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№ Тема Години Вид 

контролю 

1. Імпедансометрія. 4 Тези або 

реферат 

2. Диференційна діагностика порушень звукопровідного 

та звукосприймального апаратів. 

4 Тези або 

реферат 

3. Отомікоз. 2 Тези або 

реферат 

4. Ексудативний отит. 2 Тези або 

реферат 

5. Отогенні внутрішньочерепні ускладнення та отогенний 

сепсис 

4 Тези або 

реферат 

6. Носовий клапан та остіомеатальний комплекс. 2 Тези або 

реферат 

7. Деформація зовнішнього носа. Ринопластика. 4 Тези або 

реферат 

8. Мікози приносових пазух. Міцетома. 2 Тези або 

реферат 

9. Фізіологія лімфаденоїдного глоткового кільця. 2 Тези або 

реферат 

10. Злоякісні пухлини глотки. 4 Тези або 

реферат 

11. Ускладнення ангін. 4 Тези або 

реферат 

12. Передракові захворювання гортані. 4 Тези або 

реферат 

13. Функціональні захворювання голосового апарату 2 Тези або 

реферат 



МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 1 

Імпедансометрія 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з сучасним методом об'єктивного 

дослідження слухової функції — динамічною імпедансометрією — та 

оцінити його значення в клінічній практиці. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Звукопровідні структури середнього вуха 

(барабанна перетинка, слухові кісточки, зв'язки, м'язи барабанної 

порожнини) під час передачі звукової хвилі до завитки чинять 

акустичний опір. Динамічна імпедансометрія ґрунтується на 

вимірюванні акустичного опору (імпедансу). 

Патологічні процеси в середньому вусі змінюють величину акустичного 

імпедансу порівняно з нормою. Методи динамічної імпедансометрії 

(тимпанометрія та реєстрація акустичного рефлексу) ґрунтуються на 

визначенні абсолютних показників акустичного опору (імпедансу) на 

тони в широкому діапазоні частот. 

Тимпанометрія характеризує динаміку акустичного опору в умовах 

змін тиску повітря в обтурованому зовнішньому слуховому ході. 

Результати тимпанометрії реєструють графічно. Відомо 6 типів 

тимпанометричних кривих за Джергером(1970). 

Крива типу А: максимальне значення акустичної провідності відмічається 

на нульовому рівні тиску. Це — норма. 

Крива тину В: акустичний опір мало змінюється в разі коливання тиску, 

що позначається на графіку горизонтальною кривою. Таку криву 

спостерігають при ексудативному отиті. 

Крива типу С: має максимум амплітуди, зміщений у бік від'ємного 

тиску. Тимпанограма характерна для дисфункції слухової труби. 

Крива типу D: має зубці у висхідній частині і реєструється в разі 

адгезивного прцесу в середньому вусі та рубців барабанної 

перетинки. 



Крива Аs: конфігурація збережена, але знижена амплітуда. Вона 

має місце при анкілозі стремена, зумовленому отосклерозом. 

Крива типу Аd: розірвана в ділянці свого максимуму, тобто 

практично немає піку. Така крива характерна для розриву ланцюга 

слухових кісточок. 

Вивчення акустичного рефлексу полягає в реєстрації скорочення 

стременного м'яза під впливом звукової хвилі. Акустичний рефлекс є 

захисним рефлексом, фізіологічне значення якого полягає в захисті 

структур внутрішнього вуха від ушкодження сильними звуками. 

Досліджують іпсі- (у подразіювшму вусі) і контралатеральний (у 

протилежному вусі акустичний рефлекс. У нормі поріг акустичного 

рефлеву становить 70-85 дБ над порогом слуху. При сенсоневральній 

приглухуватості відбувається підвищення порогів понад 90 дБ. При 

кондуктивній приглухуватості, обумовленій гострими запальними 

змінами в середньому вусі, патологією ядер або стовбура лицевого 

нерва акустичний рефлекс відсутній на боці ураження. При 

отосклерозі спостерігають зворотній акустичний рефлекс. При 

невриномі VIII пари черепних нервів відсутні іпсі- та 

контралатеральний рефлекси на ураженому боці. Для диференційної 

діагностики ретрокохлеарних уражень досліджують послаблення 

(розпад) акустичногорефлексу (декей-рефлекс). Він полягає в тому, 

що амплітуда акустичного рефлексу зменшується вдвічі за половину 

часу, протягом якого діє подразнювальний сигнал. 

Можливості імпедансометричного дослідження 

дозволяють досліджувати функцію слухової труби як при цілісній 

барабаній перетинці, так і в разі її перфорації. Під час проведення 

проби Вальсальве, Тойнбі та у спокої визначають акустичний опір 

середовищ середнього вуха, що є вирішальним, особливо в разі 

планування  слухопокращуючих операцій.  



ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Що означає термін «динамічна імпедансометрія»? 

2. Назвіть складові методу динамічної імпедансометрії. 

3.  Наведіть характеристику тимпанометрії, типи тимпанограм за 

Джергером (1970). 

4. Опишіть акустичний рефлекс у нормі та при патології 

слухового аналізатора. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Оториноларингологія: підручник / Д.І. Заболотний, Ю.В. Митин, С.Б. 

Безшапочний, Ю.В. Дєєва. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 496 с. 

2. Оториноларингология: учебник / Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. 

Безшапочний, Ю.В. Деева. — К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с. 

3. Мітін Ю. В. Оториноларингологія (лекції). — К.: Фарм Арт, 2000. – 

185 с. 

4. Кочкин Р.В. Импедансная аудиометрия. – М.:Медицина, 2006. – 48 с. 

5. Руководство по аудиологии / Я.А. Альтман, Г.А. Таваркиладзе.  - 

"ДМК Пресс", 2003. – 360 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 2 

Диференційна діагностика порушень звукопровідного та 

звукосприймального апаратів 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: вивчити симптоматику та діагностику порушень 

звукопровідного та звукосприймального апаратів; засвоїти принципи 

їх диференційної діагностики. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Для діагностики характеру порушень 

слухової функції необхідно знати фізіологію слухового аналізатора, 

механізми звукопроведення та теорії звукосприйняття, мати уявлення 

про основні етапи аудіологічного дослідження та вміти інтерпретувати 

дані, отримані під час обстеження. 

Для порушення звукопроведення (кондуктивна приглухуватість), що 

має місце при гострому катарі середнього вуха, ексудативному отиті, 

гострому середньому отиті, мезотимпаніті, при травмах барабанної 

перетинки, характерними є такі ознаки: 

1)  скарги на зниження слуху, відчуття закладеності у вусі, 

низькочастотний вушний шум; 

2)  латералізація звуку в досліді Вебера в бік хворого вуха; 

3)  негативний дослід Рінне, Бінга; 

4)  відносне збільшення часу кісткової провідності в досліді Швабаха; 

5)  у досліді Федерічі слух буде кращим із соскоподібного відростка; 

6)  наявність кістково-повітряного інтервалу (тональна порогова 

аудіометрія), за якого пороги кісткової провідності перебувають у межах 

норми, а пороги повітрянопровідних звуків підвищені на 20-40 дБ чи 

більше та значно порушується сприйняття низьких звуків, крива 

повітряного сприйняття має висхідний характер; 

7) тимпанометричні криві типу С (гострий катар середнього вуха) або В 

(ексудативний отит). 



Для порушення звукосприйняття (перцептивна приглухуватість), яке 

спостерігають при гострій та хронічній сенсоневральній приглухуватості 

різного генезу, характерні такі ознаки: 

1)  скарги на раптове чи поступове зниження слуху, високочастотний 

вушний шум різної інтенсивності; 

2)  латералізація звука в досліді Вебера в бік здорового вуха чи того, яке 

краще чує; 

3)  позитивний дослід Рінне, Бінга; 

4)  зменшення часу кісткової провідності в досліді Швабаха; 

5)  у досліді Федерічі слух буде кращим з козелка; 

6)  підвищення порогів кісткової та повітряної провідності переважно на 

високих частотах до 30-70 дБ за відсутності кістково-повітряного 

інтервалу, крива має низхідний характер (тональна порогова 

аудіометрія); 

7)  наявність феномену прискореного наростання гучності; 

8)  тимпанометричні криві типу А, підвищення порогів акустичного 

рефлексу. 

Визначення характеру порушення слухової функції є 

обов'язковим і необхідним фактором у діагностиці захворювань вуха і 

виборі правильної лікувальної тактики. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. У чому полягає механізм звукопроведення? 

2. Розкажіть, які існують теорії звукосприйняття. 

3. Дайте визначення понять «кондуктивна приглухуватість» та 

«перцептивна приглухуватість». 

4. Вкажіть захворювання вуха, які супроводжуються порушенням 

звукопроведення або звукосприйняття. Які існують методи 

дослідження слуху? 

5. Вкажіть ознаки порушення звукопроведення. 



6. Назвіть ознаки порушення звукосприйнятея. 

7. З якими станами проводять диференційну діагностику 

порушень звукопроведення та звукосприйняття? 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Оториноларингологія: підручник / Д.І. Заболотний, Ю.В. Митин, С.Б. 

Безшапочний, Ю.В. Дєєва. — К.: ВСВ «Медицина», 2011. – 496 с. 

2. Оториноларингология: учебник / Д.И. Заболотный, Ю.В. Митин, С.Б. 

Безшапочний, Ю.В. Деева. — К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с. 
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7. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості / 

Т.В.Шидловська, А.Л.Косаковський, Т.А.Шидловська.  – К: НМАПО 

імені П.Л.Шупика, 2008. – 432 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 3 

Отомікоз 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з особливостями перебігу, діагностики, 

лікування різних форм отомікозу. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Отомікоз – запалення зовнішнього та 

середнього вуха грибкового походження. Викликається переважно 

патогенними грибами, що вегетують в товщі шкіри людини, а саме: 

Aspergilus (A.niger, A.fumigatus, A.flavus), Penicillium, Rhisopus та 

дріжжеподібними грибами роду Candida. Найчастіше (приблизно в 70%) 

патогенні гриби колонізуються в товщі шкіри зовнішнього слухового ходу, 

спричинюючи отомікоз зовнішнього слухового ходу з тривалим, 

рецидивуючим перебігом, з перспективою хронізації запального процесу. 

До групи ризику розвитку грибкового враження шкіри зовнішнього 

слухового ходу належать люди, що тривало працюють в умовах холодного 

або спекотного клімату, підвищеної вологості та запилення, шкіра яких 

контактує з хімічними речовинами, термічними агентами. В останній час 

на отомікоз зовнішнього слухового ходу частіше почали хворіти люди, які 

тривалий час відвідують басейн, займаються водними видами спорту. 

Розвиток грибкового патологічного процесу в них зумовлений 

потраплянням води в зовнішнє вухо, що містить спори патогенних грибів. 

Залишається актуальним розвиток отомікозу зовнішнього слухового ходу у 

хворих з ендоуральними слуховими апаратами, за умови їх тривалого 

знаходження в зовнішньому слуховому, несвоєчасної заміни ендоуральних 

вкладишів та в разі порушення особистої гігієни. Сприяють розвитку 

отомікозу зовнішнього слухового ходу тривалі гноєтечі з приводу 

загострення хронічного гнійного середнього отиту або гострого гнійного 

середнього отиту з затяжним перебігом. Мікротравми, садна стінок 

зовнішнього слухового ходу прискорюють інвазію патогенних грібів в 

товщу шкіри. В меншому відсотку (приблизно 20%) зустрічаються 



отомікози післяопераційних порожнин та грибкові середні отити (10%). Як 

правило, ці патологічні стани виникають на тлі тривалої місцевої або 

загальної антибіотикотерапії, гормонотерапії, алергічної сенсибілізації, 

порушенні обміну речовин (особливо у хворих на цукровий діабет), 

авітамінозу.  

Клініка отомікозу різноманітна – грибковий патологічний процес 

або перебігає з ознаками свербежу різної інтенсивності або з вираженим 

місцевим больовим симптомом, відчуттям розпирання та наявності 

стороннього тіла у вусі. Така різноманітність клінічного перебігу отомікозу 

обумовлена процесами обсіменіння та проростання міцелія в товщу шкіри, 

а також наявності супутньої патогенної флори. Найчастіше поряд з 

патогенними грибами висівається золотистий стафілокок та сине гнійна 

паличка, іноді – протеї. В разі масивного росту грибів та обтурації 

зовнішнього слухового ходу можуть з’являтися симптоми зниження слуху, 

аутофонії, гіперестезії вушної раковини та привушних ділянок. 

Отоскопічно в зовнішньому слуховому ході визначають маси міцелія 

грибів, колір яких залежить від виду збудника. Для A.niger – чорні крапки 

на стінках кісткового відділу зовнішнього слухового ходу, барабанної 

перетинки, для A.flavus – жовтий або жовтувато-зелений колір виділень, 

для A.fumigatus – зеленого кольору виділення або крапки, для грибів роду 

Penicillium – білі з жовтуватим відтінком кірки м’якої консистенції та 

рідкий серозний вміст в слуховому ході. Отомікоз, що викликаний 

дріжжеподібними грибами роду Candida характеризується ділянками 

десквамації шкіри слухового ходу, наявністю казеозних мас в просвіті 

слухового ходу та переходом процесу на вушну раковину. Грибковий 

середній отит супроводжується виникненням перфорації барабанної 

перетинки різних розмірів, інколи навіть декількох та спричинює 

порушення слуху за кондуктивним типом навіть після затухання 

запального процесу. 



В діагностиці отомікозу вирішальне значення має мікроскопія та 

посів патологічного матеріалу на поживні середовища. Від цього залежить 

застосування певного фунгіцидного препарату та ефективність лікування.  

Лікування отомікозу починається з ретельного туалету 

зовнішнього слухового ходу та призначення місцево фунгіцидних 

препаратів широкого спектру дії, а в разі інформованості про чутливість 

збудника інфекції, призначають прицільну протигрибкову терапію. 

Лікарські форми які застосовують це – рідинні форми спиртових 

розчинів, креми, мазі, препарати йоду. Оскільки поряд з грибковою 

флорою із зовнішнього слухового ходу можуть висівати і анаероби, і 

аероби, доцільно призначати комбіновані лікарські форми (з 

протигрибковим і антибактеріальним впливом). Окремо призначають 

десенсибілізуючи препарати. В разі рецидивуючих форм отомікозу, 

отомікозу, що перебігає на тлі важкої соматичної патології, 

імунодифіцитних станів, призначають загальну фунгіцидну терапію. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Що означає термін отомікоз? 

2. Які чинники є основними в розвитку отомікозу? 

3. Опишіть клінічний перебіг отомікозу. 

4. Наведіть принципи лікування отомікозу. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 4 

Ексудативний отит 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомлення з етіологією, патогенезом, клінікою, 

діагностикою та диференційною діагностикою ексудативного отиту, 

методами консервативного та хірургічного лікування хворих із цією 

патологією. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Ексудативний отит є одним із різновидів 

катару середнього вуха, тобто найчастішим негнійним захворюванням 

цього органа. Він виникає внаслідок порушення вентиляційної 

функції слухової труби, що призводить до зниження тиску повітря в 

середньому вусі, розвитку катарального запалення слизової оболонки та 

накопичення ексудату в барабанній порожнині. Найчастіше 

ексудативний отит виникає як вторинний процес, пов'язаний 

насамперед з наявністю захворювань, які порушують носове дихання, а 

саме: викривлення носової перегородки, хронічний риніт, синуїт, 

аденоїдні розростання, гострі респіраторні вірусні інфекції та ін. 

Важливе значення має також ураження слизової оболонки середнього 

вуха вірусної або алергійного походження, що супроводжується 

збільшенням продукції мукозного ексудату. 

Діагноз ексудативного отиту встановлюють на підставі 

характерної отоскопічної картини. Барабанна перетинка змінена, 

жовтуватого, коричневого або синього кольору, крізь неї 

просвічуються рідина і пухирці повітря. Аудіограма характерна для 



кондуктивної приглухуватості або змішаного типу за наявності блокади 

вікон лабіринту. Вирішальне значення в діагностиці мають дані 

імпедансометрії, за результатами якої визначається тимпанометрична 

крива типу «В». 

Методи лікування ексудативного отиту спрямовані на 

усунення чинників, які порушують носове дихання, відновлення 

функції слухової труби й евакуацію ексудату з барабанної 

порожнини. 

Евакуацію секрету з барабанної порожнини виконують 

транстубарним (катетеризація слухових труб із уведенням 

протеолітичних ферментів, які сприяють розрідженню секрету, та 

глюкокортикоїдів для покращання функції слухової труби) та 

транстимпанальним шляхом, проводячи тимпанопункцію або 

міринготомію. Після міринготомії в отвір барабанної перетинки 

вводять шунт із тефлону або іншого інертного матеріалу. Крізь 

нього здійснюють вентиляцію барабанної порожнини. Крім того, 

він дає змогу проводити багаторазове відсмоктування секрету з 

барабанної порожнини та вводити туди ліки. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Дайте визначення терміну «ексудативний отит». 

2. Які етіологія та патогенез ексудативного отиту? 

3. Назвіть клінічні прояви захворювання. 

4. Розкажіть про діагностику та диференційну діагностику 

ексудативного отиту. 

5. Зазначте консервативні методи лікування. 

6. Розкажіть про хірургічні методи лікування. 

7. У чому полягає профілактика ексудативного отиту? 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 5 

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення та отогенний сепсис 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з клінікою, діагностикою, 

диференційною діагностикою отогенних внутрішньочерепних 

ускладнень і тактикою лікування таких хворих. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Отогенні ускладнення є вкрай 

важкими, часто з загрозою для життя захворюваннями, котрі виникають 

внаслідок попадання інфекції з вуха в порожнину черепа. Раніше 

основною причиною їх виникнення вважався епітимпаніт, в останні роки 

виникають при гострому середньому гнійному отиті. До них відносяться: 

менінгіт, енцефаліт, екстра-та субдуральні абсцеси, абсцес скроневої долі 

мозку та мозочка, тромбоз сигмовидного синусу, отогенний сепсис. 

Можливі комбіновані ускладнення. Етіологія. При гострому отиті 

виділяють Str. Pneumonia, Heamophilus influenzae, Maroxella cataralis, S. 

Aureus, S. Pyogenes, при хронічному отиті – S.Aureus, Pseudomonas spp., 

Mix-флора. Шляхи та етапи поширення інфекції у порожнину черепа: 

контактний, по преформованих шляхах, лабіринтогенний, гематогенний, 

лімфогенний, травматичний, крізь дегісценції. Виділяють 4 етапи – 

екстрадуральний абсцес (гнійник між кісткою та твердою мозковою 

оболонкою), субдуральний абсцес (абсцес під твердою мозковою 

оболонкою) та, розлитий гнійний менінгіт, абсцес речовини мозку.  

Вториний  отогенний розлитий гнійний менінгіт – це гнійне 

запалення м’якої мозкової оболонки. Клініка менінгіту характеризується 

інтенсивним головним болем, нудотою та блювотою центрального ґенезу, 

затьмаренням свідомості, маренням, підвищенням температури тіла до 39-

40 градусів С (continua), тахікардії. Також хворий приймає позу «курка 

рушниці», або «лягавого собаки», наявні менінгеальні (оболонкові) 

симптоми: ригідність потиличних м’язів, симптоми Керніга, 



Брудзинського. Остаточно діагноз ставиться на основі змін у лікворі 

(підвищення тиску, мутний, плеоцитоз, підвищення вмісту білку, 

зниження вмісту глюкози та хлоридів, результат бактеріологічного 

дослідження), гемограми та очного дна. При приєднанні енцефаліту 

приєднуються порушення рухової системи, функції черепних нервів, 

вогнищева симптоматика. Диференційний діагноз проводять з 

туберкульозним, епідемічним цереброспінальним та серозним (вірусним) 

менінгітом. 

Тромбоз сигмовдного синусу та отогенний сепсис виникають 

внаслідок поширення інфекції контактним, рідше гематогенним шляхом. 

В синусі утворюється тромб, котрий поступово розповсюджується за межі 

синуса, інфікується, нагноюється й, таким чином, утворюється септичне 

вогнище. В клініці поділюять ранню та пізню форми сепсису. Виділяють 

загальні та  місцеві групи симптомів. До загальних відносяться: гектична 

температура тіла з озообами та проливними потами, пульс відповідає 

температурі, жовтяниця, наявність запальних змін в гемограмі та збудника 

при посіві крові, наявність метастатичних гнійників у легенях, суглобах, 

підшкірній клітковині, м’язах. До місцевих відносяться симптоми 

Гризінгера (набряк та болісність тканин в ділянці заднього краю 

сосковидного відростка), Уайтинга (біль при пальпації переднього краю 

кивального м’яза) та Фоска (відсутність шуму при аускультації яремної 

вени). 

Абсцеси речовини головного мозку локалізується в скроневій долі, 

або, рідше, в мозочку де утворюється спочатку вогнище енцефаліту, котре 

з часом приводить до інкапсульованого гнійного розплавлення речовини 

мозку. Клініка зумовлена наявністю об’ємного процесу та гнійного 

запалення. Виділяють 4 стадії абсцесу мозка: початкову (1-2 тижні), 

латентну (2-4 тижні), явну (декілька тижнів) та термінальну. Початкова 

стадія проявляється клінікою менінго-енцефаліту, після лікування виникає 



покращення. Явна стадія виникає поступово, або миттєво й складається з 

4-х груп симптомів: гнійного процесу; гіпертензійного синдрому; 

дислокаційного синдрому; вогнищевих порушень, характерних для 

ураження скроневої долі чи мозочка. Термінальна стадія триває декілька 

днів і закінчується смертю від набряку мозку, параліча життєвих центрів, 

прориву абсцесу у шлуночки. Діагностика заснована на даних клініки, 

ехоенцефалографії, КТ, МРТ, рідше сцинтіграфії. 

Лікування отогенних ускладнень зкладається з ургентного 

хірургічного втручання метою якого є елімінація гнійного вогнища та 

ліквідація ускладнень, а також інтенсивної медикаментозної терапії. При 

гострому отиті виконується розширена антромастоїдотомія, при 

хронічному отиті – розширена сануюча операція з подальшим розкриттям 

передньої та задньої черепної ямок, сигмовидного синусу, розтином або 

видаленням абсцесів мозку. Медикаментозне лікування включає потужну 

антибактеріальну терапію (Цефтриаксон, Пеніцилін, Левоміцетин та інші), 

дезинтоксикацію, дегідратацію, антикоагулянти, симптоматичну терапію і 

повинно проводитись в умовах відділення реанімації. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1.Які отогенні ускладнення вам відомі? 

2.Назвіть локалізацію отогенних абсцесів мозку. 

3.Як діагностувати отогенний менінгіт? 

4.Які стадії абсцесу вам відомі? 

5.Які симптоми тромбозу сигмовидного синусу вам відомі? 

6.Яка тактика лікування хворих з отогенними ускладненнями?  
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 6 

Носовий клапан, остіомеатальний комплекс 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з термінами, клінічною анатомією 

носового клапана та остеомеатального комплексну. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Носовий клапан – трикутної форми 

щілиноподібний простір між каудальним краєм верхнього латерального 

хряща та перегородкою носа, який в нормі дорівнює 10-15˚ та є лише 

складовою ділянки носового клапану. 

 Ділянка носового клапану є  найвужчим місцем порожнини носа і 

в анатомічному відношенні складається зі всіх елементів носової 

порожнини, які знаходяться в площині кута носового клапана, а саме: 

дистальні відділи верхнього латерального хряща, передній кінець нижньої 

носової раковини, каудальний край перегородки носа та всі інші тканини, 

що обмежують грушеподібний отвір (КеrnE.B., 1995). В функціональному 

значені ділянка носового клапану забезпечує: 

1) первинну регуляцію потоку повітря, зокрема мова йдеться про об’єм 

повітря, що надходить до носової порожнини (VanDishoekH., 1965); 

2) контроль частоти та глибини повітря на вдиху (WilliamsH.L., 1972);  

3) визначає форму, швидкість, напрямок та носовий опір повітря, що 

надходить до носової порожнини (HindererK.H., 1970, 1971); 

4) захист порожнини носа, внаслідок зміни ламінарного потоку повітря 

в ділянці клапана носа на турбулентний, що призводить до виникнення 

центробіжної сили та осідання на слизову оболонку передніх відділів 

носової порожнини пилових часточок та мікроорганізмів (Піскунов В.С., 

2000). 



Патологічні зміни в ділянці носового клапана призводять до утруднення 

носового дихання. Класифікація порушень, що спричинюють дисфункцію 

носового дихання об’єднує (KernE.B., 1989): 

1) звуження просвіту носового клапану за рахунок будь-якої структурної 

одиниці; 

2) провисання носового клапану, що спадається при нормальному 

диханні; 

3) комбіноване порушення. 

Клінічно патологію ділянки носового клапану можуть викликати наступні 

елементи порожнини носа: 

1) перегородка носа (різноманітні її деформації); 

2) передній кінець нижньої носової раковини (його гіпертрофія, аномалії 

розвитку); 

3) верхній латеральний хрящ (його деформація, відсутність внаслідок 

травми або операції). 

Найпростішим способом діагностувати патологію носового 

клапану можна провівши пробу Cottle. Під час зміщення пальцями шкіри 

щоки вбік спостерігається поліпшення носового дихання - проба 

позитивною (свідчить про патологію клапана носа або «колапс» крила 

носа). Якщо ж після зміщення шкіри щоки вбік дихання не поліпшилось – 

проба негативна (свідчить про нормальний клапан носа, а порушення 

носового дихання викликане іншою причиною).  

Лікування патології клапана носа не обмежується лише 

виконанням функціональних ендоскопічних операцій на перегородці носа 

та нижніх носових раковинах, а доповнюється естетичним 

ринопластичним втручанням. Для розширення носового клапану, 

переважно виконують резекцію каудального краю верхнього латерального 



хряща, що дозволяє змістити клапан носу доверху і таким чином 

розширити його. Для більшого розширення носового клапану проводять 

клиноподібну резекцію верхнього латерального хряща вздовж 

перегородки носа. За умови, невеликих латеральних хрящів та вузької 

спинки носа, носовий клапан розширюють за рахунок підсадки хрящових 

графт (розпорок) між латеральним хрящем а перегородкою носа. 

Остеомеатальний комплекс – анатомічні утворення, що визначають 

стан та функціонування передньої групи приносових пазух, вперше 

описаний H. Naumann в 1965 році. До складу остіомеатального комплексу 

входять: 

1) латеральна поверхня переднього кінця середньої носової раковини; 

2) гачкоподібний відросток; 

3) напівмісяцева щілина; 

4) решітчаста була. 

Ширину входу до остеомеатального комплексу визначають за відстанню 

між переднім кінцем середньої носової раковини і латеральною стінкою 

середнього носового ходу на якій на рівні переднього кінця середньої 

носової раковини виступає в бік раковини гачкоподібний відросток. В 

простір, що утворений цими анатомічними структурами, відкриваються 

природні отвору приносових пазух, що відносяться до передньої групи, а 

саме: верхньощелепна, фронтальна та етмоїдальна. 

Функціонально остеомеатальний комплекс забезпечує оптимальні 

умови повітряобміну під час вдиху та видиху між передньою групою 

приносових пазух та порожниною носа. Його навіть називають синусовим 

клапаном (Піскунов В.С., 2003). За умови нормальної будови носового 

клапана, перегородки носа та носових раковин активний повітряний потік 

на вдиху проходить загальним носовим ходом вздовж середньої носової 



раковини до нижніх дихальних шляхів, а під час видиху остання порція 

вдихнутого повітря, зігріта, очищена, потрапляє до середнього носового 

ходу і передньої групи приносових пазух. 

Будь-які варіанти розвитку, аномалії структурних елементів, що 

складають остіомеатальний комплекс можуть призводити до розвитку 

запальних змін слизової оболонки в його ділянці. Це призводить до 

контактування набряклих протилежних ділянок слизової оболонки в 

межах остіомеатального комплексу, зупинки мукоциліарного транспорту 

та блокування співусть передньої групи приносових пазух, що спричинює 

зниження або припинення аерації, евакуації секрету з останніх та розвиток 

синуіту. Ця теорія риногенного походження синуіту була запропонована в 

1978 році W. Messerklinger. Згідно цієї теорії найефективнішим 

лікуванням запальних процесів в передній групі приносових пазух є 

хірургічне відновлення їх вентиляції і дренажу шляхом розширення 

вивідних співусть цих пазух («хірургія перешийка» M.E. Wigand).  

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Дайте визначення терміну носовий клапан. 

2. Які структури носової порожнини утворюють ділянку носового 

клапана? 

3. Назвіть функції носового клапана. 

4. Опишіть як проводиться проба Cottle. 

5. Які існують методи лікування патології носового клапана? 

6. Назвіть які елементи носової порожнини складають остіомеатальний 

комплекс. 

7. Дайте пояснення в чому полягає теорія риногенного походження 

синуітів W. Messerklinger. 

8. Дайте пояснення теорії «хірургії перешийка» M.E. Wigand. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 7 

Деформація зовнішнього носа. Ринопластика 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з варіантами деформації зовнішнього 

носа, типами, принципами та технікою косметичної ринопластики. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Деформації зовнішнього носа можуть 

бути природжені та набуті. Набуті деформації носа найчастіше 

травматичні. Косметична ринопластика включає широкий діапазон 

хірургічних втручань, спрямованих на відновлення природної форми 

зовнішнього носа. Ринопластику обов'язково слід поєднувати з 

операціями щодо відновлення дихальної функції. Тому косметичні 

операції в ділянці зовнішнього носа повинні виконувати 

оториноларингологи, які, на відміну від пластичних хірургів, 

володіють також ендоназальними методами хірургічних втручань. 

Ринопластику можна поділити на чотири основні типи: 

1) пластика носової перегородки; 

2) пластика кінчика носа; 

3) пластика спинки носа; 

4) остеотомія.  

Окремо виділяють реконструктивну хірургію шкіри носа, яку 

виконують у разі великих дефектів шкіри носа внаслідок травми або 

видалення пухлини. Наявний дефект закривають клаптем, викроєним 

зі шкіри чола або щоки. 

Перед ринопластикою роблять 6 стандартних фотографій 

обличчя хворих: фронтальну, праву та ліву латеральні, три чверті 

(косу), латеральну з посмішкою, із відкинутою головою. 

Найчастіше при пластиці носової перегородки використовують 

фрагменти власного хряща. Може бути використаний також реберний 

аутохрящ і штучні пластичні матеріали. 

Формування кінчика носає найскладнішим і нійвідповідальнішим 



етапом ринопластики. Кінчик носа може бути збільшений, розширений, 

подвоєний; піднятий або опущений. Його часточки можуть бути 

великими порівняно з довжиною колюмели. Назолабіальний кут може 

бути гострий або тупий. Техніка пластики кінчика носа може бути 

відкритою або закритою і мати три основні підходи: переміщення або 

розрізання хряща, видалення хряща та зовнішня ринопластика, яку 

доповнюють, за потреби, пластикою крил носа та колюмели. Невелику 

деформацію кінчика носа можна усунути за допомогою розрізання хряща. 

Корекція деформації спинки носаможе бути проведена за 

допомогою різних технік. Типовими деформаціями є вип'ячування або 

горб, які спричинені надлишковим збільшенням кісток або хряща 

спинки та перегородки носа. Рідше спостерігають увігнутість спинки 

носа, або сідлоподібний ніс, що має декілька ймовірних причин. 

Найчастіше сідлоподібна деформація є післятравматичною, а також 

виникає за рахунок втрати хряща носової перегородки внаслідок 

гематоми, перелому або абсцесу. Сідлоподібний ніс може бути 

спричинений ятрогенією, надмірною резекцією спинки носа під час 

рино- або септопластики. Причинами формування сідлоподібного носа 

можуть бути гранульоматозні захворювання носової перегородки: 

сифіліс, склерома, а також гранульоматоз Вегенера. Після видалення 

горба спинки носа він залишається з «відкритим дахом», який потім 

закривають за допомогою остеотомії,мобілізуючи кістки носа. 

Хірургічну корекцію сідлоподібної деформації проводять за допомогою 

алопластики, пластики з використанням аутохряща або аутокістки, 

пластики із застосуванням консервованого гомо-, авто-, гетерохряща. 

Післяопераційні фотографії роблять через 6-12 міс. 

Ускладнення після ринопластики розвиваються рідко. Це може 

бути інфікування, гематома (особливо носової перегородки), кровотеча 

та недостатній косметичний ефект. 

 



 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Дайте визначення поняття «деформація зовнішнього носа». 

2. Назвіть види деформацій зовнішнього носа. 

3. У чому полягає клінічне значення поєднання косметичної 

ринопластики з ендоназальними операціями щодо відновлення 

дихальної функції. 

4. Ринопластика: визначення, основні типи. 

5. Які можливі ускладнення ринопластики. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 8 

Мікози приносових пазух. Міцетома 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з етіологією, клінікою, діагностикою та 

лікуванням мікозів приносових пазух, зокрема міцетоми. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Перші повідомлення про мікози 

приносових пазух з’явились наприкінці XIX сторіччя. В 1883 г. P. 

Shubert, а потім в 1889 г. J. Mackenzie та H. Siebermann опублікували 

спостереження грибкових вражень верхньощелепних пазух, що були 

спричинені грибами рода Aspergillus. В останні роки спостерігається 

підвищення захворюваності на грибкові синуіти, що пов’язане як зі 

збільшенням числа хворих з наявністю чинників ризику, так і з 

покращенням діагностики цієї патології. Синус-міцетома діагностується 

у 3,7% пацієнтів, які прооперовані з приводу хронічного запалення 

приносових пазух, а серед загальної кількості пацієнтів з цією 

патологією синус-міцетому виявляють у 13-28,5% випадків.  

До чинників, які сприяють росту частоти мікозів приносових 

пазух, можна віднести нераціональну антибіотикотерапію, застосування 

препаратів, що пригнічують імунітет, наявність злоякісних 

новоутворень, хронічних процесів та імунодефіцитних станів. Певну 

роль у патогенезі мікозів приносових пазух відіграє мікогенна алергія. 

Грибкові спори або міцелій викликають не лише алергічну реакцію І 

типу, але і інші прояви, такі як: алергічний бронхолегеневий мікоз, 

алергічний синуіт, атопічний дерматит. Грибкова алергія досить часто 

поєднується з бронхіальною астмою. А у хворих, що страждають на 

бронхіальну астму сенсибілізація до пліснявих грибів спостерігається 

у 80% випадків. 

О. Drimel та співавтори виділяють три різні за клініко-

діагностичними ознаками форми грибкового синуіта: 

1) алергічний грибковий синуіт (АГС); 



2) неінвазивний грибковий синуіт – грибкове тіло (синус-міцетома); 

3) інвазивний грибковий синуіт.  

Збудником АГС найчастіше є гриби рода Aspergillus та Bipolaris. 

Головним збудником неинвазивної форми микозу приносових пазух 

(синус-міцетоми) є гриби рода Aspergillus (63,6%) і Penicillium (34,1%). 

Інвазивна форма викликається, переважно, грибами рода Mucor, 

Rhisopus, Absidia. 

Найрозповсюдженішим та найменш дослідженим серед інших 

форм грибкового синуіта є АГС (який клінічно перебігає як хронічний 

риносинуіт), що поєднується з бронхіальною астмою, супроводжується 

периферичною еозинофілією та позитивним шкірним тестом на 

грибковий алерген. На КТ досліджені для АГС притаманна тріада 

симптомів: наявність поліпів, розширення носових ходів та зниження 

пневматизації приносових пазух у вигляді «матового скла». Для 

лікування цієї форми грибкового синуіту застосовують місцеву та 

системну кортикостероїдну терапію в поєднані з хірургічним, 

найчастіше відеоендоскопічним, лікуванням.  

Неівазивна форма грибкового синуіта – грибкове тіло або синус-

міцетома найчастіше локалізується в верхньощелепній пазусі (92,6%). 

Проте зустрічаються поодинокі випадки розвитку синус-міцетоми в 

інших синусах: етмоїдальному, фронтальному та сфеноїдальному. В 

літературі зустрічаються повідомлення про розвиток синус-міцетоми в 

порожнині concha bullosa. За сучасними уявленнями синус-міцетома 

приносових пазух є неінвазивною формою грибкового синуіту, яка 

характеризується накопиченням щільних грибкових конкрементів в 

порожнині синусу. На теперішній час виділяють три основні теорії 

етіології та патогенезу синус-міцетоми: 

1. Одонтогенна – спори грибів потрапляють до приносової пазухи, 

переважно верхньощелепної, через ятрогенне ороантральне сполучення.  

2. Аерогенна – грибкові спори потрапляють до приносових пазух з 



повітрям через їх природні співустя. 

3. Змішана. В цьому випадку велике значення в розвитку синус-

міцетоми, переважно верхньощелепної пазухи, має наявність 

пломбувального матеріалу в ній, який потрапив туди через канали 

зубів верхньої щелепи під час ендодонтичного лікування. Солі цинку в 

пломбувальному матеріалі відіграють каталітичну роль в процесі 

колонізації грибкової флори в синусі.  

Проте, не останнє місце в розвитку клінічних проявів синус-

міцетоми належить архітектоніці порожнини носа. Від стану 

структурних елементів носової порожнини (перегородки носа, 

остіомеатального комплексу, верхнього носового ходу, верхньої і 

нижньої носової раковини), загальної реактивності організму та 

різноманітних провокуючих чинників залежить початок розвитку 

клінічних ознак синус-міцетоми в різні терміни. Найчастіше 

патологічнийо процес в верхньощелепній пазусі виникає через 3 місяці – 

10 років і більше від моменту проведення стоматологічних маніпуляцій.  

Клінічно міцетома верхньощелепної пазухи нагадує хронічний 

гнійний гайморит, але може мати і безсимптомний перебіг та виявлятися 

випадково на КТ- або МРТ- досліджені, що було проведено з приводу 

іншої патології. Патогномонічною клінічною ознакою синус-міцетоми є 

наявність специфічних щільних домішок темного кольору в виділеннях з 

порожнини носа.  

Найінформативнішими методами діагностики синус-міцетоми є 

променеві (рентгенологічний та КТ-дослідження). В приносових пазух 

виявляють включення, що мають щільність металу, внаслідок 

відкладання солей кальцію в процесі життєдіяльності грибів. Інколи 

діагностуючи їх як сторонні тіла синусів (переважно пломбувальний 

матеріал). Патогномонічною КТ-ознакою міцетоми верхньощелепної 

пазухи можна також вважати деструкцію стінок гайморового синуса, 



частіше медіальної стінки. Оскільки міцетома складається з щільного 

конгломерату переплетених гіфів грибів, які здатні тиснути на стінки 

пазухи процесі росту, це призводить до стоншення і руйнування 

останніх.  

Лікують неінвазивні форми грибкового синуіту застосовуючи 

щадні ендоскопічні втручання (ендоскопічну функціональну 

риносинусохірургію) з широким відкриттям природніх співусть 

приносових пазух (середня меатотомія) або виконуючи гайморотомію 

через передню (інколи нижню) стінку верхньощелепної пазухи з 

максимальним видаленням патологічного вмісту пазухи зі збереженням 

слизової оболонки останньої. Системну протигрибкову терапію не 

призначають. 

В разі інвазійної форми, або глибокого мікозу, процес 

поширюється на окістя та кістку. Клінічно може перебігати не лише з 

симптомами хронічного синуіта, а й орбітальними та 

внутрішньочерепними ускладненнями. Рентгенологічно при інвазивній 

формі синуіту визначають набряк та стоншення м’яких тканин 

порожнини носа, наявність рівня рідини, узурпація кістки, 

розповсюдження процесу за межі пазух та стоншення, руйнування 

стінок пазух. Лікування цієї форми синуіту передбачає виконання 

радикального ендоскопічного хірургічного втручання з видаленням 

патологічно змінених тканин в межах здорових та використання в 

післяопераційному періоді системних протигрибкових препаратів 

(частіше короткого курса ітраконазола або амфотеріцина В в комбінації 

з системними і топічними кортикостероїдами). Інколи додатково 

призначають специфічну імунотерапію. Хворі з інвазивними формами 

грибкового синуіту після лікування тривалий час підлягают 

диспансерному нагляду з застосуванням найінформативніших методів 

діагностики нашого часу.  



ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Наведіть класифікацію мікозів приносових пазух. 

2. Назвіть основних збудників мікозів приносових пазух. 

3. Які методи лікування застосовують в разі алергічного 

грибкового синуіта? 

4. Які методи лікування застосовують в разі міцетоми 

верхньощелепної пазухи? 

5. Які методи лікування застосовують в разі інвазивної форми 

грибкового синуіта? 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 9 

Фізіологія лімфаденоїдного глоткового кільця 

МЕТА ЗАНЯТТЯ вивчити основні функції структур лімфаденоїдного 

глоткового кільця. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. До складу лімфаденоїдного кільця 

глотки входять шість скупчень лімфаденоїдної тканини. Паренхіма 

мигдаликів представлена пухкою аденоїдною або ретикулярною 

тканиною, яка має у своєму складі зірчасті ретикулярні клітини, їх 

відростки й аргірофільні ретикулярні волокна. У петлях цієї сітки 

містяться лімфоцити та їх скупчення (фолікули), плазматичні клітини 

та макрофаги. 

Виділяють 3 основні функції лімфаденоїдного глоткового кільця: 

1. Кровотворна — мигдалики продукують лімфоцити, які надходять у 

загальну течію лімфи та кровообігі заміщують постійну втрату цих 

клітин в організмі. 

2. Імунна — лімфаденоїдне кільце глотки і його центральний відділ — 

піднебінні мигдалики — є важливим імунокомпетентним органом, що 

має велике значенняу створенні місцевого імунітету глотки та носової 

порожнини і відіграє значну роль у формуванні загальних захисних 

реакцій організму. У піднебінних мигдаликахє дві популяції 

лімфоцитів: тимусзалежні — Т-лімфоцити і тимуснезалежні — В-

лімфоцити. Т-лімфоцити локалізуються в міжретикулярній тканині і 

виробляють медіатори, що реалізують реакції клітинного імунітетуі 

продукують інтерферон — медіатор, який стимулюєрозвиток 

противірусних реакцій організму, активує йогозахисні функції. В-

лімфоцити, що містяться у фолікулах, виробляють антитіла — 

імуноглобуліни і, насамперед, секреторний імуноглобулін класу А (Ig А) 

— головний фактор захисту слизової оболонки. Макрофаги мигдаликів 

продукують лізоцим, пропердин, трансферин, компоненти комплементу 



та інші біологічно активні речовини. 

Інформативна функція мигдаликів полягає в тому, що 

завдяки міграції лімфоцитів на поверхню слизової оболонки, їх 

контактам з різними речовинами і рееміграції в мигдалик, 

організм отримує інформацію про антигенну структуру речовин, 

які проникають до нього, унаслідок чого утворюються так звані 

клітини імунної пам'яті та формується імунна відповідь 

організму. 

3. Рефлекторна — завдяки розвитку нервового апарату 

піднебінні мигдалики не тільки здатні сприймати нервові 

імпульси, а й самі можуть бути джерелом імпульсації в інші 

органи. 

Прикладом нейрорефлекторного зв'язку мигдаликів є 

тонзилокардіальний рефлекс. Такі самі рефлекси, очевидно, 

можуть діяти на печінку та нирки. Вони служать для регуляції 

нормальної діяльності цих органів. 

За наявності патології піднебінних мигдаликів може 

виникнути патологічна імпульсація, що буде порушувати 

діяльність серця й інших органів. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Назвіть лімфоїдні утворення, які входять у лімфаденоїдне 

глоткове кільце. 

2. Наведіть клінічну анатомію піднебінних мигдаликів. 

3. У чому полягає імунна функція піднебінних мигдаликів? 

4. У чому полягає кровотворна функція піднебінних мигдаликів? 

5. У чому полягає рефлекторна функція піднебінних мигдаликів? 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 10  

Злоякісні пухлини глотки 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з клінікою, ранньою діагностикою, 

диференційною діагностикою злоякісних пухлин глотки і методами їх 

лікування. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. До злоякісних новоутворень глотки 

відносяться рак, лімфоєпітеліома, цитобластома, ретикулосаркома та 

змішані пухлини. При цьому найчастіше (понад 95 % випадків) 

діагностують рак. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки, переважно в 

середньому віці. 

Клінічна картина. Рання симптоматика злоякісних пухлин глотки 

незначна й малохарактерна. Можуть з’являтися відчуття дискомфорту, 

незручності, стороннього тіла в горлі, неприємного смаку, розпирання, 

першіння тощо. На більш пізніх стадіях в залежності від локалізації хворі 

скаржаться на порушення носового дихання та закладеність у вусі при 

пухлині носоглотки, відчуття стороннього тіла, що заважає ковтати їжу, а 

потім слину при пухлині ротоглотки, порушення проходження спочатку 

густої, а потім рідкої їжі, порушення дихання при пухлині гортаноглотки. 

Клінічна картина злоякісної пухлини носоглотки проявляється 

відносно пізно і залежить від напрямку росту пухлини. Виникають 

закладеність, шум у вусі, оталгія, утруднення носового дихання, слизові 

виділення з домішками крові, носові кровотечі. При проростанні в 

порожнину черепа виникає біль у щелепах, зубах, явища паралічу 

окорухового, блокового та відвідного нервів, диплопією та косоокістю. 

Пухлини носоглотки часто дають ранні метастази. 

Клінічна картина злоякісної пухлини ротоглотки залежить від 

локалізації, форми росту, розповсюдженості та гістологічної будови 



пухлини. Найчастіше зустрічається рак (аденокарцинома), рідше – 

лімфоепітеліома та саркома. У випадку раку або лімфоепітеліоми 

найчастіше відбувається інфільтративно-виразкова форма росту пухлини, 

що проявляються горбикоподібним новоутворенням мигдалика з 

виразками та інфільтрацією оточуючих тканин, основним симптомом 

даного утворення є дисфагія – наявність дискомфорту та болі при ковтані. 

Саркома, як правило, характеризується екзофітним ростом, викликаючи 

відчуття стороннього тіла. В подальшому наступає порушення ковтання, 

змінюється тембр голосу, виникає біль з іррадіацією в вухо. Розпад 

пухлини супроводжується гнилісним запахом з роту, гіперсалівацією з 

домішками гною та крові. Метастазування, як правило раннє та двобічне. 

Гортаноглотка переважно вражається плоско клітинним раком. 

Основним симптомом є дисфагія, що проявляється утрудненим та 

болісним ковтанням спочатку твердої, а потім рідкої їжі. З часом може 

виникати охриплість, попадання їжі в гортань, на пізніх стадіях – гнійні 

виділення з кров’ю, зловонний запах. Метастази, як правило, виникають у 

реґіонарні лімфатичні вузли. 

Діагностика пухлин глотки заснована на скаргах, даних анамнезу, 

ендоскопічного огляду (в тому числі відеоендоскопії), результатах МРТ, 

КТ. Обов’язковим є проведення цитологічного або гістологічного 

дослідження. 

Лікування. Хірургічне лікування злоякісних пухлин носової та ротової 

частин глотки найчастіше є неможливим, тому перевагу віддають 

променевій та (або) хіміотерапії в залежності від чутливості пухлини. 

Ефективним є застосування реґіонарної хіміотерапії. Надзвичайно 

чутливими до променевої терапії є так звані радіочутливі пухлини 

ротоглотки, до яких відносяться лімфоепітеліома, цитобластома і 

ретикулобластома. Це високо злоякісні низькодиференційовані пухлини з 



швидким ростом та ранньою генералізацією. В лікуванні пухлин 

гортаноглотки перевагу віддають комбінованому лікуванню, при якій на 

першому місці є оперативне видалення пухлини з подальшим 

опроміненням. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Які злоякісні пухлини найчастіше зустрічаються в глогці? 

2. Назвіть пухлини, що належать до тонзилярних (радіочутливих)? 

3. Наведіть клінічну характеристику та діагностику злоякісних пухлин 

глотки. 

4.  Охарактеризуйте диференційну діагностику злоякісних пухлин 

глотки в залежності від їх локалізації. 

5. Які методи лікування злоякісних пухлин глотки ви знаєте? 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 11 

 

Ускладнення ангін 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з клінікою, ранньою діагностикою, 

диференційною діагностикою ускладнень гострих тонзилітів і 

методами їх лікування. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. У переважної більшості хворих ангіна 

закінчується повним одужанням, але інколи виникають ускладнення, котрі 

при несвоєчасному лікуванні можуть загрожувати життю людини. 

До ускладнень первинних ангін відносяться: паратонзиліт та 

паратонзилярний абсцес, внутрішньомигдаликовий абсцес, 

латерофарингеальний (парафарингеальний) абсцес, аденофлегмона шиї, 

розлита флегмона шиї, тонзилогенний медіастиніт, тонзилогенний сепсис. 

Також після перенесеної ангіни може виникнути ревматизм, гострий 

нефрит, гострий пієлонефрит, неспецифічний інфекційний поліартрит та 

деякі інші захворювання. Нижче приводяться  ускладнення ангін, що 

зустрічаються у практиці оториноларинголога.  

Паратонзиліт і паратонзилярний абсцес - це гостре запалення 

навколомигдаликової клітковини, зустрічається переважно у молодих 

людей. Збудником паратонзиліту є стрептококи, стафілококи, інколи 

анаероби та інші мікроорганізми. Інфекція, як правило, попадає з 

піднебінного мигдалика лімфогенним, гематогенним чи контактним 

шляхами. Спочатку виникає інфільтрація та набряк (паратонзиліт), а на 3 - 

-4ту добу утворюється відмежований гнійник (абсцес). Клініка 

паратонзиліту характеризується вираженою інтоксикацією, слабкістю, 

фебрильною або високою гіпертермією, вираженим однобічним болем у 

глотці, що інтенсивно наростає наявністю однобічного защелепного 

лімфаденіту, запальними змінами крові. При формуванні абсцесу 

характерними є слинотеча, вимушений нахил голови, тризм жувальної 



мускулатури, утруднене ковтання. При фарингоскпії відмічається 

асиметрія зіву за рахунок інфільтрації, набряку паратонзилярної 

клітковини, з подальшим зміщенням мигдалика медіально. Важливим для 

діагностики паратонзилярного абсцесу є проведення пункції. Лікування 

паратонзиліту проводиться консервативно, включає в себе призначення 

антибіотиків широкого спектру дії, дезінтоксикаційній, симптоматичній 

терапії. При наявності гнійника обов’язковим є його розтин, широко 

застосовується абсцестонзилектомія – видалення мигдалика на боці 

гнійника в гострому періоді та консервативне лікування. 

Внутрішньомигдаликовий абсцес характеризується утворенням 

гнійника безпосередньо в товщі піднебінного мигдалика. Відмічається 

виражений набряк, гіперемія мигдалика крізь слизову оболонку 

просвічується гнійник. При цоьму реакція паратонзилярної клітковини 

незначна чи відсутня. Необхідно провести розтин абсцесу, можливе 

проведення абсцестонзилдектомії на фоні системної антибіотико терапії. 

Латерофарингеальний (парафарингеальний або боковий 

глотковий) абсцес це гостре запалення клітковини навкологлоткового 

простору. Характерними симптомами є тризм жувальних м’язів, висока 

температура тіла, різкий однобічний біль у горлі, утруднене ковтання, 

запальні зміни в крові, однобічний лімфаденіт, болісна пальпація шиї. При 

фарингоскопії наявне вип’ячення піднебінного мигдалика, м’якого 

піднебіння, бокової стінки глотки, що розповсюджується донизу. 

Остаточно діагноз встановлюється на основі пункції. Лікування полягає в 

розтині абсцесу, призначенні високих доз антибіотиків парентерально, 

проведенні інфузійної, дегідратаційної, симптоматичної терапії. Бажаним 

є проведення тонзилектомії. 

Гострий тонзилогенний сепсис найчастіше розвивається як 

ускладнення ангіни. Виділяють ранню і пізню форми сепсису, по 

поширенню - переважно гематогенну, переважно лімфогенну, переважно 

тканинну. Клініка характеризується гектичною лихоманкою, жовтяницею, 



змінами в гемограмі, характерна болючість та набряклість по ходу 

судинно-нервового пучка шиї, наявність метастатичних гнійників в 

підшкірній клітковині, м’язах, печінці, головному мозку та інших органах. 

Діагностика базується на основі клініки та висіванні збудника у крові. 

Лікування включає тонзилектомію, розтин гнійників, проведення 

потужної антибактеріальної та дезінтоксикаційної терапії. 

Флегмони шиї поділяють на аденофлегмону (обмежене 

інкапсульоване розплавлення шийних лімфовузлів) та розлиту флегмону, 

при котрій гній швидко поширюється по ходу м’язів, судино-нервових 

пучків, міжфасціальних просторів шиї з утворенням множинних 

гнійників. Це надзвичайно важкі ускладнення, що діагностуються на 

основі яскравої клінічної картини, УЗД та МРТ шиї, пункції, можуть 

приводити до медіастиніту. Необхідно проводити широкий розтин та 

дренування флегмони, проведення потужної антибактеріальної та 

дезінтоксикаційної терапії. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1.Яка ускладнення гострих тонзилітів вам відомі? 

2.Назвіть локалізацію абсцесів, розташованих у глотці. 

3.Яка відмінність між паратонзилітом і паратонзилярним абсцесом? 

4.Яка лікувальна тактика при латерофарингеальному абсцесі? 

5.Охарактеризуйте ознаки тонзилогенного сепсису. 

6.Чим відрізняється аденофлегмона від розлитої флегмони шиї. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 12 

Передракові захворювання гортані 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з етіологією, патогенезом, клінікою, 

діагностикою, диференційною діагностикою, методами консервативного 

та хірургічного лікування передракових станів гортані. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. Раннє розпізнавання та лікування 

передракових захворювань посідає важливе місце в запобіганні 

злоякісним новоутворенням. 

До передракових захворювань гортані належать хронічний 

гіпертрофічний ларингіт, дискератози (лейкоплакія, пахідермія), 

папіломатоз після закінчення статевого розвитку. Це так звані облігатні 

передракові захворювання гортані. До облігатної форми передраку 

відносять ті стани, які часто (не менше ніж у 15% випадків) переходять у 

рак, а до факультативної — ті, що малігнізуються рідко. Інші хронічні 

захворювання гортані належать до фонових станів. До морфологічних 

особливостей передраку відносять проліферативні явища в епітелії, 

прискорений мітоз, утворення тяжів епітелію, що проникають вглиб, 

реактивні явища з боку судинної системи. 

Широкого застосування, як діагностичні методи, набули методи 

цитологічного, радіоізотопного й оптичного досліджень. Слід зазначити 

особливу значущість мікроларингоскопії для диференційної діагностики 

передракових станів і ранньої діагностики раку гортані. Принцип 

мікроларингоскопії полягає у вивченні стану слизової оболонки гортані 

за допомогою операційного мікроскопа. За низкою ознак — кольором 

слизової оболонки, зміною ступеня прозорості епітелію внаслідок 

йогопотовщення, особливостями рельєфу, розмірами, формою і 

розташуванням кровоносних судин — мікроларингоскопія дає 

можливість відмежувати доброякісні зміни та зміни, підозрілі на рак, 

провести прицільну біопсію, що значно підвищує цінність цитологічних 



досліджень. Розрізняють світлову мікроларингоскопію (дослідження 

в світлі різного спектрального складу) та флюоресцентну 

мікроларингоскопію (огляд гортані після введення в організм одного з 

флюорохромів). Ці методи є доповненням до звичайної 

мікроларингоскопії, вони дають змогу глибше вивчити різні патологічні 

стани гортані. 

Ознаки малігнізації папілом гортані підтверджені клінічними 

спостереженнями. Папіломатоз гортані з малігнізацією відрізняється від 

звичайного перебігу значною активністю росту. Про злоякісний характер 

свідчить інфільтрація навколишніх тканин, порушення моторики 

гортані, вибіркове депонування флюоресцеїну в ділянках малігнізації, 

але остаточний діагноз ґрунтується на даних патогістологічних 

досліджень. Лікування хворих з малігнізованими папіломами має бути 

комплексним. Поряд із хірургічним втручанням використовують 

променеву та хіміотерапію. 

З групи хронічних ларингітів велику увагу приділяють 

хронічному гіперпластичному ларингіту, який призводить до дифузного 

поширення запального процесу слизової оболонки з явищами 

гіперплазії епітелію. Виявлення при хронічному гіперпластичному 

ларингіті на тлі гладенької гіперплазії ділянок папілярної гіперплазії, 

лейкоплакії, піднятої над поверхнею, ерозування епітелію і, особливо 

атипової форми судин, свідчить про малігнізацію. 

На тлі хронічних гіперпластичних ларингітів часто виявляють 

дискератози. При лейкоплакії на перший плай виступає процес 

зроговіння багатошарового плоского епітелію. Гладенька лейкоплакія 

виглядає блідою плямою із сіруватим або перламутровим відтінком, 

можемати вигляд бляшок або вогнища зроговіння. Пахідермія частіше 

локалізується в ділянці задніх відділів голосових складок у вигляді 

блюдцеподібних потовщень епітелію навкологолосових відростків 

черпакуватих хрящів. Оперативне лікування при хронічному 



гіперпластичному ларингіті та явищах дискератозу є доцільним. 

Ендоларингеально під контролем мікроскопа видаляють ділянку 

дискератозу або гіперплазований епітелій для профілактики раку. 

Хворі з передраковими станами гортані підлягають 

обов'язковому диспансерному спостереженню. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Дайте визначення передракових патологічнихстанів гортані. 

2. Назвіть облігатні та факультативні передраковізахворювання. 

3. Зазначте найчастішу локалізацію передраковихпроцесів у гортані. 

4. Назвіть клінічні ознаки передракових захворюваньгортані. 

5. Назвіть принципи діагностики та диференційної діагностики 

передракових захворювань гортані. 

6. Зазначте методи лікування передракових захворювань гортані. 
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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 13 

Функціональні захворювання голосового апарату 

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомитися з основними видами функціональних 

порушень голосоутворення, чинниками, що призводять до їх 

виникнення, основними проявами дисфоній та фонастеній, методами 

діагностики та основними принципами лікування. 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ТЕМИ. До функціональних розладів 

голосоутворення відносять дисфонію (афонію), фонастенію, мутизм. 

Дисфонія (афонія) — це нездатність розмовляти гучним голосом за 

збереженої шепітної мови. Причини виникнення дисфоній різноманітні, 

але в усіх випадках їх розвиток пов'язаний із наявністю в руховій зоні 

кори півкуль мозку домінантного вогнища застійного гальмування, що 

виникає в період гострого запалення верхніх дихальних шляхів, а у 

пацієнтів зі слабким типом нервової діяльності може залишитися і після 

стихання запального процесу. 

Виділяють дві форми дисфоній — паретичну та спастичну. 

Ларингоскопія при паретичній формі характеризується наявністю 

незначної гіперемії голосових складок, голосова щілина має трикутну або 

овальну форму, під час фонації виявляється знижений тонус голосових 

складок. 

Ларингоскопія при спастичній формі утруднена. Огляд гортані під час 

спокійного дихання виявляє сильне напруження (гіперкінез) дещо 

гіперемованих голосових складок у разі фонації. 

При ларингостробоскопії у хворих з паретичною формою дисфонії 

виявляють в'ялі нерівномірні коливанняголосових складок, у разі 

спастичної форми — напружені судомні м'язові коливання. 

Метою лікування є вплив на центральну нервову систему. Показана 

психотерапія, гіпноз, фізичні методи лікування — гальванізація, 



фарадизація, вібраційний масаж гортані, язикова та вокальна 

фонопедія. 

Фонастенія — розлад мови функціонального характеру, який 

проявляється в хриплуватості голосу або його відсутності. Виникнення 

фонастенії пояснюють утворенням домінантного вогнища в руховій 

зоні півкуль мозку або порушенням рухової іннервації гортані, 

спричиненим функціональними захворюваннями нервової системи, 

нервовими потрясіннями, перенапругою голосу. Розрізняють гостру та 

хронічну фонастенію. 

Ларингоскопічно особливих змін не виявляють. Спостерігають гіпотонію 

м'язів, що призводить до недостатнього звучання голосу із швидкою 

його втомлюваністю. 

Лікування повинно передусім полягати в повноцінному відпочинку, 

психотерапевтичних і загальнозміцнювальних заходах. 

Використовують місцеві фізичні методи лікування — електрофорез, 

фарадизацію, вібраційний масаж гортані. 

Мутизм — це затримка мови, німота за відсутності органічного 

ураження головного мозку, зокрема, центрів мови та голосового апарату. 

Цей вид функціонального порушення мови характерний для хворих на 

шизофренію, можливий при істерії та психічних травмах. Передусім слід 

лікувати основне захворювання. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ: 

1. Наведіть класифікацію функціональних захворювань гортані. 

2. Назвіть причини, клініку та методи лікування дисфонії й афонії. 

3. Етіологія, клініка та принципи терапії фонастеній. 

4. Мутизм: причини виникнення та лікування. 
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ПЛАН ОБСТЕЖЕННЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЧНОГО 

ХВОРОГО 

1. Збирання скарг і анамнестичних даних. 

2. Зовнішній огляд обличчя, шиї, вух (оцінка кольору шкіри, форми 

носа, вушних раковин, гортані). 

3. Пальпація лицевих стінок навколоносових пазух,соскоподібних 

відростків, гортані, лімфатичних вузлів(защелепних, підщелепних, 

шийних і білявушних). 

4. Ендоскопія ЛОР-органів: 

а) передня риноскопія: колір, блиск слизової оболонки порожнини носа, 

об'єм носових раковин, форма носової перегородки, вміст носових 

ходів; 

б) фарингоскопія: колір, блиск, вологість слизовоїоболонки 

порожнини рота, ротоглотки, стан ясен, зубів,язика, вивідних протоків 

слинних залоз, твердого піднебіння, стан піднебінних мигдаликів, вміст 

лакун, ступіньрухомості м'якого піднебіння; 

в) задня риноскопія: порожнина носоглотки, хоани,задні кінці носових 

раковин, устя слухових труб; 

г) непряма ларингоскопія: колір, блиск, вологість слизової оболонки 

гортані та гортаноглотки, стан валекул,грушоподібних закутків, 

язикового мигдалика, форманадгортанника, вестибулярних і 

голосових складок,форма голосової щілини, стан підскладкового 

простору, моторика гортані; 

д) отоскопія: колір шкіри зовнішнього слухового ходу, його ширина, 

колір барабанної перетинки, її пізнавальні елементи (рукоятка, 

світловий рефлекс, переднята задня молоточкові складки, боковий 

відросток молоточка); 

е) під час огляду дітей враховувати особливості віку і, за можливості, не 

застосовувати інструментів, фіксувати дитину молодшого віку, 



використовувати для огляду сприятливі моменти, огляд глотки 

проводити в останню чергу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ІСТОРІЇ ХВОРОБИ 

1. Паспортна частина (прізвище, ім'я, по батькові,вік, місце роботи, 

професія, домашня адреса). 

2. Дата госпіталізації хворого в клініку (машиною«швидкої 

допомоги», за направленням поліклініки). 

3. Скарги хворого. 

4. Анамнез хвороби та життя хворого. 

5. Загальний статус: шкірні покриви, периферичнілімфатичні вузли, 

серцево-судинна система, органи дихання, травний тракт, опорно-

руховий апарат. 

6. Спеціальний статус: 

а)передня риноскопія: зовнішній огляд носа, передня риноскопія в І і 

IIпозиціях (слизова оболонка, носовіраковини і ходи, перегородка); 

дослідження диханнята нюху; 

б)орофарингоскопія: ясна, зуби, слизова оболонка порожнини рота та 

глотки, мигдалики, м'яке піднебіння,задня стінка глотки; 

в)задня риноскопія: склепіння носоглотки, хоани,задні кінці носових 

раковин, глоткові устя носових труб; 

г)ларингоскопія: надгортанник, вхід у гортань, слизова оболонка, 

присінкові та голосові складки, голосоващілина, дихальна та голосова 

функції, моторика гортані; 

д)отоскопія: просвіт і шкіра зовнішнього слуховогоходу, барабанна 

перетинка та її пізнавальні знаки. 

7. Попередній діагноз. 

8. Додаткові клінічні та лабораторні методи дослідження: 

а)дослідження слуху; 

б)вестибулометрія; 

в)рентгенологічне дослідження; 

 


