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Запальні процеси у зовнішньому вусі 
– досить розповсюджена патологія (С.М. 
Пухлик и соавт., 1994). Захворювання зов-
нішнього вуха складають 17-23% від всіх 
уражень вуха (Б.А. Шапаренко и соавт., 
1983). 

Запалення зовнішнього вуха, за дани-
ми О.А Євдощенко і А.Т. Шевченка (1989), 
становлять за показниками звертання паціє-
нтів до лікаря біля 21% від іншої патології 
запального ґенезу цієї локалізації. Їх питома 
вага по відношенню до запальних захворю-
вань середнього вуха – 12,6% (Г.Л. Баляси-
нская, А.В. Орлов, 2000). 

Всі запальні процеси в ділянці шкіри 
зовнішнього слухового ходу мають загальну 
назву „зовнішній отит”, вона об’єднує різ-
номанітні шкірні захворювання (В.Я. Куне-
льская, 1964). О.А. Євдощенко і А.Т. Шев-
ченко (1989) виділили бактеріальні зовнішні 
отити (гострий обмежений, гострий дифуз-
ний, хронічний дифузний), специфічні (ту-
беркульозний, сифілітичний), грибковий 
зовнішній отит (отомікоз), вірусний (бульо-
зно-геморагічний). Б.О. Шапаренко і спів-
автори (1983) розрізняють обмежений і ди-
фузний зовнішній отит, гострий зовнішній 
бульозно-геморагічний післягрипозний 
отит, отомікози. Серед різних видів запаль-
них захворювань зовнішнього слухового 
ходу В.Л. Каневський (1962) відмічає два: 
1) обмежене запалення фолікулів (фурун-
кул) зовнішнього слухового ходу; 2) розли-
те запалення зовнішнього слухового ходу. 

При аналізі літератури ми не знайшли 
оглядових робіт про дифузний зовнішній 
отит, в зв’язку з цим наводимо свій огляд 
літератури з цього питання. Вважаємо, що 
він буде корисним для отоларингологів, 

особливо початківців, а також для інших 
спеціалістів (дерматовенерологів, ендокри-
нологів та ін.). В цьому повідомленні ми 
описуємо загальні відомості, етіологію, клі-
нічні прояви, діагностику та диференціаль-
ну діагностику дифузного зовнішнього оти-
ту. Що стосується лікування, ускладнень, 
рецидивів, прогнозу, профілактики, то ці 
питання будуть предметом обговорення в 
окремому повідомленні. 

Загальні відомості. Серед патології 
зовнішнього вуха дифузний зовнішній отит 
зустрічається досить часто. А.А. Ланцов і 
Г.В. Лавренова (1990) на 39 випадків реци-
дивуючого зовнішнього отиту у робітників 
промислових підприємств в 31 виявили ди-
фузний зовнішній отит і в 8 – обмежений. 
С.Н. Плохіх (1989) у гірників в 80% випад-
ків спостерігав дифузний зовнішній отит, в 
20% – обмежений. Серед хворих з зовніш-
нім отитом дифузний процес виявили: А.Я. 
Радченко і Л.Н. Данилов (1978) – у 47 із 
125, Л.Н. Данилов (1974) – у 49 із 147, В.Ф. 
Гудін (1971) – у 60 із 112, І.А. Тихомирова і 
С.В. Рязанцев (2005) – у 12 з 20 осіб. 

Дифузний зовнішній отит розподіля-
ється на гострий і хронічний (В.Л. Каневс-
кий, 1962; И.М. Попко и соавт., 1988; Е.А. 
Евдощенко, А.Т. Шевченко, 1989; В.В. Сун-
цов, 1991; С.М. Пухлик и соавт., 1994; М.П. 
Николаев и соавт., 2005). Зустрічається він 
переважно у вигляді гострого процесу (И.С. 
Соколов, 1973; И.М. Попко и соавт., 1988). 
За даними Й.М. Попка і співавторів (1988), з 
63 хворих на дифузний зовнішній отит у 41 
він був гострим і у 22 – хронічним. Виділя-
ється ще підгострий (В.Я. Кунельская, 1964) 
і затяжний дифузний зовнішній отит (Н.Б. 
Сонник, С.Б. Безшапочный, 1994) 
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Дифузний зовнішній отит може бути 
однобічним і двобічним (В.Я. Кунельская, 
1964; В.Д. Кривов, 1965; С.Ф. Лапов, 1966; 
А.М. Ольховский, 1973; С.Н. Плохих, 1989), 
але частіше однобічним (В.Я. Кунельская, 
1964; В.Д. Кривов, 1965; А.М. Ольховский, 
1973). Так, за даними А.М. Ольховського 
(1973), з 21 пацієнта з дифузним гострим 
зовнішнім отитом однобічне ураження було 
у 15, двобічне – у 6. К.Д. Міразізов і Ш.М. 
Мухітдінов (1983) однобічний процес ви-
явили у 14, двобічний – у 6 з 20 осіб. За 
спостереженнями В.Д. Кривова (1965), се-
ред 100 хворих на зовнішній отит у 12 мало 
місце двобічне ураження, у інших 88 – од-
нобічне. С.Н. Плохіх (1989) однобічний ди-
фузний зовнішній отит зареєстрував у 62% 
гірників. 

Дифузний зовнішній отит описується і 
під іншими назвами: „розлите запалення 
зовнішнього слухового ходу” (А.К. Чар-
гейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 1962; А.А. 
Гладков, 1973; В.Н. Присич, 1973, 1975; 
И.С. Соколов, 1973; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978); „дифузне запален-
ня зовнішнього слухового ходу” (Э. Шима-
нский, 1899, 1899; Л.А. Зарицький, 1974; 
А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, 2005); „зовнішній дифузний отит” 
(Л.К. Чулаевская, 1999); „розповсюджений 
зовнішній отит” (О. Кіцера, 1996). Але бі-
льшість авторів (К.Д. Миразизов, Ш.М. Му-
хитдинов, 1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шев-
ченко, 1984; П.В. Ковалик, Ю.М. Андрей-
чин, 1998; Ю.М. Андрейчин і співавт., 2001, 
та ін.) дотримуються назви „дифузний зов-
нішній отит”. Ми також користуємося да-
ним терміном. Дифузний зовнішній отит 
може бути первинним і вторинним (В.Л. 
Каневский, 1962). Первинний спостеріга-
ється рідше, вторинний – частіше. 

С.М. Пухлік і співавтори (1994) виді-
ляють бактеріальний, грибковий і вірусний 
дифузний зовнішній отит, В.Т. Пальчун і 
М.О. Преображенський (1978), а також Г.Л. 
Балясінська і А.В. Орлов (2000) – бактеріа-
льний, грибковий і грибково-бактеріальний 
(змішаний), причому бактеріальний зустрі-
чається частіше, ніж грибковий і змішаний. 
За даними Г.Л. Балясінської і А.В. Орлова 
(2000), у дітей із зовнішнім отитом патоло-
гія бактеріального генезу відмічена в 56,6% 

випадків, грибкового – в 28%, в решті – 
15,4% вона була змішаною. 

Етіологія. Виникненню дифузного 
зовнішнього отиту сприяють різні ендогенні 
і екзогенні чинники (А.К. Чаргейшвили, 
1960). Вони можуть бути місцевими (ніж-
ність шкірних покривів слухового ходу, ву-
зькість слухового ходу, що сприяють за-
стою гнійних виділень і мацерації шкіри; 
перехід запального процесу з сусідніх діля-
нок при екземі, бешихвому запаленні) (Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977) і загальними 
(гіпо- і авітаміноз, алергія, туберкульоз, цу-
кровий діабет та ін.) (Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977; С.А. Хасанов, 1981; О.Н. 
Яковлев, А.П. Случанко, 1995; А.Г. Балаба-
нцев, М.В. Завалий, 2004). 

Первинний дифузний зовнішній отит 
виникає при проникненні в шкіру зовніш-
нього слухового ходу патогенних мікроор-
ганізмів. Встановлено (Б.А. Шапаренко и 
соавт., 1983; А.А. Ланцов и соавт., 1994), 
що носійство стафілокока на здоровій шкірі 
зовнішнього слухового ходу зустрічається у 
100% людей, при цьому патогенні його 
штами знаходяться у 70% з них. У вмісті 
зовнішніх слухових ходів при дифузному 
зовнішньому отиті виявляються стафілокок, 
стрептокок, кишкова та синьогнійна палич-
ка, гриби, протей, B. pseudomonas (К.Д. Ми-
разизов, Ш.М. Мухитдинов, 1983; Б.А. Ша-
паренко и соавт., 1983;С.Н. Плохих, 1989; 
А.А. Ланцов, Г.В. Лавренова, 1990; С.Н. 
Тафтай, О.В. Дюмин, 1995; Г.Л. Балясинс-
кая, А.В. Орлов, 2000; Joachims et al., 1988, 
та ін.). Для життєдіяльності мікроорганізмів 
у зовнішньому слуховому ході створені іде-
альні умови завдяки анатомо-фізіологічним 
особливостям його розташування і стійкому 
мікроклімату в ньому (Л.К. Чулаевская, 
1999). 

У хворих на дифузний зовнішній отит 
найчастіше із вмісту зовнішніх слухових 
ходів виділяються стафілокок (В.Ф. Гудин, 
1971; Л.Н. Данилов, 1974; Б.А. Шапаренко 
и соавт., 1983; В.В. Сунцов, 1991; А.А. Лан-
цов и соавт., 1994; Н.Б. Сонник, С.Б. Безша-
почный, 1994; С.Н. Тафтай, О.В. Дюмин, 
1995, та ін.) і стрептокок (В.Ф. Гудин, 1971; 
Л.Н. Данилов, 1974; В.Н. Присич, 1975; 
К.Д. Миразизов, Ш.М. Мухитдинов, 1983). 
Отже, ці мікроорганізми являються най-
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більш частою причиною дифузного зовніш-
нього отиту. Рідше спостерігається інша 
мікробна флора: протей, кишкова та синьо-
гнійна паличка, ентерокок, гриби, B. pseu-
domonas (К.Д. Миразизов, Ш.М. Мухитди-
нов, 1983; В.В. Сунцов, 1991; Н.Б. Сонник, 
С.Б. Безшапочный, 1994; С.Н. Тафтай, О.В. 
Дюмин, 1995, та ін.). Так, А.Я. Радченко і 
Л.Н. Данилов (1978) у 46% пацієнтів знай-
шли золотистий стафілокок, у 38% – неге-
молітичний стрептокок і у 16% гемолітич-
ний стрептокок. К.Д. Міразізов і Ш.М. Му-
хітдінов (1983) провели бактеріологічне до-
слідження у 19 хворих на гострий дифузний 
зовнішній отит і виявили золотистий стафі-
локок у 3 осіб, зеленявий стрептокок – у 8, 
лимонно-жовтий стафілокок – у 2, синьог-
нійну паличку – у 2, вульгарний протей – у 
3, ентерокок – у 1. За даними С.Н. Плохіх 
(1989), у 26% гірників із зовнішнім отитом 
відмічено золотистий стафілокок, синьог-
нійна паличка – у 14%, гриби Candida albi-
cans – у 8%, епідермальний стафілокок – у 
2%, кишкова паличка – у 10%. Т.А. Кисло-
щук і співавтори (2005) у 10% обстежених 
виділили стафілокок, у 33% – Escherichia 
coli та Candida albicans, у 7% – Aspergillus 
niger, у 23% – Proteus vulgaris. Л.Н. Данилов 
(1974) серед хворих на зовнішній отит у 
32% знайшов золотистий стафілокок, у 26% 
– негемолітичний стрептокок, у 14% – ге-
молітичний стрептокок. Н.Б. Соннік і С.Б. 
Безшапочний (1994) при бактеріологічному 
обстеженні 30 осіб з затяжним дифузним 
зовнішнім отитом у 18 (70%) виявили ста-
філокок, у 12 (30%) – грибкову мікрофлору. 
За даними С.Е. Яремчук і О.Г. Вольської 
(2003), гриби роду Candida при хронічному 
зовнішньому отиті складають біля 30%. 
Я.В. Хижня (2005) вивчав роль мікробної та 
грибкової флори в розвитку зовнішнього 
отиту у 84 пацієнтів. При цьому із вмісту 
зовнішнього слухового ходу були висіяні 
різноманітні мікроорганізми: Staphylococcus 
aureus – в 15 випадках, Staphylococcus eped-
ermidis – в 4, Streptococcus haemoliticus – в 
5, Streptococcus pneumoniae – в 5, Proteus 
mirabilis – в 3, Citobacter freundi – в 2, Kleb-
siella pneumoniae – в 4, Candida – в 19, As-
pergillus niger – в 5, Penicillium – в 4. В 18 
спостереженнях посів був стерильним, в 28 
– виділені асоціації мікробної флори. Звідси 

автор робить висновок, що важливу роль у 
розвитку зовнішніх отитів відіграє грибкова 
флора, в переважній більшості – гриби роду 
Candida. 

О.О. Ланцов і Г.В. Лавренова (1990) у 
вмісті зовнішнього слухового ходу в хворих 
на зовнішній отит виявили мікробні асоціа-
ції, частіше – золотистий стафілокок, B. 
pseudomonas і протей. Як свідчать результа-
ти досліджень мікрофлори при запальних 
захворюваннях зовнішнього вуха, в основ-
ному представлені бактеріально-
бактеріальні і бактеріально-грибкові асоціа-
ції (М.П. Николаев и соавт., 2005). 

Описані випадки розвитку зовнішньо-
го отиту, викликаного фузоспірильозною 
інфекцією (вінцентовський зовнішній отит) 
(Н.В. Великоруссова, 1928; С.К. Бернштейн, 
1930). 

У виникненні дифузного зовнішнього 
отиту важливе значення має сенсибілізація 
організму до тих чи інших алергенів (А.К. 
Чаргейшвили, 1960; А.Г. Лихачев, 1981; О. 
Кіцера, 1996; С.Н. Хечинашвили, 1997; 
Kent, Jones, 1988, та ін.), в тому числі і до 
лікарських препаратів (Rasmussen, 1974; 
Kent, Jones, 1988). В ряді випадків відіграє 
роль сенсибілізація організму до тих чи ін-
ших збудників, тривала антибіотикотерапія 
(В.Д. Драгомирецький, 1999). У хворих мо-
же виникати дерматит на інших ділянках 
шкіри (В.Д. Драгомирецький, 1999). Дифуз-
ний зовнішній отит іноді має виражений 
алергічний компонент (С.Н. Хечинашвили, 
1997). За даними В.Д. Кривова (1965), із 100 
хворих на зовнішній отит алергічний ком-
понент був знайдений у 12. Rasmussen 
(1974) обстежив 98 осіб із зовнішнім отитом 
і у 34 з них (35%) виявив шкірну алергію. 
В.А. Гридньов (1967) описав випадок алер-
гічного зовнішнього отиту у жінки, 40 ро-
ків, викликаного двома алергенами (капрон 
і трійний порошок). Разом з тим Jones і 
Norman (1958) при дослідженні біопсійного 
матеріалу з 20 пацієнтів із зовнішнім оти-
том тільки у 2 знайшли еозинофілію, що 
вказувала на алергічну природу захворю-
вання. У всіх інших випадках отримана кар-
тина банального запального процесу інфек-
ційної етіології. Нерідко дифузний зовніш-
ній отит виникає у дітей на тлі алергічних і 
ендокринних захворювань та з порушення-
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ми процесу харчування і обміну речовин 
(А.А. Лайко, 1998). Ексудативний діатез, 
гостра і хронічна екзема також є причиною 
захворювання (А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). Сприяють розвитку дифузного зов-
нішнього отиту, крім екземи, інші хронічні 
дерматологічні захворювання: псоріаз, се-
борейний дерматит, вугри (акне) (И.А. Ти-
хомирова, С.В. Рязанцев, 2005). 

Дифузний зовнішній отит нерідко ви-
никає при цукровому діабеті (С.А. Хасанов, 
1981; С.А. Хасанов, С.Ю. Бабаджанова, 
1986; А.А. Ланцов, Г.В. Лавренова, 1994; 
О.Н. Яковлев, А.П. Случанко, 1995; С.Э. 
Яремчук, О.Г. Вольская, 2003). О.Н. Яков-
лєв і А.П. Случанко (1995) обстежили 960 
хворих на цукровий діабет І, ІІ типу і у 44 з 
них виявили дифузний зовнішній отит. О.О. 
Ланцов і Г.В. Лавренова (1994) у 70 з 90 па-
цієнтів з різними формами зовнішнього 
отиту виявили дифузний зовнішній отит на 
фоні цукрового діабету. Сприяючими фак-
торами в його розвитку, за І.А. Тихомиро-
вою і С.В. Рязанцевим (2005), є зволоження 
(купання, перспірація, висока вологість по-
вітря); вода, заражена бактеріями; висока 
температура оточуючого середовища. 

Частими причинами дифузного зов-
нішнього отиту являються хронічні захво-
рювання, імунодефіцитний стан, гормона-
льні і обмінні порушення (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960; Л.К. Чулаевская, 1999; Я.В. Хиж-
ня, 2005). Відіграє роль також зміна норма-
льної pH зі схильністю до лужної (А.А. 
Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Fabricant 
(1957) при дослідженні pH шкіри зовніш-
нього слухового ходу у всіх 11 хворих на 
зовнішній отит знайшов збільшення pH. 

Вторинний дифузний зовнішній отит 
зустрічається при гнійних процесах в сере-
дньому вусі, ушкодженнях, опіках, бешихо-
вому запаленні зовнішнього слухового ходу 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 
1962; В.Н. Присич, 1975). Він виникає в ре-
зультаті проникнення в шкіру і підшкірний 
шар стрептококів, стафілококів, пневмоко-
ків, синьогнійних чи дифтерійних паличок, 
а також грибів (А.А. Гладков, 1973; Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; О. Кіцера, 
1996; В.Д. Драгомирецький, 1999), чому 
сприяють дрібні травматичні ушкодження 
шкіри під час маніпулювання пацієнтами у 

вусі (А.А. Гладков, 1973; Л.А. Зарицький, 
1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1977; О. Кіцера, 1996; В.Д. Драгомирець-
кий, 1999), мацерація шкіри зовнішнього 
слухового ходу під час роботи в умовах під-
вищеної вологості (О. Кіцера, 1996). Крім 
того, мацерація шкіри при хімічних і термі-
чних опіках також сприяє проникненню в 
неї гноєрідних та інших мікроорганізмів 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; Л.А. Зарицький, 
1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978; В.Д. Драгомирецький, 1999). Серед 
хімічних факторів цьому сприяють хімічні 
опіки кислотою чи лугом, перекис водню, 
фенол, мильна вода та ін. (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960; А.А. Гладков, 1973). Вирішальне 
значення у виникненні дифузного зовніш-
нього отиту у шахтарів має попадання у зо-
внішній слуховий хід водних розчинів гос-
подарського мила, травма залізорудним пи-
лом при митті (И.С. Соколов, 1973). Термі-
чне ураження викликається як високою, так 
і низькою температурою (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960). Сприяючими факторами є також 
подразнення слухового ходу виділеннями 
при гнійному середньому отиті, невміле 
промивання слухового ходу при сірчаному 
корку, сторонні тіла у слуховому ході, які 
розташовані далеко в ньому (Л.А. Зариць-
кий, 1974; А.А. Лайко, 1998; В.Д. Драгоми-
рецький, 1999; А.Г. Балабанцев, М.В. Зава-
лий, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). І.А. Тихомирова і С.В. Рязанцев 
(2005) до сприяючих факторів в розвитку 
дифузного зовнішнього отиту відносять ме-
ханічне видалення сірки і сірчаних корків, 
сторонні тіла (ватні палички, вушні вклад-
ки, беруші), травми слухового ходу. 

Дифузний зовнішній отит при хроніч-
ному гнійному запаленні середнього вуха 
зустрічається досить часто (В.Л. Радина, 
1962; Я.В. Алексашин, 1965; В.Н. Присич, 
1973, 1975). Так, за даними В.Л. Радіної 
(1962), у 29 хворих на дифузний зовнішній 
отит було супутнє хронічне гнійне запален-
ня середнього вуха. Я.В. Алексашин (1965) 
із 78 обстежених з дифузним зовнішнім 
отитом у 7 відмітив супутній хронічний 
гнійний середній отит. Розвитку запальних 
процесів сприяє також дія різноманітних 
подразників, в тому числі часте вливання у 
зовнішній слуховий хід лікарських або ток-
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сичних речокин і навіть попадання звичай-
ної води (Л.А. Зарицький, 1974; А.А. Лайко, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). В 
ряді випадків дифузний зовнішній отит ви-
никає у осіб, які користуються індивідуаль-
ними вушними вкладками до слухових апа-
ратів (Т.А. Кислощук і співавт., 2005; Я.В. 
Хижня, 2005). Так, за даними Т.А. Кисло-
щук і співавтори (2005), 10% дітей, які ко-
ристуються слуховими апаратами, не мо-
жуть застосовувати індивідуальні вкладки 
через розвиток зовнішнього отиту. 

Клінічні прояви. При гострій формі 
дифузного зовнішнього отиту хворі скар-
жаться на біль, свербіння, печію у зовніш-
ньому слуховому ході, відчуття закладання, 
невелике зниження слуху, патологічні виді-
лення з вуха, іноді з неприємним запахом 
(В.Л. Каневский, 1962; А.А. Гладков, 1973; 
А.А. Лайко, 1998; В.Д. Драгомирецький, 
1999; А.Г. Балабанцев, М.В. Завалий, 2004; 
Г.И. Гарюк, 2004, та ін.). Захворювання по-
чинається з болю у вусі (О. Кіцера, 1996), 
проте він не досягає такого ступеня, як при 
обмеженому зовнішньому отиті (Л.А. Зари-
цький, 1974; О. Кіцера, 1996). В більшості 
випадків біль у вусі незначний, часто вини-
кає в нічний час (И.С. Соколов, 1973), однак 
іноді буває різким (И.З. Рескин, 1961; Mc 
Laurin, 1949). Біль посилюється при натис-
куванні на вушну раковину (А.Г. Балабан-
цев, М.В. Завалий, 2004). Натискування на 
козелок викликає невеликий біль (В.Л. Ка-
невский, 1962; А.А. Гладков, 1973). Посту-
пово він змінюється свербінням у вусі, що 
спонукає пацієнта до розчухування запале-
ної шкіри, а це, в свою чергу, спричиняє 
ерозування та мокнуття з поступовим утво-
ренням кірок (О. Кіцера, 1996). І.С. Соколов 
(1973) вважає, що спочатку з’являється све-
рбіння у вусі, потім нерідко відчуття жару 
та рясні серозні виділення, в подальшому – 
гнійні. Деякі хворі скаржаться тільки на 
свербіння і шум у вусі (В.Л. Каневский, 
1962), а інші – тільки на гнійні виділення і 
свербіння (В.Ф. Гудин, 1971). 

Під час отоскопії в гострій стадії про-
цесу визначається дифузна гіперемія та ін-
фільтрація шкіри в перетинчасто-
хрящовому і кістковому відділах зовніш-
нього слухового ходу (А.А. Гладков, 1973; 
Л.А. Зарицкий, 1974; А.Г. Балабанцев, М.В. 

Завалий, 2004). В.Т. Пальчун і М.О. Преоб-
раженський (1978) відмічають, що ці зміни 
відбуваються в перетинчасто-хрящовому 
відділі зовнішнього слухового ходу. А.А. 
Лайко (1998), а також А.А. Лайко і Д.І. За-
болотний (2005) спостерігали набряк і пото-
вщення шкіри кісткового відділу зовніш-
нього слухового ходу. Припухла шкіра зву-
жує в різному ступені просвіт зовнішнього 
слухового ходу (Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.Г. 
Балабанцев, М.В. Завалий, 2004), внаслідок 
чого отоскопія утруднена (О. Кіцера, 1996; 
Г.Л. Балясинская, А.В. Орлов, 2000), що 
вимагає застосування вузької вушної лійки 
(О. Кіцера, 1996). Інфільтрація стінок зов-
нішнього слухового ходу іноді досягає та-
кого ступеня, що оглянути весь слуховий 
хід, а тим більше барабанну перетинку, не-
можливо (Л.А. Зарицький, 1974). У багатьох 
пацієнтів барабанну перетинку вдається 
розглянути тільки після ліквідації запальних 
явищ у зовнішньому слуховому ході через 
6-8 днів (О.Н. Яковлев, А.П. Случанко, 
1995). 

Спостерігається надмірне лущення 
епідермісу, з’являються незначні серозні чи 
серозно-геморагічні виділення (О. Кіцера, 
1996; В.Д. Драгомирецький, 1999; Н.Ф. Фе-
дун, 2004), які в подальшому стають гній-
ними (В.Д. Драгомирецький, 1999; Н.Ф. 
Федун, 2004). Гнійні виділення змішуються 
з епідермісом, що розкладається, утворюю-
чи кашоподібну масу з неприємним запа-
хом, яка заповнює зовнішній слуховий хід 
(Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; Н.Ф. Федун, 2004). 
Зовнішній слуховий хід може бути заповне-
ний сиркоподібним вмістом, іноді - білим, 
біло-жовтим, жовто-сірим, рідкої консисте-
нції, іноді вміст має включення у вигляді 
чорних зерен (Т.А. Кислощук і співавт., 
2005; Я.В. Хижня, 2005). Ці маси легко ви-
даляються шляхом промивання (Н.Ф. Фе-
дун, 2004). Запальний процес охоплює всі 
шари шкіри, підшкірний шар (В.Д. Драго-
мирецький, 1999; Н.Ф. Федун, 2004). Пізні-
ше утворюються виразки, вкриті грануляці-
ями (В.Д. Драгомирецький, 1999). Запален-
ня може розповсюджуватись і на барабанну 
перетинку (В.Я. Кунельская, 1964; И.С. Со-
колов, 1973, 1981; В.Д. Драгомирецький, 
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1999; Н.Ф. Федун, 2004), яка виявляється 
гіперемійованою, вкритою злущеним епіде-
рмісом, нерідко відмічається її мацерація 
(В.Я. Кунельская, 1964; А.А. Гладков, 1973; 
И.С. Соколов, 1973; Л.А. Зарицький, 1974; 
Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; А.А. 
Лайко, 1998; А.Г. Балабанцев, М.В. Зава-
лий, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). При цьому може виникнути підозра 
на запалення середнього вуха. Однак при 
зовнішньому отиті слухова функція виявля-
ється порушеною незначно (А.А. Гладков, 
1973). Іноді барабанну перетинку можна 
вільно оглянути тільки після промивання 
зовнішнього слухового ходу (А.К. Чаргей-
швили, 1960). 

При алергічному зовнішньому отиті 
шкіра слухового ходу гіперемійована, воло-
га (В.А. Гриднев, 1967). Термічне ураження 
характеризується гіперемією, утворенням 
пухирів і некрозом (А.К. Чаргейшвили, 
1960). 

Запальний процес із зовнішнього слу-
хового ходу може поширюватись на вушну 
раковину і м’які тканини соскоподібного та 
виличного відростків (Р.Д. Богомильский, 
1945; А.А. Ланцов, Г.В. Лавренова, 1994). 
О.О. Ланцов і Г.В. Лавренова (1994) із 70 
хворих з дифузним зовнішнім отитом на 
фоні цукрового діабету у 21 спостерігали 
виражену запальну реакцію вушної ракови-
ни і привушної ділянки. Запалення може 
ускладнюватись абсцесом слухового ходу, 
запаленням привушної слинної залози, бе-
шиховим запаленням, нагноєнням регіонар-
них лімфатичних вузлів (Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977). В більшості випадків 
відмічається припухлість розташованих по-
ряд м’яких тканин (Г.И. Гарюк, 2004). Вна-
слідок ураження шкіри кісткового відділу 
зовнішнього слухового ходу, де вона дуже 
тонка, запальний процес може перейти на 
періост, який іноді відшаровується від кіст-
ки і некротизується (Л.А. Зарицький, 1974). 
При дифузному зовнішньому отиті важко 
визначити стан середнього вуха, разом з 
тим можливе поєднання запалення зовніш-
нього і середнього вуха. В таких випадках 
треба брати до уваги гостроту слуху: в разі 
його зниження може бути запалення серед-
нього вуха. 

Слухова функція при дифузному зов-
нішньому отиті в більшості випадків не 
страждає, але в разі виникнення повного 
закриття просвіту зовнішнього слухового 
ходу набряком чи інфільтрованою шкірою, 
великою кількістю виділень вона порушу-
ється (И.С. Соколов, 1973; А.М. Ольховс-
кий, 1979; А.А. Лайко, 1998; Г.И. Гарюк, 
2004; А.А. Лайко, Д.И. Заболотний, 2005) за 
типом ураження звукопроведення в межах 
від 10 до 30 дБ (А.М. Ольховский, 1979; 
Г.И. Гарюк, 2004). 

Загальний стан майже не страждає. 
Відмічається поганий сон, дратливість (А.А. 
Ланцов, Г.В. Лавренова, 1990). Температура 
тіла – субфебрильна або нормальна (А.А. 
Гладков, 1973; И.С. Соколов, 1973, 1981; 
Л.А. Зарицький, 1974; А.А. Лайко, 1998; 
А.Г. Балабанцев, М.В. Завалий, 2004; А.Л. 
Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Дифузний 
зовнішній отит у дітей може супроводжува-
тись значною реакцією регіонарних лімфа-
тичних вузлів (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальш-
тейн, 1977). 

На початку захворювання немовлята 
неспокійно рухають головою, хватають ру-
кою за хворе вухо, в них збільшуються по-
завушні лімфатичні вузли, температура тіла 
підвищується до 39°С (Ю.Б. Исхаки, Л.И. 
Кальштейн, 1977). При отоскопії визнача-
ється дифузна гіперемія зовнішнього слухо-
вого ходу, десквамація епітелію. Барабанна 
перетинка лише злегка гіперемійована, кон-
тури її добре виражені. В подальші дні 
з’являються гнійні виділення, просвіт слу-
хового ходу значно звужується за рахунок 
вираженого дифузного набряку. Відмічаєть-
ся виражений біль при відтягуванні вушної 
раковини, введенні вушної лійки і тиску на 
припухлі залози (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальш-
тейн, 1977). Огляд барабанної перетинки 
можливий лише після тривалого і ретельно-
го туалету зовнішнього слухового ходу 
(Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). 

Особливо тяжкий перебіг має дифуз-
ний зовнішній отит у хворих на цукровий 
діабет (К.Д. Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 
1981). С.А. Хасанов (1981) при порівнянні 
тяжкості перебігу зовнішнього отиту і цук-
рового діабету виявив прямо пропорційну 
залежність: чим тяжча форма діабету, тим 
тяжчий перебіг має запалення слухового 
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ходу, відмічається резистентність до зага-
льноприйнятих методів лікування. 

При хронічній формі дифузного зов-
нішнього отиту суб’єктивні ознаки вираже-
ні значно слабкіше, ніж при гострій (В.Л. 
Каневский, 1962). Відбувається значне по-
товщення шкірного покриву зовнішнього 
слухового ходу і барабанної перетинки вна-
слідок запальної інфільтрації (А.А. Гладков, 
1973; В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 
1978). 

Діагностика. Діагноз гострого дифу-
зного зовнішнього отиту ґрунтується на 
анамнезі, типових скаргах і даних огляду 
(пальпація, отоскопія) (А.А. Гладков, 1973; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
А.А. Лайко, 1998; Г.И. Гарюк, 2004). При 
отоскопії спостерігається розлита гіперемія, 
припухлість зовнішнього слухового ходу, 
виділення з вуха різного характеру (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; Г.И. 
Гарюк, 2004). Слух знижується за кондук-
тивним типом в межах 10-30 дБ (А.М. Оль-
ховский, 1979; Г.И. Гарюк, 2004). А.М. 
Ольховський (1973) і О. Кіцера (1996) під-
креслюють, що діагноз ставиться передусім 
на даних отоскопії. Проте через значну бо-
лючість хворий здебільшого протистоїть 
уведенню навіть вузької вушної лійки. В 
таких випадках обмежуються оглядом лише 
зовнішньої частини зовнішнього слухового 
ходу (О. Кіцера, 1996). А.К. Чаргейшвілі 
(1960) стверджує, що діагностика дифузно-
го зовнішнього отиту базується на даних 
анамнезу і дослідження виділень. Однак в 
ряді випадків розпізнати зовнішній отит бу-
ває досить важко (А.М. Ольховский, 1973). 
Діагноз представляє деякі труднощі у мале-
ньких дітей, в особливості при супутньому 
запаленні середнього вуха (Ю.Б. Исхаки, 
Л.И. Кальштейн, 1977). 

Допоміжним методом діагностики є 
визначення місцевого лейкоцитозу. При 
цьому відмічається збільшення кількості 

лейкоцитів на боці ураження у більшості 
пацієнтів (кров для аналізу беруть з мочки 
вуха). Цей метод дослідження більш пока-
зовий, ніж визначення загального лейкоци-
тозу при даному захворюванні (А.М. Оль-
ховский, 1973). П.В. Ковалик і Ю.М. Анд-
рейчин (1998) обстежили 6 хворих на гост-
рий дифузний зовнішній отит за допомогою 
НБТ-тесту і при цьому виявили досить ак-
тивний запальний процес. Автори підкрес-
люють, що даний тест може бути викорис-
таний для оцінки інтенсивності запального 
процесу та ефективності застосованого лі-
кування. При тяжкому перебігу зовнішньо-
го отиту необхідно обстежити пацієнта з 
приводу наявності ранніх форм цукрового 
діабету (С.А. Хасанов, 1981). 

Диференціальна діагностика. Дифе-
ренціальна діагностика дифузного зовніш-
нього отиту проводиться із запаленням сере-
днього вуха. Діагноз підтверджується у ви-
падку збереження слухової функції після 
очищення зовнішнього слухового ходу (В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Іноді 
при наявності виділень з вуха і одночасному 
почервонінні барабанної перетинки дифере-
нціальна діагностика між дифузним зовніш-
нім отитом і запаленням середнього вуха 
утруднена. В цих випадках правильний діаг-
ноз можна поставити лише в результаті ре-
тельного щоденного спостереження за пере-
бігом процесу (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. 
Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978). Се-
редній отит виключаэться за допомогою рен-
тгенографії вискової кістки (О. Кіцера, 1996). 
Диференціальний діагноз проводиться також 
з мастоїдитом (Ю.Б. Исхаки, Л.И. Кальш-
тейн, 1977; А.Г. Балабанцев, М.В. Завалий, 
2004). Наявність завушної складки, болю-
чість при доторкуванні до вушної раковини і 
відсутність відповідних рентгенологічних 
даних порушення структури соскоподібного 
відростка свідчать про зовнішній отит (Ю.Б. 
Исхаки, Л.И. Кальштейн, 1977). 
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