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Отогенні внутрішньочерепні усклад-
нення (ОВЧУ) і на сьогоднішній день є од-
нією з актуальних проблем оториноларин-
гології. Вони відносяться до дуже тяжких 
захворювань, що зумовлюють високу лета-
льність (И.А. Курилин и соавт., 1983; С. А., 
Маркин и соавт., 1985; Е.М. Григорьев и 
соавт., 1986), серед причин якої варто виді-
лити запізнілу діагностику через появу в 
окремих випадках латентних атипових 
форм патологічного процесу, коли при нор-
мальних даних отоскопії і нормальному 
слуху внутрішньочерепне ускладнення роз-
вивається після перенесеного гострого се-
реднього отиту. Внаслідок цього невчасно 
проводиться хірургічне втручання і 
призначається післяопераційна 
(антибактеріальна і протизапальна) терапія 
на фоні зниженої імунореактивності 
організму.  У зв’язку з високою летальністю при 
цих захворюваннях вкрай необхідно вдос-
коналювати методи сучасної діагностики і 
лікування (В.О. Калина, 1957; В.Т. Пальчун 
и соавт., 1977; Ю.В. Митин и соавт., 1993). 

Вирішальною для ефективного ліку-
вання є рання діагностика внутрішньочере-
пного ускладнення. 

Використання загальноприйнятих 
електрофізіологічних методів дослідження 
(реоенцефалографії, електроністагмографії, 
церебральної ангіографії та ехоенцефалог-
рафії) не завжди допомагає встановити діа-
гноз. Тому вони активно витісняються су-
часними та більш інформативними спосо-
бами: комп’ютерною томографією (КТ) із 
застосуванням контрастних речовин та маг-
ніторезонансною томографією (МРТ) (Ю.В. 
Митин, 1991; М.А. Шустер и соавт., 1991; 

Д.И. Заболотный и соавт., 1995; Naada et al., 
1994). 

У своїй роботі ми використовуємо 
комп’ютерний томограф «Somaton» AR/SP 
фірми «Siemens». Наш досвід довів важли-
вість раннього КТ-дослідження головного 
мозку у пацієнтів з підозрою на отогенне 
внутрішньочерепне ускладнення. 

Комп’ютерна томографія дає змогу 
абсолютно точно визначити локалізацію 
абсцесу, його розміри, глибину залягання у 
тривимірному просторі та вплив на функ-
ціонально важливі структури мозку, що має 
величезне значення при виборі тактики лі-
кування та доступу до патологічного осере-
дка (Ю.В. Митин и соавт., 1991, 1993; М.А. 
Шустер и соавт, 1991; Naada et al., 1994).  

Так, у випадку виявлення за допомо-
гою КТ абсцесу мозочка при близькому йо-
го розташуванні до задньої поверхні пірамі-
ди вискової кістки ми вдаємося до його пу-
нкції та дренування через трепанаційний 
отвір в ділянці траутмановського трикутни-
ка. Якщо абсцес значно віддалений від пер-
винного осередку, то після хірургічної са-
нації порожнин середнього вуха такі хворі 
для подальшого лікування переводяться у 
нейрохірургічне відділення.  

Ми виявили щире бажання поділитися 
своїм надзвичайно рідкісним спостережен-
ням інкапсульованого отогенного абсцесу 
мозочка.  

30-річний хворий П., непрацюючий, за 
1,5 міс до госпіталізації у нейрохірургічне 
відділення Волинської обласної клінічної 
лікарні лікувався в домашніх умовах від бо-
лей у правому вусі і незначного зниження 
слуху на праве вухо. До лікаря він не звер-
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тався, приймав анальгетики і протизапальні 
ліки. Після цього лікування болі минули, 
ознаки запалення правого вуха зникли, від-
новився слух. 

Проте через 1 міс після загального 
охолодження організму з’явилися запамо-
рочення, відчуття тиску в потиличній діля-
нці, порушення рівноваги. 

Після звертання у районну лікарню 
пацієнт був направлений у нейрохірургічне 
відділення обласної клінічної лікарні, куди 
поступив зі скаргами на постійний головний 
біль, блювання, запаморочення, відсутність 
апетиту, похитування при ходінні.  

Стан хворого був середньої тяжкості, 
температура тіла нормальна, пульс – 72 
удари за хвилину, АТ – 130/80, внутрішні 
органи – у межах норми. Ліве вухо, ніс, гло-
тка, гортань – без видимих змін. Правий 
слуховий хід вільний, широкий, барабанна 
перетинка має сірий колір, дещо втягнута, 
світловий рефлекс вкорочений. Шепітну 
мову пацієнт сприймає на відстані 5 м на 
обидва вуха. Окуліст змін не виявив. Аналіз 
крові: е. – 4,0х1012/ л, Нв – 134 г/л, л. – 
15,1, ШОЕ — 25 мм/год. Аналіз сечі: п/вага 
– 1020, цукру, білка не виявлено, л. – 3-4 в 
п/з, е. – 1-2 в п/з. Сечовина – 3,8 м/моль/л. 
Заг. білок – 49,1 г/л.  

20.01.06 р. зроблено АКТ головного 
мозку (мал. 1) з контрастним підсиленням 
урографіном. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 1 

На серії томограм виявлено абсцес 
правої гемісфери мозочка розміром до  
40 мм у діаметрі, який прилягає до задньої 
поверхні піраміди вискової кістки. Стис-
кання IV шлуночка, помірна оклюзійна гід-
роцефалія, ІІІ і бічні шлуночки гідроцефа-
льно розширені. 

21.01.06 р. зроблена також КТ виско-
вих кісток в аксіальній проекції (мал. 2). На 
серії томограм відмічається зниження пнев-
матизації комірок правого соскоподібного 
відростка. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2 
 
 
21.01.06 р. проведено консиліум за уча-

стю нейрохірургів, отоларингологів і начмеда 
з хірургічної роботи Волинської обласної клі-
нічної лікарні. Підтверджено наявність ото-
генного абсцесу правої гемісфери мозочка. 

В зв’язку з тим, що цей абсцес при-
лягав до задньої поверхні піраміди вискової 
кістки, доцільно доступитися до нього через 
траутманівський трикутник.  

21.01.06 р. під загальним знеболенням 
зроблена розширена мастоїдотомія: слизова 
оболонка комірок соскоподібного відростка 
потовщена, гною не виявлено. Тверда моз-
кова оболонка у межах траутмановського 
трикутника не змінена, має сіро-блакитний 
колір. Після її розтину у речовину мозку на 
глибину 1,5 см була введена голка. Отрима-
но 15-18 мл гною. За ходом голки у порож-
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нину абсцесу введений носовий кіліановсь-
кий розширювач. Після вивільнення абсце-
су від гною і промивання фізрозчином у йо-
го порожнину введено дві поліетиленові 
трубки діаметром 2 мм, через які у після-
операційному періоді виконувалося проми-
вання порожнини абсцесу фізрозчином з 
наступним введенням антибіотиків (цефо-
таксим – по 0,5 г після кожного промиван-
ня). 

У післяопераційному періоді, крім міс-
цевого, проводилося загальне лікування: цефо-
таксим – по 1,0 г 4 рази в/в через 6 годин, курс 
– 10 днів; ампісульбін – 1,5 г в/в через 6 годин, 
всього 6 днів; кеталекс – при болях; лоратадин 
– по 1 табл. 1 раз на день, всередину; флюко-
назол – 100 мг (1 табл. 1 раз на 3 дні). Здійс-
нювалася корекція водно-електролітного об-
міну: 5% р-н глюкози – 400,0 мл; КСІ – 20,0; 
25% розчин MgSO4 – 5,0 мл; 10% розчин NaCl 
– 20,0 мл двічі на день в/в, курс – 5 днів; 20% 
розчин луцетама – 15,0 мл в/в 1 раз на день, 
всього 7 днів; 0,9% р-н NaCl – 200,0 мл в/в 
крап. 2 рази на день, курс – 3 дні. 

У результаті проведеного лікування 
поступово, протягом 10 днів, стан хворого 
значно поліпшувався, зник головний біль, 
минуло хитання при ходінні, припинилися 
запаморочення, адіадохокінез. 

На 23-й день після операції, 17.02.06., 
виконана контрольна КТ головного мозку 
(мал. 3), за допомогою якої виявлено, що 
настала санація порожнини абсцесу правої 
півкулі мозочка. Візуалізується помірна 
пневмоенцефалія і трепанаційна порожнина 
у висковій кістці справа. Серединні струк-
тури не змінені. 

Аналіз крові від 20.02.06: е. – 
4,1х1012/п, Нв – 138 г/л; КП – 1,0; л. – 
8,6х109/п, ШОЕ – 11 мм/год.; загальний ана-
ліз сечі: питома вага – 1014, білок, цукор – 
немає, л. – 3-6 у полі зору, глюкоза крові – 
5,24 ммоль/л, сечовина крові – 2,6 м/моль, 
креатини – 0,020 м/моль, заг. білок – 65,5 г/л. 

24.02.2006 р. у задовільному стані 
хворий виписаний з ЛОР-відділення для по-
дальшого амбулаторного спостереження 
отоларингологом і невропатологом за міс-
цем проживання.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал. 3 
 
 
 
 
Особливістю нашого спостереження є 

те, що абсцес правої гемісфери мозочка 
утворився через 1,5 міс після самолікування 
і одужання хворого на гострий середній 
отит, перебіг якого характеризувався бід-
ною клінічною симптоматикою з незначним 
зниженням слуху. Пацієнт звернувся до лі-
каря лише тоді, коли виявилися симптоми 
ураження мозочка.  

Отже завдяки комп’ютерній томогра-
фії вдалося вчасно виявити місце розміщен-
ня і розміри абсцесу.  

Для кращої візуалізації необхідно ви-
конувати КТ-дослідження головного мозку 
з контрастуванням. 

Своєчасно поставлений діагноз, вчас-
не хірургічне втручання та адекватна анти-
бактеріальна і протизапальна терапія є за-
порукою успіху лікування осіб з отогенни-
ми абсцесами головного мозку і, зокрема, 
мозочка. Незважаючи на значні досягнення 
у нейрохірургії та розробку нових хірургіч-
них доступів до абсцесу головного мозку і, 
зокрема, мозочка, слід пам’ятати про тради-
ційні отохірургічні доступи з боку вискової 
кістки. 
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