
Тема лекції:  

Гострий гнійний середній отит. 

Мастоїдит. Антротомія. Хронічне 

гнійне запалення середнього вуха. 

Сануючі операції вуха. 

Тимпанопластика 



Визначення 

   Гострий гнійний середній отит – 

гостре запальне інфекційне 

захворювання слизової оболонки 

повітроносних порожнин середнього 

вуха. 



Значення захворювання: 

 

1) частота - гострий середній отит 
становить 25-30% усіх вушних 
захворювань, 15-16% усіх ЛОР-хворих у 
дитячій практиці; 

2) соціальна значимість - веде до розвитку 
приглухуватості; 

3) наслідок - перехід у хронічну форму; 

4) може викликати внутрішньочерепні 
ускладнення. 



Етіологія 

 

 Str.Pneumoniae 

Heamophilus influenzae 

Moraxella cataralis 

 S.Aureus 

 S.Piogenes 

 Респіраторні віруси 

(Страчунський Л.С., 2002) 



Патогенез 

 
  Зниження опірності організму. 

 Шляхи проникнення інфекції у середнє вухо: 

              а) рино-тубарний шлях; 

              б) через зовнішній слуховий хід; 

              в) гематогенний шлях. 

 Стан носа та носоглотки. 

 Будова сосковидного відростка       
(пневматичний, діплоетичний, склеротичний 
типи). 

 Зміни у вусі, що виникли внаслідок раніш 
перенесених захворювань. 

 Вік. 



Травматичний розрив барабанної 

перетинки 



Патологічна анатомія 
 

Інфекція                  мукоїдний набряк, 

                           дрібноклітинна інфільтрація,  

                           артеріальна гіперемія слизoвої 

                           оболонки, ексудація 

 

 

                                   слизова оболонка потовщується, 

                           з’являються виразки, грануляції 
                             

                                   порушення трофіки барабаної  

                           перетинки, її прободіння 

 
 

                                                      оторея 
 

 

                           репаративні процеси. 
 



Клінічна картина 

 

Бурхливий перебіг. 

Виражена загальна реакція 

організму. 

 Гнійний вміст у барабаній порожнині. 



Запалення середнього вуха 

проходить три стадії: 

 
 І стадія. Розвиток запального 

процесу та наростання клінічних 

симптомів - неперфоративна. 

 ІІ стадія. Перфоративна. 

 ІІІ стадія. Репаративна або 

зворотнього розвитку. 



Гострий гнійний середній отит 



Гострий гнійний середній отит 



Некротичний отит 



Периферійний парез лицевого 

нерва 



Некротичний отит. Некроз 

сосковидного відростка 



Гострий грипозний отит 



Туберкульозний отит 



При гострому середньому 

отиті у дітей можуть 

виникати явища: 
 

менінгізму; 

 парентеральної диспепсії. 



Лікування 

І. 1. Антибіотики 

   2.Судинозвужувальні краплі в ніс 

   3.Краплі у вухо 

   4.Симптоматична терапія 

   5.Фізіотерапевтичні процедури 

 

ІІ. 1.Турунди у вухо з дезінфікуючими речовинами 

     2.Тимпанопункція або парацентез 

 

ІІІ.1.Продування труб за Політцером 

     2.Катетерізація слухових труб 

     3.Пневмомасаж барабанних перетинок 

 
     Allan S. Lieberthal, Aaron E. Carroll, Tasnee Chonmaitree et al. Clinical 

practice guideline. The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media // 
Pediatrics Vol. 131 No. 3 March 01, 2013 E964-E999. 

 



Краплі, що використовуються для 

лікування запальних захворювань вуха  

Гострий гнійний середній отит 

(неперфоративна стадія) 

Гострий гнійний середній отит 

(перфоративна стадія) 

 

Отофа 

Норфлоксацин 

Нормакс  

Отипакс 

Отинум  

Полидекса 

Дексона 

 Анаурон 

Отофа 

Норфлоксацин 

Нормакс  

Отипакс 

 



Парацентез барабанної 

перетинки 



Парацентезний отвір 



Мастоїдит - захворювання 

кістки сосковидного відростка. 

 
Первинний. 

Вторинний. 



Розвитку мастоїдита 

сприяють: 

 

Висока вірулентність інфекції. 

 Загальне ослаблення організма. 

 Утруднений відтік гною. 

Нераціональна терапія. 

 



Стадії мастоїдиту: 

 

 Запалення мукоперіоста. 

Остит. 

 Емпієма відростка. 

 



Мастоїдит. 

 Нависання задньоверхньої стінки зовнішнього 

слухового ходу в кістковому відділі 



Ренгенограма скроневої кістки за 

Шюллером 



Атипові форми мастоїдиту 

 
 Верхівково-шийний мастоїдит 

(Бецольдівський). 

 Зігоматіцит. 

 Скваміт. 

 Петрозіт. 

Для петрозіту характерною є тріада Граденіго: 

 середній отит; 

 трігемініт; 

 парез або параліч відвідного нерва. 



Поширення гнійного процесу з 

середнього вуха 

 1- прорив гною під м`язи шиї 
або в ділянку верхівки 
сосковидного відростка з 
внутрішнього його боку; 

2 - абсцес мозочка; 

3 - пересинуозний абсцес; 

4 - синустромбоз; 

5 - субперіостальний абсцес; 

6 - екстрадуральний абсцес; 

7 - абсцес скроневої частки 
головного мозку 



Етап антромастоїдотомії 



Етап антромастоїдотомії 



Етап антромастоїдотомії 



Трепанація сосковидного 

відростка 



У немовлят - антрит. 

 
Існує дві форми антриту: 

Явна. 

Латентна. 



Лабіринтит 

    це інфекційний запальний 

процес, що протікає в 

порожнині внутрішнього 

вуха. Лабіринтит може 

викликати будь-яка флора: 

як патогенна, так і 

сапрофітна. 

 



Класифікація лабіринтитів 

 За етіологічним чинником: 

• Специфічний( туберкульозний, сифілітичний) 

• Неспецифічний  

За джерелом походження розрізняють лабіринтит: 
•  Тимпаногенний  - як ускладнення гострого і хронічного гнійних 

середніх отитів; 

•  Менінгогенний – виникає як ускладнення менінгіту. 

•  Гематогенний – (паротит, скарлатина, кір, тиф тощо). 

•  Травматичний – при переломах основи черепа 

За патоморофлогічними характеристиками: 
• Обмежений,  

• Дифузний серозний,  

• Дифузний гнійний  

• Некротичний лабіринтит. 

 



Лікування лабіринтитів 

 
 

 При будь-яких вестибулярних розладах хворого негайно направляють у ЛОР-

відділення. Лікування може бути ефективним на початку захворювання, коли 

функція лабіринту ще не втрачена. 

 

 При лабіринтиті, що виник як раннє ускладнення гострого середнього отиту в 

доперфоративному періоді, виконують парацентез барабанної перетинки, 

призначають великі дози антибіотиків, сульфаніламіди, десенсибілізуючі, 

глюкокортикоїди, сечогінні засоби. 

 

 Якщо лабіринтит виник у пізніх стадіях гострого середнього отиту, то 

застосовують оперативне втручання – мастоїдотомію з розкриттям антруму та 

всіх уражених кісткових комірок, що межують з лабіринтом. 

 

 При лабіринтогенних абсцесах мозочка та при некротичних формах лабіринтів з 

утворенням секвестрів виконують  лабіринтотомію. Лабіринт при цьому 

розкривають через задню черепну ямку або через промонторіум. 

 

 

Neil Bhattacharyya, MD, Samuel P. Gubbels, MD, Seth R. Schwartz, MD, MPH. et al. Clinical Practice 

Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update) // Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2017, 

Vol. 156(3S) S1–S47 
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Хронічне гнійне 

запалення середнього 

вуха. Сануючі операції 

вуха. Тимпанопластика. 
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Значення 

 

Приводить до виникнення 

приглухуватості. 18% хворих на 

приглухуватість - є наслідком 

хронічного гнійного середнього 

отиту. 

Можливе виникнення 

внутрішньочерепних ускладнень, 

лабіринтиту, парезу лицевого нерва. 
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Етіологія  

 S.aureus 

 Pseudomonas spp. 

 Heamophilus influenzae 

 Mixt-флора 

(Страчунский Л.С., 2002) 

 

 S.aureus – 45% 

 Pseudomonas spp.- 35% 

  Heamophilus influenzae 

– 13% 

 Mixt – 65% 

 Віруси – 6% 

 Candida spp. – 30% 

(Заболотный Д.И. и 

соавт.,2002) 
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Видовий склад збудників мікоза середнього вуха 
(В.Я.Кунельська, Г.Б.Шадрин, 2004) 

 Aspergillus               -  74% 

Candida                   -  20% 

 Penicillum                - 4% 

Mucor                      - 2% 

 Змішана грибкова 

   інфекція                  - 12%       
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Особливості отомікоза 

Перераховані гриби – умовно патогенні. 

Отомікоз – парадіабетичне 
захворювання. 

Пригнічують бактеріальну флору при 
суперінфікуванні. Потрібно проводити 
тільки протигрибкове лікування. 

 Грибкові процеси схильні до 
рецидивування. Необхідні повторні 
курси лікування. 
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Патогенез 

 

Особливості макроорганізма. 

Вірулентність мікроорганізма. 

Стан носа, приносових пазух, глотки. 

 Зміни середнього вуха, що виникли 

внаслідок попередніх захворювань. 

 Тип будови сосковидного відростка. 

Особливості конституції. 
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Патологічна анатомія 
 

формування стійкої перфорації б.п. 

      

запалення підепітеліального шару 

 
слизова оболонка гранулює та перетворюється на 

сполучну тканину 

     порушується дренаж клітин соскоподібного відростка 

 
клітини соскоподібного відростка заповнені слизово-

гнійним вмістом 

 
в процес залучаються кісткові стінки та слухові кісточки 

  

     виникає холестеатома. 
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Обов’язкові ознаки: 

 

 Тривала гноєтеча з вуха. 

Стійка перфорація барабанної 

перетинки. 

 Зниження слуху, шум у вусі. 
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Форми захворювання 

 

Мезотимпаніт. 

 Епітимпаніт. 
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Мезотимпаніт  



47 

Мезотимпаніт 



48 

Аудіограма 
кондуктивний тип порушення слуху 



49 

Епітимпаніт 



50 

Епітимпаніт  
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Теорії утворення 

холестеатоми 
 

Метапластична. 

Вростання епідерміса. 
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Механізм руйнування кістки 

холестеатомою 

 

 Тиск. 

Виділення ферментів, що 

викликають лізіс кістки. 
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Рентгенограма сосковидного 

відростка 
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Рентгенограма сосковидного 

відростка 
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Аудіограма 
змішаний тип порушення слуху 
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Аудіограма  

 перцептивний тип порушення слуху 
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Алергічна форма хронічного отиту 

 60% спостережень - алергічний 
компонент або алергічна форма. 

Велика кількість серозно-
слизового вмісту. 

Слизова оболонка та грануляції 
блідого кольору. 

Мінлива отоскопічна картина. 

Місцева та загальна еозинофілія. 

 Terapia ex juvantibus. 
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Лікувальна тактика 

 

І. Обстеження: рентгенографія скроневої 
кістки, аудіометрія, консультація 
невропатолога та окуліста. 

ІІ. Загальне лікування. 

ІІІ. Санація носа і носоглотки. 

ІV. Місцеве сануюче лікування: 

     1-й етап - механічне видалення гною з 
вуха; 

      2-й етап - введення ліків у барабанну 
порожнину. 



59 

Промивання надбарабанного 

простору 
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Лікарські засоби для введення у 

вухо  

Розчини на 70  етіловому спирті 

 3% борний спирт 

 5% спиртовий розчин сульфоцила натрія 

 5% саліциловий спирт 

 1% спиртовий розчин хлорофіліпта 

 1% спиртовий розчин новоіманіна 

 2,5% спиртовий розчин граміцидіна 
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Лікарські засоби для введення у 

вухо 

Отофа 

Норфлоксацин 

Нормакс 
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Лікарські засоби для введення у 

вухо 

Порошки 

Йодоформ 

 Ксероформ 

 Борна кислота 

 Антибіотики 

Сульфаніламіди  
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При алергії 

Розчини  
 5% розчин димедрола 

 Дексаметазон (очні краплі) 

Мазі 
 Оксикорт 

 Флуцинар 

 Лоринден 

 Софрадекс 

 Гідрокортизонова 

 Преднізолонова   
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Протигрибкові системні препарати 

 Ністатин 

 Леворин 

 Нізорал 

 Пімафуцин – 10 днів, 3р. на добу по 100 мг 

 Амфоглюкамін 

 Дифлюкан – 10 днів,1 р. на добу по 50 або 100 мг 

 Флюкостат 

 Орунгал – 14 днів,1р.на добу по 100 мг 

 Ламізіл – 14 днів, 2 р. на добу по 125 мг 

 
Кандидозні ураження – дифлюкан, пімафуцин, ламізіл. 

Аспергільоз – орунгал. 
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Місцева протигрибкова терапія 

 Нітрофунгін 

 Канестен (клотримазол) 

 Спиртовий розчин хінозола 

 Міконазол 

 Суспензія пімафуцину 

 Екзодерил 

 

Аспергільоз – нітрофунгін, екзодерил. 

Кандидоз – клотрімазол, пімафуцин. 

Змішана грибкова флора – екзодерил.  
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Показання до радикальної 

операції 

 
1. Карієс стінок порожнин середнього вуха. 

2. Холестеатома. 

3. Хронічний мастоїдит. 

4. Парез лицевого нерва. 

5. Лабіринтит. 

6. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення - 

абсолютне показання. 
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Радикальна операція 
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Сануючі операції щадного типу 

 

Аттикотомія (аттикоадитотомія). 

Аттикоантротомія. 

 Консервативна радикальна 

операція. 

Антродренаж. 

 Задня тимпанотомія. 
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5 типів тимпанопластики  
за Вульштейном 

 
 Мірінгопластика. 

 Велика тимпанальна порожнина. 

 Мала тимпанальна порожнина - колюмела-
ефект. 

 Редукована барабанна порожнина 

 Фенестрація горизонтального півколового 
каналу. 
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І тип тимпанопластики 
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ІІ тип тимпанопластики 
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ІІІ тип тимпанопластики 
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ІV тип тимпанопластики 



74 

V тип тимпанопластики 
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Різновиди сучасних хірургічних 

втручань 

 Кісточкова інтерпозиція 

(транспозиція), аутотрансплантація. 

 

 Різновид - маллеостапедопексія. 

 

Мастоїдопластика. 
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Трансплантати 

 

 Тверда мозкова оболонка.  

Слизова оболонка щоки. 

Шкіра. 

 Рогівка. 

Фасція. 
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Стадії приживлення 

 трансплантата 

 
Плазматичного живлення. 

 

Судинного живлення. 

 

Органічного зрощення. 
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Протипоказання до 

тимпанопластики 

 

Непрохідність слухової труби. 

 

 Різке порушення звукосприймаючого 

апарату. 
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