопераційному рівні (р=0,0001). На ча-

стоті 2 кГц у 26 (70,3%) пацієнтів відзначалися зниження порогів, у 4 (10,8%) – 

підвищення, у 7 (18,9%) пацієнтів пороги повітряно-проведених звуків залиша-

лися на колишньому рівні (р=0,0001). На частоті 4 кГц у жодного пацієнта під-

вищення порогів по повітряній провідності не визначено, у 32 (86,5%) хворих 

відзначалося зниження порогів, у 5 (13,5%) пацієнтів пороги повітряно-

проведених звуків залишалися на доопераційному рівні (табл. 4.7, рис. 4.2).  

 

Таблиця 4.7 

Динаміка зміни рівня порогів сприйняття ППЗ (дБ) у пацієнтів основної 

групи  

у віддаленому післяопераційному періоді 

Динаміка  

зміни порогів 

Частота, кГц 
Серед-

ня, 

% 

0,5 1 2 3 4 6 8 

кількість пацієнтів, абс. (%) 

підвищення 

порогів 
3 (8,1) 1 (2,7) 4 (10,8) 1 (2,7) 0 (0) 1 (3,0) 4 (10,8) 5,4 

без динаміки 7 (18,9) 7 (18,9) 7 (18,9) 6 (16,2) 5 (13,5) 7 (21,2) 8 (21,6) 18,4 

зниження  

порогів 
27 (73,0) 29 (78,4) 26 (70,3) 30 (81,1) 32 (86,5) 25 (75,8) 25 (75,8) 77,2 

В т.ч. (в дБ)         

До 10 10 (27,0) 13 (35,1) 9 (24,3) 8 (21,6) 13 (35,1) 11 (29,7) 10 (27,0) 29,0 

11-20 9 (24,3) 8 (21,6) 7 (18,9) 12 (32,4) 10 (27,0) 10 (27,0) 8 (21,6) 25,0 

21-30 8 (21,6) 8 (21,6) 10 (27,0) 10 (27,0) 9 (24,3) 8 (21,6) 7 (18,9) 23,2 

Оцінка p* 
χ2=17,6 

р=0,0001 

χ2=24,3 

р=0,0001 

χ2=14,7 

р=0,0001 

χ2=25,3 

р=0,0001 

χ2=27,3 

р=0,0001 

χ2=24,3 

р=0,0001 

χ2=13,8 

р=0,0002 
 

 

Примітка: * - оцінка за критеріями χі- McNemar  
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Рис. 4.2. Динаміка зміни рівня порогів сприйняття ППЗ (дБ) у пацієнтів основ-

ної групи № 1 у віддаленому післяопераційному періоді 

 

Результати комп’ютерної томографії у віддаленому післяопераційному 

періоді показали, що при облітерації мастоїдальної порожнини біоімплантатом 

Тутопласт
®
, в терміни від 9 до 12 місяців після хірургічного втручання зазнача-

лося зарощення мастоїдальної порожнини кістковою тканиною з формуванням 

соскоподібного відростка по склеротичному типу. Оптимальний клінічний ре-

зультат було досягнуто у 100% випадків (p˂0,05). Оптична щільність кісткової 

тканини була в межах від 640 до 1110 HU. По всій товщині соскоподібного від-

ростка структура кісткової тканини була однорідною, що підтверджує високі 

біологічні властивості (здатність розсмоктуватися і заміщуватися) даного плас-

тичного матеріалу (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Термін спостереження 9 місяців. Формування соскоподібного відрост-

ка по склеротичному типу. Оптична щільність 760- 911 умовних одиниць Хаунсфіль-

да (НU).  

 

Приклад. Хворий Г., 28 років, госпіталізований 25.11.13 р. зі скаргами на 

постійну гноєтечу, періодичний біль у правому вусі і соскоподібному відрост-

ку, зниження слуху. З анамнезу: хворіє на гнійний середній отит з дитинства. У 

віці 15 років переніс сануючу операцію. Зазначені скарги, зі слів хворого, тур-

бують його протягом останніх 10 років. Неодноразово проходив консервативне 

лікування, яке надавало короткочасний ефект. Отоскопічно: зовнішній слухо-

вий прохід широкий, з наявністю слизово-гнійних виділень. Барабанна перети-

нка і слухові кісточки відсутні. Визначалась епідермізація медіальної стінки 

барабанної порожнини. Основа стремінця вкрита епідермальним покровом, 

устя слухової труби закрито рубцевою мембранною. В епітимпанальному прос-

торі виявлені холестеатомні маси. КТ скроневих кісток від 17.10.13 р.: справа 

визначалась порожнина соскоподібного відростка з ознаками деструкції кістко-

вої тканини і дефектом зовнішньої кортикальної пластинки. Так само визнача-

лась часткова деструкція задньої кісткової стінки зовнішнього слухового про-

ходу. Мастоїдальна і частково барабанна порожнини були заповнені вмістом з 
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оптичною щільністю тканини +43-97 од. HU. Слухові кісточки не візуалізува-

лись. Результати аудіометричного дослідження від 16.10.13 р.: хронічна сенсо-

невральна приглухуватість, клінічна глухота. Пороги кістково-проведених зву-

ків на мовних частотах в середньому в межах 50 дБ. Повітряно-проведені звуки 

на мовних частотах не визначались.  

Взято мазок виділень з середнього вуха для визначення виду мікрофлори 

та її чутливості до антибіотика.  

Встановлено діагноз: правобічний хронічний гнійний середній отит. Стан 

після сануючої операції. Хронічна сенсоневральна приглухуватість. Клінічна 

глухота. 

За показаннями 28.11.13 р. було виконано реоперацію на правому вусі з 

вторинною мастоїдопластикою. 

Операцію проводили в умовах ендотрахеального наркозу завушним дос-

тупом. Інтраопераційно було виявлено, що зовнішня кортикальна поверхня со-

скоподібного відростка на більшій поверхні відсутня, трепанаційна порожнина 

тотально була виконана нагноєною холестеатомою в оболонці, яка частково 

зруйнувала задню стінку зовнішнього слухового проходу, повністю блокувала 

aditus ed antrum і заповнювала аттик. Слухові кісточки були відсутні. Медіальна 

стінка барабанної порожнини епідермізована. За допомогою бору видалена ла-

теральна стінка аттика. Після ретельної ревізії трепанаційної порожнини і вида-

лення всіх патологічних тканин було виконано облітерацію адитуса вільним 

м'язевим клаптем і комбіновану мастоїдопластику з використанням фрагментів 

аутокістки, взятих з країв трепанаційної порожнини, і кісткового біоімплантата 

Тутопласт
®
. Рана ушита наглухо. Асептична пов'язка. Враховуючи наявність 

вираженої сенсоневральної приглухуватості, слухопокращуюча операція не 

проводилася.  

Післяопераційний період протікав без ускладнень. Поряд з антибіотико-

терапією, пацієнт отримав 10-денний курс протиневритної терапії. Шви були 

зняті на 8-у добу. 10.12.13 р. пацієнт в задовільному стані виписаний. Повторно 

пацієнт був оглянутий через 10 міс після операції. Скарг на гноєтечу з боку 
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оперованого вуха не висував. При отомікроскопії: зовнішній слуховий прохід 

широкий, без ознак запалення. Медіальна стінка барабанної порожнини епідер-

мізована, чиста. Устя слухової труби закрито рубцевою мембраною. Аудіомет-

ричні показники до і після хірургічного лікування представлено на рис. 4.4. На 

контрольній аудіометрії після операції відзначалося зниження порогів по кіст-

ково-проведеним звукам на мовних частотах в середньому до 15 дБ. Пороги по-

вітряно-проведених звуків на мовних частотах – в межах 90 дБ (пороги ППЗ на 

мовних частотах до хірургічного втручання не досягалися). На контрольній КТ 

скроневих кісток через 10 міс: соскоподібний відросток сформувався по скле-

ротичному типу. Щільність кісткової тканини – від +845 до 1066 од. HU (рис. 

4.5).  

 

 

 

Рис. 4.4. Аудіограма пацієнта Г. до операції (синій колір) та через 10 міс після 

операції (червона лінія). 
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Рис. 4.5. Термін спостереження 10 міс. Формування соскоподібного відростка 

по склеротичному типу.  
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4.2. Характеристика групи хворих на хронічний гнійний середній 

отит, які перенесли сануючу операцію і мастоїдопластику з використанням 

біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка»  

Групу порівняння склали 25 пацієнтів з хронічним епітимпаноантральним 

гнійним середнім отитом, яким було виконано 25 сануючих операцій з комбі-

нованою мастоїдопластикою аутокісткою і біоактивним керамічним матеріалом 

«Синтекістка». Техніка виконання хірургічних втручань описана в розділі 4. З 

них 2 пацієнта раніше перенесли сануючу операцію із збереженням задньої кіс-

ткової стінки ЗСП без мастоїдопластики, 3 – загальнопорожнинну операцію. 

Всі пацієнти поступали в клініку ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О. С. 

Коломійченка НАМН України» в період загострення хронічного запального 

процесу. Хворих жіночої статі було 15 (60%), чоловічої статі 10 (40%) осіб. Го-

спіталізовані хворі були у віці від 17 до 75 років, середній вік – 44,5±15,5 років.  

Провідною скаргою пацієнтів при надходженні було стійке зниження 

слуху і постійні або періодичні гнійні виділення з хворого вуха (у 23 (92%) 

хворих). У 11 (44%) обстежених відзначалися періодичні болі в хворому вусі 

різної інтенсивності (від помірної до вираженої), відчуття тяжкості і дискомфо-

рту в області соскоподібного відростка. Латентний мастоїдит було виявлено у 2 

(8%) пацієнтів за даними результатів КТ скроневих кісток. 

Всі хворі були прооперовані в період загострення хронічного запального 

процесу в середньому вусі. 

Під час первинного отоскопічного огляду у 4 (16%) хворих було виявлено 

перфорацію барабанної перетинки в задніх квадрантах, у 2 (8%) – в області епі-

тимпанума, у 7 (28%) – субтотальний дефект БП, у 9 (36%) – центральну пер-

форацію. У 3 (12%) пацієнтів, які раніше  перенесли загальнопорожнинну опе-

рацію, визначено відсутність барабанної перетинки і неповну епідермізацію 

стінок трепанаційної порожнини з наявністю грануляційної тканини і гнійних 

виділень з неприємним запахом.  

Проведений аналіз результатів аудіометричного дослідження слуху на 

доопераційному етапі (за критеріями оцінки слуху при різних формах приглу-
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хуватості В.Г. Базарова і А.І. Розкладки) показав, що практично нормальний 

слух не визначався в жодного пацієнта; I ступінь приглухуватості була виявле-

на у 15 (60%) пацієнтів; II ступінь – у 2 (8%); III – у 5 (20%); IV – у 3 (12%). 

Середні значення порогів кістково-проведених звуків у обстежених паці-

єнтів були такими: на частоті 0,5 кГц – 11,7±10,0 дБ; 1 кГц – 15,6±12,1 дБ;  

2 кГц – 20,1±14,0 дБ; 3 кГц – 26,5±17,2 дБ; 4 кГц – 28,3±16,1 дБ; 6 кГц – 

27,9±14,2 дБ; 8 кГц – 28,4±15,2 дБ. Середні значення порогів повітряно-

проведених звуків: на частоті 0,5 кГц – 40,0±16,4 дБ; 1 кГц – 41,9±18,4 дБ;   

2 кГц – 45,4±20,1 дБ; 3 кГц – 52,0±23,9 дБ; 4 кГц – 57,5±24,3 дБ; 6 кГц – 

60,8±26,1 дБ , 8 кГц – 55,1±22,8 дБ. 

Результати тональної аудіометрії представлено в табл. 4.8.  

 

Таблиця 4.8 

Тональні пороги сприйняття (інтервальні значення) КПЗ і ППЗ звуків  

у пацієнтів групи порівняння до операції 

Інтервали порогів 

сприйняття, дБ 

Частота, кГц 

0,5 1 2 3 4 6 8 

Кількість пацієнтів, абс. (%) 

0-10 
КПЗ 15 (60,0) 11 (44,0) 9 (36,0) 6 (24,0) 4 (16,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 

ППЗ 0  0  0  0  0  0  0  

11-20 
КПЗ 6 (24,0) 9 (36,0) 6 (24,0) 6 (24,0) 7 (28,0) 9 (36,0) 10 (40,0) 

ППЗ 4 (16,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 0  0  0 0 

21-30 
КПЗ 1 (4,0) 1 (4,0) 4 (16,0) 5 (20,0) 3 (12,0) 0 0  

ППЗ 2 (8,0) 4 (16,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 

31-40 
КПЗ 2 (8,0) 1 (4,0) 3 (12,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 3 (12,0) 

ППЗ 11 (44,0) 9 (36,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 

41-50 
КПЗ 0  2 (8,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 4 (16,0) 5 (20,0) 

ППЗ 2 (8,0) 3 (12,0) 3 (12,0) 6 (24,0) 5 (20,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 
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Продовження табл. 4.8 

 

50 і  

більше 

КПЗ 1 (4,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 6 (24,0) 

ППЗ 6 (24,0) 6 (24,0) 7 (28,0) 9 (36,0) 12 (48,0) 14 (56,0) 12 (48,0) 

середній 

рівень 

КПЗ 11,7±10,0 15,6±12,1 20,1±14,0 26,5±17,2 28,3±16,1 27,9±14,2 28,4±15,2 

ППЗ 40,0±16,4 41,9±18,4 45,4±20,1 52,0±23,9 57,5±24,3 60,8±26,1 55,1±22,8 

 

Дані бактеріологічного дослідження виділень з хворого вуха показали на-

явність St. epidermidis у 10 (40%) пацієнтів, St. aureus – у 7 (28%), St. 

Saprophiticus – у 2 (8%), Candida spp. – у 4 (16%). У 2 (8%) пацієнтів флора не 

висівалась.  

Усім пацієнтам до операції було виконано комп'ютерну томографію  

скроневих кісток черепа. На КТ скроневих кісток у хворих, у яких вперше було 

проведено сануючу операцію, пневматичний тип соскоподібного відростка був 

виявлений у 16 (76,2%) пацієнтів, склеротичний тип – у 5 (23,8%). 

Для вибору методики сануючої операції зі збереженням або реконструк-

цією задньої стінки зовнішнього слухового проходу і мастоїдопластикою, нами 

враховувалися клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і бара-

банної порожнини. 

Враховуючи клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і 

барабанної порожнини середнього вуха, у 10 (40%) пацієнтів було виконано 

роздільну аттикоантромастоїдотомію з первинною мастоїдопластикою, у 4 

(16%) – з відстроченою мастоїдопластикою, у 5 (20%) – ендомеатальну остеоп-

ластичну аттикоантротомію з первинною мастоїдопластикою. У 1 (4%) хворого 

проведено загальнопорожнинну операцію з відстроченим відновленням задньої 

стінки ЗСП та відстроченою мастоїдопластикою, у 2 (8%) осіб, які в минулому 

перенесли сануючу операцію зі збереженням задньої стінки ЗСП без мастоїдоп-

ластики, було виконано сануючу реоперацію з вторинною мастоїдопластикою. 

У 3 (12%) пацієнтів після перенесеної раніше загальнопорожнинної операції 

була проведена реконструкція задньої стінки ЗСП та вторинна мастоїдопласти-
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ка. Розподіл хворих в залежності від виду хірургічного втручання і кількості 

реоперацій представлено в табл. 4.9.  

 

Таблиця 4.9 

Розподіл хворих за обсягом хірургічного втручання 

Операція 
Кількість хворих 

абс % 

Роздільна аттикоантромастоїдотомія з первинною мастої-

допластикою 
10 40 

Роздільна аттикоантромастоїдотомія з відстроченою мас-

тоїдопластикою 
4 16 

Ендомеатальна остеопластична аттикоантротомія з пер-

винною мастоїдопластикою 
5 20 

Загальнопорожнинна операція з відстроченим відновлен-

ням задньої стінки ЗСП і мастоїдопластикою 
1 4 

Сануюча реоперація з вторинною мастоїдопластикою 2 8 

Реперація з реконструкцією задньої стінки ЗСП і вторин-

ною мастоїдопластикою у хворих, які раніше перенесли 

загальнопорожнинну операцію 

3 12 

Всього 25 100 

 

Інтраопераційні знахідки у первинно прооперованих пацієнтів і пацієнтів 

які були реоперовані, представлено в табл. 4.10. 

У 15 (60 %) пацієнтів в антромастоїдальній порожнині середнього вуха 

було виявлено грануляції, гній, потовщення слизової оболонки. Холестеатому в 

барабанній і мастоїдальній порожнині було виявлено у 3 (12%) пацієнтів, з них 

у 2 раніше перенесли сануючу операцію. Каріозно змінені слухові кісточки (ко-

вадло, молоточок) видалено у 9 (36%) пацієнтів. У 1 (4%) пацієнта, який раніше 

перенес сануючу операцію, визначалось часткове руйнування задньої стінки 

зовнішнього слухового проходу і кістки в області середньої черепної ямки з 

оголенням твердої мозкової оболонки. У всіх хворих, які раніше перенесли за-

гальнопорожнинну операцію, відзначалась неповна епідермізація стінок трепа-

наційної порожнини з наявністю грануляційної тканини.  
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Таблиця 4.10 

Інтраопераційні знахідки у пацієнтів групи порівняння 

Інтраопераційні знахідки 
 Кількість хворих 

абс. % 

Холестеатома в барабанній і мастоїдальній порожнині  

середнього вуха 
3 12 

Каріозно змінені слухові кісточки 9 36 

Часткове руйнування каріозним процесом задньої стінки ЗСП 1 4 

Оголення патологічним процесом твердої мозкової оболонки  

в середній черепній ямці 
1 4 

Гній, грануляції, потовщена слизова оболонка в мастоїдальному 

відділі середнього вуха 
15 60 

Неповна епідермізація стінок трепанаційної порожнини 3 12 

 

Післяопераційний період у хворих протікав гладко. Протягом першого 

тижня після операції хворі скаржилися на невеликій ниючий біль в області опе-

рованого вуха, у 2 осіб відзначався головний біль на стороні операції, у 1 були 

скарги на запаморочення на протязі 2 днів після операції. 

При першій перев'язці, зробленій на 2-й день після операції, у всіх проо-

перованих хворих в завушній області відзначалася помірна гіперемія шкірних 

покривів і набряклість м'яких тканин, які трималися протягом 4-5 днів. Надалі 

запальні явища зменшувалися і до середини другого тижня зникали. Шви зні-

мались на 7-8-й день. Загоєння м'яких тканин в завушній області протікало пер-

винним натягом. Після видалення із зовнішнього слухового проходу марлевої 

турунди, просоченої серозно-кров'яною рідиною, у хворих з перфорацією бара-

банної перетинки визначалася слизова оболонка медіальної стінки барабанної 

порожнини, яка протягом першого тижня після операції, як правило, була на-

бряклою, гіперемованою і покрита серозно-кров'яним виділенням.  

Збережена частина барабанної перетинки в цей термін була також набря-

клою і гіперемованою. У наступні дні запальні явища в барабанній порожнині 

зменшувалися, при цьому відзначалось зменшення виділень з вуха. 
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У найближчі дні після хірургічного втручання багато хворих відзначали 

незначне погіршення слуху, що, очевидно, було пов'язано зі збільшенням на-

бряку слизової оболонки і наявністю виділень в барабанній порожнині. 

У більшості хворих загальна реакція організму на хірургічне втручання 

проявлялась у вигляді невеликого підвищення температури. У 17 хворих в пе-

рші 2 доби після операції температура тіла була субфебрильною, в наступні дні 

вона знижувалася до норми. У 8 хворих температура після операції не підвищу-

валась (табл. 4.11).  

 

Таблиця 4.11 

Розподіл хворих за вираженості температурної реакції після операції 

 
Температура тіла 

Всього 
До 370 37,10- 37,20 37,30-37,50 37,50 

кількість хворих 8 10 6 1 25 

В % 32 40 24 4 100 

 

Середня тривалість перебування в стаціонарі – 15,4±1,4 ліжко-днів. 

У одного хворого, який протягом 20 років хворів на хронічний епітимпа-

ноантральний гнійний середній отит, на 20-у добу після роздільної аттикоант-

ромастоїдотомії з відстроченою мастоїдопластикою виникла повторна гноєтеча. 

Була проведена реоперація. При повторній операції в області гіпотимпанума 

були виявлені осередки, заповнені слизово-гнійним вмістом. З огляду на поши-

реність запального процесу і невпевненість у його повній санації, було прийня-

то рішення про виконання загальнопорожнинної операції. 

Спостереження за рештою 24 хворими після мастоїдопластики в термін 

від 1 місяця до 3 років показали, що стан їх був задовільним. У всіх хворих за 

вухом виявлявся ніжний, не різко виражений післяопераційний рубець без втя-

гнення. У 4 пацієнтів, у яких було проведено реконструкцію задньої стінки 

ЗСП, зовнішній слуховий прохід був звичайних розмірів в різні терміни спосте-

реження, у 3 пацієнтів під час контрольної отомікроскопії через 6 місяців від-

значено спонтанне закриття перфорації барабанної перетинки. У всіх хворих 
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після операції в різні терміни спостереження ознак запального процесу в бара-

банній порожнині виявлено не було.  

При дослідженні слуху за допомогою тональної аудіометрії у віддалено-

му післяопераційному періоді на мовних і високих частотах відзначалось стати-

стично недостовірне поліпшення слуху як по кістково-проведеним (р>0,05), так 

і по повітряно-проведеним звукам (р>0,05) (табл. 4.12).  

 

Таблиця 4.12 

Тональні пороги сприйняття (інтервальні значення) КПЗ і ППЗ звуків  

у пацієнтів групи порівняння у віддаленому післяопераційному періоді 

Інтервал порогів 

сприйняття, дБ 

Частота, кГц 

0,5 1 2 3 4 6 8 

кількість пацієнтів, абс. (%) 

0-10 
КПЗ 19 (76,0) 19 (76,0) 14 (56,0) 8 (32,0) 7 (28,0) 6 (24,0) 8 (32,0) 

ППЗ 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 1 (4,0) 

11-20 
КПЗ 2 (8,0) 1 (4,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 

ППЗ 3 (12,0) 3 (12,0) 2 (8,0) 0 0 1 (4,0) 1 (4,0) 

21-30 
КПЗ 3 (12,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 6 (24,0) 5 (20,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 

ППЗ 2 (8,0) 3 (12,0) 4 (16,0) 2 (8,0) 0 1 (4,0) 1 (4,0) 

31-40 
КПЗ 0 0 1 (4,0) 3 (12,0) 3 (12,0) 6 (24,0) 4 (16,0) 

ППЗ 9 (36,0) 5 (20,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 6 (24,0) 6 (24,0) 6 (24,0) 

41-50 
КПЗ 0 2 (8,0) 0 0 3 (12,0) 1 (4,0) 3 (12,0) 

ППЗ 3 (12,0) 5 (20,0) 5 (20,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 

50 і більше 
КПЗ 1 (4,0) 1 (4,0) 3 (12,0) 4 (16,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 5 (20,0) 

ППЗ 6 (24,0) 7 (28,0) 7 (28,0) 11 (44,0) 13 (52,0) 14 (56,0) 13 (52,0) 

середній  

рівень 

КПЗ 8,4±6,6 11,5±6,5 15,6±6,2 22,9±7,3 22,8±6,4 21,8±7,7 21,8±7,3 

ППЗ 37,9±18,0 41,3±21,2 42,4±21,9 49,4±22,4 54,5±23,2 56,2±25,5 53,8±24,8 

Р до-після КПЗ 0,175 0,142 0,148 0,340 0,119 0,065 0,056 

Р до-після ВПЗ 0,668 0,915 0,616 0,693 0,657 0,531 0,848 

 

Примітка: * - різниця статистично значуща (p <0,05) при порівнянні середніх величин 

в динаміці порогів сприйняття КПЗ і ППЗ (дБ) у пацієнтів до і після мастоїдопластики. 

 

Однак після проведення порівняльного аналізу тональних аудіограм в ди-

наміці (якісна оцінка результатів за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара) у паціє-

нтів до та після хірургічного лікування (у віддаленому післяопераційному пері-

оді), було визначено, що зниження порогів сприйняття по кістково-проведеним 
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звукам реєструвалося в середньому у 61,1 % пацієнтів і ці зміни були клінічно і 

статистично значущими (p<0,05). Наприклад: на частоті 0,5 кГц зниження по-

рогів сприйняття кістково-проведених звуків відмічено у 22 (88%) пацієнтів 

(р=0,0001), на частоті 1 кГц – у 13 (52%), з них у 10 пацієнтів – до 10 дБ і у 3 – 

від 11 до 20 дБ (р=0,004); на частоті 2 кГц зниження порогів по кістково-

проведеним звукам відзначено у 15 (60%) хворих, з них у 12 – до 10 дБ, у 2 – 

від 11 до 20 дБ і у 1 пацієнта – від 21 до 30 дБ (р=0,009); на частоті 3 кГц – у 15 

(60%) пацієнтів, з них у 13 – до 10 дБ і по 1 пацієнту – від 11 до 20 дБ і від 21 до 

30 дБ (р=0,044).  

Підвищення порогів сприйняття кістково-проведених звуків на мовних 

частотах було у 1 (4%) пацієнта на частоті 0,5 кГц, у 2 (8%) – на частоті 1 кГц, у 

3 (12%) – на частоті 2 кГц і по 5 (20%) пацієнтів на частотах 3 і 4 кГц, відповід-

но (p<0,05). 

Без змін сприйняття кістково-проведених звуків в післяопераційному пе-

ріоді залишилось у 2 (8%) пацієнтів на частоті 0,5 кГц, у 10 (40%) – на частоті  

1 кГц, у 7 (28%) – на частоті 2 кГц, у 5 (20%) – на частоті 3 кГц і у 6 (24%) – на 

частоті 4 кГц (p<0,05) (табл. 4.13, рис. 4.6).  

 

Таблиця 4.13 

Динаміка зміни рівня порогів сприйняття КПЗ (дБ)  

у пацієнтів групи порівняння у віддаленому післяопераційному періоді 

Динаміка  

зміни порогів 

Частота, кГц 
Серед-

ня, 

% 

0,5 1 2 3 4 6 8 

кількість пацієнтів, абс. (%) 

підвищення 

порогів 
1 (4,0) 2 (8,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 5 (20,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 11,4 

без динаміки 2 (8,0) 10 (40,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 10 (40,0) 8 (32,0) 27,4 

зниження  

порогів 
22 (88,0) 13 (52,0) 15 (60,0) 15 (60,0) 14 (56,0) 13 (52,0) 15 (60,0) 61,1 

в т.ч. (в дБ)         

до 10 22 (88,0) 10 (40,0) 12 (48,0) 13 (52,0) 9 (36,0) 8 (32,0) 10 (40,0) 48,0 
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Продовження табл. 4.13 

 

11-20 0 3 (12,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 3 (12,0) 3 (12,0) 4 (16,0) 9,1 

21-30 0 0 1 (4,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 4,0 

Оцінка p* 
χ2=19,2 

р=0,0001 

χ2=8,1 

р=0,004 

χ2=6,7 

р=0,009 

χ2=4,1 

р=0,044 

χ2=3,4 

р=0,066 

χ2=8,1 

р=0,004 

χ2=8,5 

р=0,003 
 

 

Примітка: * - оцінка за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара (χ
2
 McNemar).  

 

 

  

Рис. 4.6. Динаміка зміни рівня порогів сприйняття КПЗ (дБ) у пацієнтів групи 

порівняння в післяопераційному періоді 

 

Зниження порогів сприйняття по повітряно-проведеним звукам реєстру-

валось в середньому у 42,9 % пацієнтів, однак ці зміни були клінічно і статис-

тично незначущими (p>0,05). Наприклад: на частоті 0,5 кГц різниця середніх 

величин повітряно-проведених звуків знизилась з 40,0±16,4 дБ до операції до 

37,9±18,0 дБ після операції і  склала 2,1 дБ (Δ=3,3 дБ). На частоті 1 кГц – з 

41,9±18,4 дБ перед операцією до 41,3±21,2 дБ – після операції (Δ=0,6 дБ); на 

частоті 2 кГц – з 45,4±20,1 дБ перед операцією до 42,4±21,9 дБ – після операції 

(Δ=3 дБ); на частоті 4 кГц – з 57,5±24,3 дБ перед операцією до 54,5±23,2 дБ піс-

ля операції (Δ= 3 дБ).  
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Збільшення порогів сприйняття повітряно-проведених звуків на мовних 

частотах було у 6 (24%) пацієнтів на частоті 0,5 кГц, у 7 (28%) – на частоті  

1 кГц, у 8 (32%) – на частоті 2 кГц і у 7 (28%) – на частоті 4 кГц (р>0,05). 

Без змін сприйняття кістково-проведених звуків в післяопераційному пе-

ріоді залишилось у 8 (32%) пацієнтів на частоті 0,5 кГц, у 6 (24%) – на частоті  

1 кГц, у 7 (28%) – на частоті 2 кГц і у 8 (32%) – на частоті 4 кГц (p>0,05) (табл. 

4.14, рис. 4.7).  

 

Таблиця 4.14 

Динаміка зміни рівня порогів сприйняття ППЗ (дБ)  

у пацієнтів групи порівняння у віддаленому післяопераційному періоді 

Динаміка  

зміни порогів 

Частота, кГц Серед-

ня, 

% 

0,5 1 2 3 4 6 8 

кількість пацієнтів, абс. (%) 

підвищення 

порогів 
6 (24,0) 7 (28,0) 8 (32,0) 6 (24,0) 7 (28,0) 7 (28,0) 7 (28,0) 27,4 

без динаміки 8 (32,0) 6 (24,0) 7 (28,0) 8 (32,0) 8 (32,0) 7 (28,0) 7 (28,0) 29,1 

зниження  

порогів 
11 (44,0) 12 (48,0) 10 (40,0) 11 (44,0) 10 (40,0) 11 (44,0) 10 (40,0) 42,8 

в т.ч. (в дБ)  

до 10 7 (28,0) 7 (28,0) 5 (20,0) 8 (32,0) 3 (12,0) 5 (20,0) 6 (24,0) 23,4 

11-20 2 (8,0) 3 (12,0) 3 (12,0) 1 (4,0) 5 (20,0) 5 (20,0) 2 (8,0) 12,0 

21-30 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 2 (8,0) 1 (4,0) 2 (8,0) 7,4 

Оцінка p* 
χ2= 0,9 

р=0,332 

χ2= 0,8 

р=0,358 

χ2=0,23 

р=0,630 

χ2=0,9 

р=0,332 

χ2=0,07 

р=0,814 

χ2=0,5 

р=0,480 

χ2=0,23 

р=0,630 

 

 

Примітка: * - оцінка за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара (χ
2
 McNemar).  
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Рис. 4.7. Динаміка зміни рівня порогів сприйняття ППЗ (дБ) у пацієнтів групи 

порівняння у віддаленому післяопераційному періоді 

 

Результати комп'ютерної томографії показали, що при облітерації мастої-

дальної порожнини біокерамічним матеріалом «Синтекістка» у віддаленому 

післяопераційному періоді (від 1,5 до 2 років) спостерігається зарощення масто-

їдальної порожнини кістковою тканиною з формуванням соскоподібного відро-

стка по склеротичному типу з оптичною щільністю кісткової тканини від 1010 

до 1780 одиниць Хаунсфілда (HU). Очікуваний клінічний результат було дося-

гнуто у 100% випадків (p˂0,05). Проте варто зазначити, що структура кісткової 

тканини не була однорідною по всій її товщині. В глибоких шарах новоутворе-

ної кістки визначалась наявність гранул імплантованого біоактивного кераміч-

ного матеріалу, які мали чіткі межі з оточуючою кістковою тканиною. Ці спо-

стереження опосередковано підтверджують результати проведеного нами екс-

периментального дослідження, а саме – повільне розсмоктування і заміщення 

даного пластичного матеріалу новоутвореною кісткою (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Комп'ютерна реконструкція кісток черепа. Загоєння трепанаційного 

отвору в соскоподібному відростку новоутвореною кістковою тканиною. Термін спо-

стереження – 2 роки. 

 

Приклад. Хворий М., 30 років, госпіталізований 09.11.2011 р. зі скаргами 

на гнійні виділення з правого вуха, які мали неприємний запах, періодичні болі 

у вусі і завушній області, зниження слуху, запаморочення при попадання води в 

хворе вухо. З анамнезу: хворіє на гнійний середній отит з дитинства. У 12-

річному віці переніс загальнопорожнинну операцію на правому вусі. Вищевка-

зані скарги, зі слів хворого, турбують його протягом багатьох років. Неоднора-

зово проводив консервативне лікування яке приносило короткочасний ефект.  

Отоскопія: після загальнопорожнинної операції відмічається неповна епі-

дермізація стінок трепанаційної порожнини, грануляції, покриті гнійним виді-

ленням, скупчення епідермальних мас. Результати аудіологічного дослідження 

(10.11.11 р.): правостороння хронічна сенсоневральна приглухуватість з пору-

шенням звукопроведення. Пороги кістково-проведених звуків на мовних часто-

тах – в межах 10-15 дБ, повітряно-проведених звуків – в межах 40 дБ.  

Взято мазок з вуха для визначення мікрофлори та її чутливості до антибі-

отиків. 
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Встановлено діагноз: правобічний хронічний гнійний середній отит. Стан 

після загальнопорожнинної операції. За показаннями 10.11.11 р. виконано рео-

перацію на правому вусі з вторинною мастоїдопластикою.  

Хірургічне втручання проводили завушним доступом в умовах ендотра-

хеального наркозу. Під час проведення операції було виявлено наявність непо-

вної епідермізації стінок трепанаційної порожнини з ознаками запалення і ная-

вністю грануляцій, покритих гнійним виділенням. Виявлено нерозкриті клітини 

в соскоподібному відростку. Після ретельної ревізії трепанаційної порожнини і 

видалення всіх патологічних тканин, порожнина була промита теплим фізіоло-

гічним розчином. Проведено реконструкцію задньої стінки зовнішнього слухо-

вого проходу і мастоїдопластику з використанням фрагментів аутокістки, взя-

тих з країв трепанаційної порожнини, і синтетичного біокерамічного матеріалу 

«Синтекістка». Методику проведення хірургічного втручання вказано в розділі 

2. Рана ушита пошарово. Асептична пов'язка.  

Післяопераційний період протікав без ускладнень. Поряд з антибіотико-

терапією, пацієнт отримав 10-добовий курс протиневритної терапії. Шви були 

зняті на 8-у добу. Пацієнт у задовільному стані виписаний 25.11.11 р.  

Повторно хворого було оглянуто через 6 і 24 міс після операції. Скарг на 

гноєтечу з боку оперованого вуха не висував. При отоскопії: зовнішній слухо-

вий прохід – широкий, без ознак запалення. Медіальна стінка барабанної поро-

жнини покрита епідермальним покровом, без ознак запалення. 

На аудіограммі від 11.11.12 р. відзначалось зниження порогів по кістково-

проведеним і повітряно-проведеним звукам на мовних частотах. Різниця з доо-

пераційним показником КПЗ складала в середньому 10 дБ. Пороги повітряно-

проведених звуків на мовних частотах – в межах 35 дБ (різниця з доопераційнім 

показником ППЗ становить 5 дБ) (рис. 4.9.). 

На контрольній КТ скроневих кісток, через 24 місяці: сформована задня 

стінка зовнішнього слухового проходу в правильному положенні, соскоподіб-

ний відросток сформований за склеротичним типом з оптичною щільністю тка-

нини від +1255 до +1717 од. HU. У глибоких шарах новоствореної кістки відмі-
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чалась наявність гранул імплантованого біоактивного керамічного матеріалу 

(рис. 4.10). 

  

 

 

Рис. 4.9. Аудіограма у пацієнта Г. до операції (синій колір) і через 12 міс. після 

операції (червоний колір).  

 

 

 

Рис. 4.10. КТ скроневих кісток. Стрілками вказано сформовану задню стінку 

зовнішнього слухового проходу і фрагменти гранул біокерамічного матеріалу «Син-

текістка». Термін спостереження – 2 роки. 
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Резюме. Проведені клінічні спостереження і дослідження показали, що 

комбінована мастоїдопластика із застосуванням кісткового аутотрансплантата і 

кісткового біоімплантата Тутопласт
®
 або біоактивного керамічного матеріалу 

«Синтекістка» не викликало загальної та місцевої реакції організму. У всіх хво-

рих післяопераційний період протікав без ускладнень, завушна рана заживала 

первинним натягом. Епізодів рецидиву запалення в середньому вусі не відзна-

чалося. Виділення з барабанної порожнини в перший тиждень після операції 

були серозно-кров’янистого характеру, надалі ставали серозними. Через 2-3 

тижні виділення з вуха припинялися, слизова оболонка барабанної порожнини 

ставала рожевого кольору. У 7 пацієнтів основної групи і у 4 – групи порівнян-

ня, яким була проведена реконструкція задньої стінки ЗСП, зовнішній слуховий 

прохід був звичайних розмірів в різні терміни спостереження. У 8 пацієнтів ос-

новної групи і у 3 – групи порівняння під час отомікроскопії через 6 міс зазна-

чалось спонтанне закриття перфорації барабанної перетинки. 

У хворих у віддаленому післяопераційному періоді виявлено поліпшення 

слуху по кістково-проведеним звукам на мовних і високих частотах в серед-

ньому у 76,8 % (p ˂ 0,05) пацієнтів  основної групи і у 61,1 % пацієнтів у групі 

порівняння (p˂0,05). Це вказує на відсутність запального процесу у порожнинах 

середнього вуха, у зв’язку з цим у деяких хворих відмічається покращення фу-

нкціонального результату з боку внутрішнього вуха.  

Хворі після мастоїдопластики не потребували постійного спостереження 

лікаря-оториноларинголога. У них не спостерігалося загострення запального 

процесу в барабанній порожнині, що дозволяло в подальшому проводити слу-

хополіпшуючі операції з досягненням функціональних результатів.  

  



116 
 

РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота базується на експериментальних дослідженнях і клінічних спосте-

реженнях з вивчення механізмів заміщення кісткового біоімплантата «Тутоп-

ласт
®
» і біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка» в трепанаційній по-

рожнині соскоподібного відростка після сануючих операцій, та вивчення ефек-

тивності комбінованої мастоїдопластики із застосуванням аутокістки і вище-

вказаних імплантатів при хірургічному лікуванні хворих на хронічний гнійний 

середній отит. 

Експериментальні дослідження проводилися на 72 безпорідних морських 

свинках. Завдання експериментальної частини дослідження було вивчити і по-

рівняти особливості репаративної перебудови кісткового біоімплантата «Туто-

пласт
®
» і біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка» в буллах морських 

свинок та вивчити і порівняти реакції тканин внутрішнього вуха після імплан-

тації кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» і синтетичного БКМ «Синтекіст-

ка», а також суміші цих матеріалів в барабанних буллах морських свинок.  

Для цього було застосовано експериментальну модель операції типу ан-

тромастоїдотомія з подальшим заповненням порожнини булли тварини тим чи 

іншим пластичним матеріалом. Морські свинки були рандомізовані в 3 групи 

по 30 тварин у 1-й та 2-й, і 12 тварин – в 3-й. Тваринам 1-ї групи в буллу було 

імплантовано спонгіозний кістковий біоімплантат «Тутопласт
®
», тваринам 2-ї 

групи – БКМ «Синтекістка». У цих тварин вивчалися особливості репаративної 

перебудови пластичних матеріалів, а також стан структур внутрішнього вуха 

після проведення кістково-пластичних операцій на середньому вусі. Тваринам 

3-ї групи в барабанну булу вводили суміш вищезазначених біоматеріалів і про-

водили вивчення стану структур внутрішнього вуха. Дослідження проводилися 

на лівому середньому вусі тварин, праве вухо залишалося інтактним для конт-

ролю.  
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Після створення експериментальної моделі хірургічного втручання типу 

антромастоїдотомія з наступним заповненням барабанної булли пластичним 

матеріалом, тварин виводили з експерименту. Після хірургічних втручань здій-

снювали евтаназію тварин з кожної з двох груп на 14-у, 30-у, 90-у, 180-у, 360-у 

добу. Для цього протягом кожного часового інтервалу виводили з експеримен-

ту по 6 тварин з 1-ї і 2-ї груп. При використанні суміші пластичних матеріалів 

тварин 3-ї групи виводили з експерименту на 30-у і 180-у добу. На аутопсії кіс-

ткові булли видалялися.  

При вивченні тканинних реакцій використовувались загальні гістологічні 

методи дослідження (забарвлення гематоксиліном і еозином, азур-II-еозином за 

О.О. Максимовим, а також метод ван Гізона для вивчення особливостей фор-

мування та стану колагенових волокон у зоні імплантації).  

Перебудову імплантата і реакцію організму на його імплантацію вивчали 

за даними клінічних і морфологічних досліджень. При проведенні клінічного 

спостереження звертали увагу на загальний стан морських свинок, поведінку, 

ставлення до їжі, зовнішній вигляд тканин в області хірургічного втручання. 

Післяопераційний період у всіх тварин характеризувався задовільним за-

гальним станом. Завушна рана у всіх тварин (100%) заживала первинним натя-

гом. У всіх тварин до і після хірургічного втручання за допомогою рефлексу 

Preyer'a оцінювалася функціональна активність слухової системи. Про наяв-

ність слуху у тварини свідчили рухи вушної раковини при подачі звукового 

стимулу. 

Проведені дослідження показали, що через два тижні після підсадки гра-

нул БКМ «Синтекістка» в порожнину булл тварин ознак остеогенеза не було 

виявлено. Формування сполучної тканини на внутрішній поверхні стінки булли 

починалося з 30-ї доби. Кількість кровоносних судин в цій тканині зростала до 

90-ї доби. На 30-у добу ознаки резорбції матеріалу були слабко виражені. На 

90-у добу ці явища наростали, проте домінував позаклітинний шлях деструкції. 

У периферичних відділах барабанної булли імплантований матеріал оточувався 
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фіброзною тканиною, формувалися нечисленні кісткові балки, на деяких ділян-

ках гранулярний матеріал був помітний у складі остеоматрикса. 

У терміни 180 та 360 діб (6 та 12 міс) у всіх досліджених тварин (100,0%) 

нова кістка виникала у вигляді окремих осередків, при цьому місцями зберіга-

лися практично незмінені скупчення гранул імплантованого матеріалу. Кіль-

кість новоутвореної кістки значно зростала в периферичних відділах барабанної 

булли, де імплантат більш щільно контактував з внутрішньою кістковою стін-

кою булли. У центральних відділах булли тривала переважно позаклітинна ре-

зорбція гранул імплантату без ознак кісткоутворення. 

У випадках застосування кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» прове-

дені дослідження показали, що в ранні терміни (14 діб) після операції при взає-

модії біоімплантата «Тутопласт
®
» і кісткового ложа в периферичних відділах 

барабанної булли формувалася рясно васкуляризована пухка сполучна тканина, 

яка оточувала фрагменти імплантату. Від внутрішньої поверхні кісткової стінки 

булли починали формуватися кісткові балочки. У терміни 3 та 6 міс (90 та 180 

діб) відзначалося значне потовщення кісткової стінки булли за рахунок форму-

вання новоутвореної кісткової тканини, яка щільно зростається із стінкою були. 

Спостерігалося «повзуче заміщення»: нежива кісткова крихта імплантату розс-

моктувалася і поступово заміщувалася новоутвореною кістковою тканиною. 

Процеси перебудови починалися з периферії в місцях найбільшого контакту 

біоімплантата з внутрішньою поверхнею кісткової стінки булли. Надалі ці про-

цеси поширювалися вглиб булли, їх випереджало вростання ніжної васкуляри-

зованої сполучної тканини. В результаті цих процесів у всіх досліджених тва-

рин (100,0%) до 360-ї доби порожнина булли заповнювалася спочатку губчас-

тою, а потім компактною кістковою тканиною. 

При гістологічному дослідженні препаратів внутрішнього вуха морських 

свинок, з боку клітин судинної смужки та нейросенсорних клітин не було вияв-

лено будь-яких змін, які свідчили б про ототоксичний вплив досліджуваних кі-

сткових пластичних матеріалів, починаючи з ранніх строків спостереження (14 

діб). Дослідження, проведені в терміни від 30 до 360 діб, підтвердили відсут-
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ність реакції з боку структур внутрішнього вуха до кісткового біоімплантату 

«Тутопласт
®
» і БКМ «Синтекістка», а також їх суміші. Структурна організація 

клітин спірального органу, судинної смужки, нервових клітин спірального ган-

глія були в нормі.  

Таким чином, проведені експериментальні дослідження свідчать про 

більш швидку і повну перебудову кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
» в по-

рівнянні з БКМ «Синтекістка», в чому проявляється важливе значення біологі-

чних властивостей пересаджуваного імплантату. 

До клінічної частини роботи увійшли результати хірургічного лікування 

62 пацієнтів з хронічною формою гнійного середнього отиту. Вік пацієнтів від 

13 до 75 років, з них 31 (50%) жіночої статі, 31 (50%) чоловічої.  

Провідною скаргою у 58 (93,5%) пацієнтів при надходженні було стійке 

зниження слуху і постійні або періодичні гнійні виділення з хворого вуха. У 39 

(62,9%) хворих відзначалися періодичні болі в хворому вусі різної інтенсивнос-

ті (від помірної до вираженої), відчуття тяжкості і дискомфорту в соскоподіб-

ному відростку. У 4 (6,4%) хворих, окрім вищевказаних симптомів, визначалося 

запаморочення, у 8 (12,9%) – шум у вухах. У 4 (6,4%) пацієнтів за даними ре-

зультатів КТ скроневих кісток був виявлений латентний мастоїдит. 

Пацієнти надходили до відділення під час загострення хронічного гнійно-

го середнього отиту, тому в передопераційному періоді проводилась консерва-

тивна терапія, спрямована на зменшення гноєтечі, придушення активності фло-

ри. 

У відповідності з метою дослідження, всі хворі в залежності від виду за-

стосованого пластичного матеріалу були розділені на 2 клінічні групи. До 1-ї 

(основної) групи увійшли 37 пацієнтів у віці від 13 до 79 років (середній вік – 

34,3±15,5 років), яким було виконано сануючу операцію з мастоїдопластикою 

кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
». Серед них було 16 (43,2%) жінок і 21 

(56,8%) – чоловіків. До 2-ї (контрольної) групи було включено 25 пацієнтів ві-

ком від 17 до 75 років (середній вік – 44,5±15,5 років), яким було проведено са-
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нуючу операцію з використанням БКМ «Синтекістка». Серед них було 15 (60%) 

жінок і 10 (40%) – чоловіків. 

Під час первинного отоскопічного огляду хворих 1-ї групи було виявле-

но, що у 7 (19 %) обстежених перфорація барабанної перетинки спостерігалася 

в задніх квадрантах, у 9 (24,3 %) – в області епітимпанума, у 6 (16,2 %) був ви-

явлений субтотальний дефект барабанної перетинки, у 12 (32,4%) – центральна 

перфорація. Три пацієнта (8,1 %) раніше перенесли загальнопорожнинну опе-

рацію. Під час первинного отоскопічного огляду цих пацієнтів визначалась від-

сутність барабанної перетинки і неповна епідермізація стінок трепанаційної по-

рожнини з наявністю грануляційної тканини з неприємним запахом. Серед 37 

пацієнтів цієї групи у 6 (16,2 %) пацієнтів, які раніше перенесли сануючу опе-

рацію зі збереженням задньої кісткової стінки слухового проходу, облітерація 

трепанаційної порожнини не виконувалась.  

Проведений аналіз результатів аудіометричного дослідження слуху на 

доопераційному етапі (за критеріями оцінки слуху при різних формах приглу-

хуватості за В. Г. Базаровим, А. І. Розкладкою) показав, що слух в межах норми 

визначався у 1 (2,7%) пацієнта з латентною формою мастоїдита; I ступінь приг-

лухуватості була виявлена у 10 (27%) пацієнтів, II ступінь – у 8 (21,6%); III сту-

пінь – у 15 (40,6 %), IV ступінь – у 3 (8,1%).  

На доопераційному КТ скроневих кісток у хворих, яким вперше було 

проведено сануючу операцію, пневматичний тип соскоподібного відростка був 

виявлений у 27 (96,4%) пацієнтів, склеротичний тип – у 1 пацієнта. 

Серед обстежених 2-ї групи 2 пацієнта раніше перенесли сануючу опера-

цію зі збереженням задньої стінки без мастоїдопластики, 3 – загальнопорож-

нинну операцію. Під час первинного отоскопічного огляду у 4 (16%) хворих 

виявлено перфорацію барабанної перетинки в задніх квадрантах, у 2 (8%) – в 

області епітимпанума, у 7 (28%) був виявлений субтотальний дефект барабан-

ної перетинки, у 9 (36%) – центральна перфорація. У 3 (12%) пацієнтів, які ра-

ніше перенесли загальнопорожнинну операцію, відзначалися відсутність бара-
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банної перетинки і неповна епідермізація стінок трепанаційної порожнини з 

наявністю грануляційної тканини та гнійних виділень з неприємним запахом.  

Проведений аналіз результатів аудіометричного дослідження слуху на 

доопераційному етапі показав, що практично нормальний слух не визначався в 

жодного пацієнта; I ступінь приглухуватості була виявлена у 15 (60%) пацієн-

тів, II ступінь – у 2 (8%), III ступінь – у 5 (20%), IV ступінь – у 3 (12%). 

На доопераційній КТ скроневих кісток у хворих, яким вперше було про-

ведено сануючу операцію, пневматичний тип соскоподібного відростка був ви-

явлений у 16 (76,2%) пацієнтів, склеротичний тип – у 5 (23,8%). 

Для вибору сануючої операції зі збереженням або реконструкцією задньої 

стінки зовнішнього слухового проходу і мастоїдопластикою, нами враховува-

лися клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і барабанної по-

рожнини. При пневматичній будові соскоподібного відростка нами виконува-

лася операція роздільна аттикоантромастоїдотомія з комбінованою мастоїдоп-

ластикою. При виконанні цієї операції використовувався трансмастоїдальний 

доступ. При склеротичній будові соскоподібного відростка проводилася ендо-

меатальна остеопластична аттикоантротомія завушним доступом. Загальнопо-

рожнинна операція з реконструкцією задньої кісткової стінки зовнішнього слу-

хового проходу і мастоїдопластикою виконувалася нами у хворих з пневматич-

ним або змішаним типом будови соскоподібного відростка при відповідній ана-

томічній будові аттика, а саме: при вузькому аттику, коли в силу анатомічних 

умов забезпечити санацію епітимпанального простору було технічно неможли-

во. При цьому з барабанної порожнини видалялися патологічно змінені тканини 

та слухові кісточки (молоточок та ковадло) 

Рішення про проведення сануючої операції з первинною або відстроче-

ною мастоїдопластикою залежало від вираженості запального процесу в антро-

мастоїдальній порожнині, вірулентності та виду висіяної мікрофлори. У випад-

ках, коли виражений запальний процес не вдавалося ліквідувати в післяопера-

ційному періоді протягом 7-10 днів, відстрочена мастоїдопластика не здійсню-
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валася. У цих хворих видалялася задня кісткова стінка ЗСП і трепанаційна по-

рожнина залишалася відкритою. 

Протипоказаннями для мастоїдопластики було також наявність або підоз-

ра на внутрішньочерепні ускладнення, поширеність холестеатомного процесу і 

невпевненість у повній санації середнього вуха. У цих випадках проводилася 

загальнопорожнинна операція. Не були протипоказанням до мастоїдопластики 

фістула горизонтального півколового каналу за відсутності дифузного лабірин-

титу, деструкція стінки каналу лицевого нерва. Оголення під час операції твер-

дої мозкової оболонки, наближеності сигмовидного синуса і поранення його 

стінки під час операції також не були протипоказанням до мастоїдопластики.  

Облітерацію трепанаційнної порожнини проводили за допомогою розро-

бленої нами методики комбінованої мастоїдопластики в три шари (патент на 

корисну модель «Спосіб мастоїдопластики у хворих на хронічний гнійний се-

редній отит» МПК А61В 17/00 №87518 від 10. 02. 2014 року). На дно післяопе-

раційної порожнини і в область aditus аd antrum вкладалися фрагменти аутотра-

нсплантата, взятого на початку операції з кортикального шару соскоподібного 

відростка. У середній шар рівномірно поміщали фрагменти кісткового біоімп-

лантата «Тутопласт
®
» або БКМ «Синтекістка». У зовнішній шар рівномірно ук-

ладали фрагменти аутотрансплантата. Завушна рана ушивалась наглухо. 

Забір кортикальної кістки у вигляді стружки для мастоїдопластики про-

водився при проведенні сануючої операції крайовим способом за Цауфаль-

Левіним. У разі відстроченої мастоїдопластики зібрана стружка зберігалася в 

0,5% розчині формаліну при температурі 2-4°С на протязі 7-10 днів. При вико-

нанні вторинної мастоїдопластики аутологічну кістку брали з кортикального 

шару країв трепанаційної порожнини.  

Враховуючи клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і 

барабанної порожнини середнього вуха, в 1-й (основній) групі нами було вико-

нано 37 сануючих операцій з комбінованою мастоїдопластикою аутокісткою і 

кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
»: у 17 (46 %) пацієнтів – роздільна ат-

тикоантромастоїдотомія з первинною мастоїдопластикою; у 6 (16,2%) – з від-



123 
 

строченою мастоїдопластикою; у 1 (2,7%) –  ендомеатальна остеопластична ат-

тикоантротомія з первинною мастоїдопластикою; у 2 (5,4%) – загальнопорож-

нинна операція з одномоментним відновленням задньої стінки ЗСП та первинна 

мастоїдопластика; у 2 (5,4%) – відстрочене відновлення задньої стінки ЗСП та 

відстрочена мастоїдопластика; у 6 (16,2%) пацієнтів, які в минулому перенесли 

сануючу операцію із збереженням задньої стінки ЗСП без мастоїдопластики, 

було виконано сануючу реоперацію з вторинною мастоїдопластикою; у 3 

(8,1%) пацієнтів після перенесеної раніше загальнопорожнинної операції було 

проведено реконструкцію задньої стінки ЗСП та вторинну мастоїдопластику.  

У 2-й групі нами було виконано 25 сануючих операцій з комбінованою 

мастоїдопластикою аутокісткою і БКМ «Синтекістка»: у 10 (40%) пацієнтів – 

роздільна аттикоантромастоїдотомія з первинною мастоїдопластикою; у 4 

(16%) – ця ж операція з відстроченою мастоїдопластикою; у 5 (20%) – ендомеа-

тальна остеопластична аттикоантротомія з первинною мастоїдопластикою; у 1 

(4%) – загальнопорожнинна операція з відстроченим відновленням задньої сті-

нки ЗСП та відстроченою мастоїдопластикою; у 2 (8%), які в минулому перене-

сли сануючу операцію із збереженням задньої стінки ЗСП без мастоїдопласти-

ки, було виконано сануючу реопераціб з вторинною мастоїдопластикою; у 3 

(12%) пацієнтів, після перенесеної раніше загальнопорожнинної операції, була 

проведена реконструкція задньої стінки ЗСП та вторинна мастоїдопластика.  

У всіх хворих завушна рана загоїлася первинним натягом, епізодів реци-

диву запалення середнього вуха не відзначалося. У пацієнтів, яким була прове-

дена реконструкція задньої стінки зовнішнього слухового проходу, зовнішній 

слуховий прохід був звичайних розмірів в різні терміни спостереження. 

Лише у 1 пацієнта групи порівняння на 20-у добу після проведення розді-

льної аттикоантромастоїдотомії з мастоїдопластикою виникла повторна гноєте-

ча. Під час реоперації були виявлені клітини гіпотимпанального простору, які 

були заповнені слизово-гнійним вмістом. З огляду на поширеність запального 

процесу та невпевненість у повній санації порожнин середнього вуха, було 

прийнято рішення про виконання загальнопорожнинної операції.  
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У 8 пацієнтів 1-ї групи і у 3 – 2-ї групи з наявністю центральної перфора-

ції та збереженими слуховими кісточками, під час контрольної отомікроскопії 

через 6 міс відзначалося спонтанне закриття перфорації барабанної перетинки 

та зниження порогів повітряно-проведених звуків на мовних і високих часто-

тах.  

Проведений нами порівняльний аналіз тональних аудіограм (якісна оцін-

ка результатів за критерієм Хі-квадрат Мак-Немара) у пацієнтів обох груп до та 

після хірургічного лікування, а також у віддаленому післяопераційному періоді, 

показав, що у пацієнтів 1-ї (основної) групи зниження порогів сприйняття кіст-

ково-проведених звуків (КПЗ) на мовних і високих частотах реєструвалось у 

76,8 % пацієнтів, а у 2-й групі (порівняння) – у 61,1 % і складало від 5 до 30 дБ 

(p˂0,05)  

Контрольні КТ дослідження скроневих кісток в післяопераційному періо-

ді були основним методом візуалізації ретротимпанального простору. КТ-

дослідження скроневих кісток виконували після виписки хворого зі стаціонару, 

в амбулаторних умовах, в терміни від 6 до 24 міс. 

Результати комп'ютерної томографії у віддаленому післяопераційному 

періоді показали, що при облітерації мастоїдальної порожнини біоімплантатом 

«Тутопласт
®
», в терміни від 9 до 12 міс після хірургічного втручання відзнача-

лося зарощення мастоїдальної порожнини кістковою тканиною з формуванням 

соскоподібного відростка по склеротичному типу. Оптична щільність кісткової 

тканини була в межах від 640 до 940 HU. Оптимальний клінічний результат бу-

ло досягнуто у 100,0% випадків. По всій товщині соскоподібного відростка 

структура кісткової тканини була однорідною, що підтверджує високі біологіч-

ні властивості (здатність розсмоктуватися і заміщатися) даного пластичного 

матеріалу. 

При облітерації мастоїдальної порожнини БКМ «Синтекістка» у віддале-

ному післяопераційному періоді (2 роки після операції) також відмічено заро-

щення мастоїдальної порожнини кістковою тканиною з формуванням соскопо-

дібного відростка склеротичного типу з оптичною щільністю кісткової тканини 
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від 1010 до 1780 HU. Очікуваний клінічний результат було досягнуто у 100,0% 

випадків, однак структура кісткової тканини не була однорідною по всій її тов-

щині. У новоутвореній кістці відзначалась наявність гранул імплантованого бі-

оактивного керамічного матеріалу, які мали чіткі межі з оточуючою їх кістко-

вою тканиною. Ці спостереження підтверджують результати проведеного нами 

експериментального дослідження, а саме – повільне розсмоктування і заміщен-

ня даного пластичного матеріалу 

Таким чином, проведені дослідження показали, що сануюча операція з 

комбінованою мастоїдопластикою кістковим аутотрансплантатом і кістковим 

біоімплантатом «Тутопласт
®
» або біоактивним керамічним матеріалом «Синте-

кістька» є перспективним методом хірургічного лікування хворих на хронічний 

гнійний середній отит. Після проведених операцій в 98,4% (з оцінкою для гене-

ральної сукупності з вірогідністю 95%, довірчий інтервал 95,3-100%) ліквіду-

ється трепанаційна порожнина в соскоподібному відростку, припиняється гноє-

теча, відновлюється архітектоніка зовнішнього та середнього вуха, що є важли-

вим компонентом для проведення подальшої слуховідновлюючої операції. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі вирішено актуальне наукове завдання – науково обґрунтовано і 

доведено доцільність застосування кісткового біоімплантата в реконструктив-

ній хірургії середнього вуха для ліквідації трепанаційної порожнини після са-

нуючих операцій, що має важливе значення для отохірургії.  

 

1. Експериментальні дослідження на кісткових буллах морських сви-

нок, проведені за допомогою гістологічної верифікації, показали, що перебудо-

ва кісткового біоімплантата «Тутопласт
®
», виготовленого з губчастої кістки, у 

всіх випадках відбувається в терміни до 12 міс з формуванням однорідної ком-

пактної кісткової тканини, в той час як перебудова кісткового пластичного ма-

теріалу, створеного на основі біоактивних неорганічних композиційних матері-

алів («Синтекістка»), в термін 12 міс ще продовжується з наявністю в порожни-

ні кісткової булли незмінних гранул імплантованого пластичного матеріалу.  

2. Проведені експериментальні дослідження реакції структур внутрі-

шнього вуха, за допомогою гістологічної верифікації показали, що у 100 % ви-

падках застосування біоактивного неорганічного композиційного матеріалу 

«Синтекістка» і кісткового біоімпланта «Тутопласт
®
», виготовленого з губчас-

тої кістки, не мають шкідливого впливу на структури внутрішнього вуха.  

3. Тришарова комбінована мастоїдопластика із застосуванням аутот-

рансплантата в комбінації з кістковим біоімплантатом «Тутопласт
®
» дозволяє 

доповнювати недостатню кількість аутокістки при облітерації післяопераційної 

трепанаційної порожнини в соскоподібному відростку, більша площа дотику 

аутокістки з стінками мастоїдальної порожнини сприяє повноцінному загоєнню 

кісткової порожнини новоутвореною кістковою тканиною в термін до 12 міс з 

формуванням соскоподібного відростка по склеротичному типу, а також дозво-

ляє досягти стійкого сануючого ефекту в 100 % випадків. 
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4. Після комбінованої тришарової мастоїдопластики з використанням 

аутокістки і кісткового біоімплантата Тутопласт
®
 згідно КТ дослідження скро-

невих кісток встановлено, що у 100% випадків повноцінне загоєння кісткової 

порожнини соскоподібного відростка відбувається в терміни до 1 року, в той 

час як при використанні тришарової комбінованої мастоїдопластики з застосу-

ванням аутокістки і біоактивного керамічного матеріалу «Синтекістка», загоєн-

ня відбувається в терміни до 2 роки (p<0,05), при цьому в новоутвореній кістці 

ще відмічається наявність гранул імплантованого матеріалу, які мають чіткі 

межі з оточуючою її кістковою тканиною.  

5. Після сануючих операцій з комбінованою мастоїдопластикою із за-

стосуванням аутокістки і «Тутопласт
®
» в середньому у 76,8 % пацієнтів відмі-

чалося зниження порогів по кістково-проведеним звукам в області мовних і ви-

соких частот від 5 до 30 дБ (p<0,05). У хворих з центральною перфорацією ба-

рабанної перетинки при збережені слухових кісточок, зазначалося спонтанне 

закриття перфорації барабанної перетинки і зниження порогів сприйняття пові-

тряно-проведених звуків на мовних і високих частотах. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При реконструктивних втручаннях на середньому вусі доцільно ви-

користовувати кістковий біоімплантат «Тутопласт
®
» і біоактивний керамічний 

матеріал «Синтекістка» в комбінації з аутокісткою. 

2. При проведенні комбінованої мастоїдопластики доцільно викорис-

товувати фрагменти аутокістки у вигляді кісткової стружки, взяті з кортикаль-

ного шару соскоподібного відростка.  

3. У випадках проведення відстроченої мастоїдопластики кісткову 

стружку аутокістки можна зберігати в 0,5% розчині формаліну при температурі 

2-4°С протягом 7-10 днів. 

4. При реконструкції задньої стінки зовнішнього слухового проходу з 

метою кращого загоєння необхідно поміщати між імплантованою кістковою 

платівкою і шкірою задньої стінки зовнішнього слухового проходу вільний м'я-

зово-фасціальний клапоть.  

5. Клініко-анатомічні особливості соскоподібного відростка і бара-

банної порожнини є основоположними критеріями при виборі методики сану-

ючої операції з мастоїдопластикою у хворих на хронічний епітимпаноантраль-

ний гнійний середній отит.  
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