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Злоякісний зовнішній отит (ЗЗО) 
представляє собою специфічний запально-
некротичний процес в м’яких тканинах, кіс-
тковій структурі зовнішнього слухового хо-
ду і висковій кістці (А.Г. Лихачев, 1981; 
М.И. Никулин, 2005). Як окрема нозологіч-
на одиниця він вперше був описаний Malzer 
і Keleman (1959), а пізніше – Chandler 
(1968). В літературі ми знайшли тільки одну 
оглядову роботу на цю тему, автор якої 
(В.А. Гукович, 1988) наводить дані з інозе-
мної літератури. Однак з того часу пройшло 
більше 18 років, і за цей період з’явились 
нові відомості щодо ЗЗО. Тому вважаємо за 
доцільне навести огляд літератури з даного 
питання. В цьому повідомленні описуються 
загальні дані, етіологія, патогенез, клінічні 
прояви ЗЗО. Що стосується діагностики, 
диференціальної діагностики, лікування, 
рецидивів, ускладнень, летальності, прогно-
зу і профілактики, то це буде предметом 
обговорення в окремій статті. 

Загальні відомості. ЗЗО описується 
під різними назвами: „злоякісний некротич-
ний зовнішній отит” (О. Кіцера, 1996), „не-
кротизуючий зовнішній отит” (А.Г. Лиха-
чев, 1981; Pihrt, Lochar, 1958), „некротичний 
зовнішній отит” (А.М. Ольховский, 1972, 
1979; К.Д. Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 
1981; А.Т. Шевченко, 1984; Б.И. Дунайви-
цер, 1985; Neveling, Nysten, 1962), „гнійно-
некротичний зовнішній отит” (В.П. Нечи-
поренко и соавт., 1993), „виразково-
некротичне ураження зовнішнього слухово-
го ходу” (В.А. Кунеевский, Г.Г. Лапшина, 
1981), „некроз нижньої стінки зовнішнього 
слухового ходу” (А.Ф. Беляев, 1900, 1901), 

„циркулярний некроз зовнішнього слухово-
го ходу” (А.Н. Михалкина, 1964). Ми, як і 
більшість авторів (В.А. Гукович, 1988; В.В. 
Гардыга, А.И. Барциховский, 1994; С.Н. 
Хечинашвили, 1997; В.Н. Гинькут, 2005; 
М.И. Никулин, 2005; Chandler, 1968, 1972, 
1977; Babiatzki, Sade, 1987; Cohen, Friedman, 
1987; Cohen et al., 1987, та ін.), дотримуємо-
ся назви „злоякісний зовнішній отит”. Під-
ставою для цього, як вважає Б.Й. Дунайві-
цер (1985), виявилась його небезпека для 
пацієнта, труднощі терапії, а не приналеж-
ність до пухлин. На думку Mader і Love 
(1982), цей отит назвали „злоякісним” через 
те, що запальний процес уражає не тільки 
шкіру зовнішнього слухового ходу, але і 
розташовані глибше тканини, хрящі та кіст-
кові утворення. 

ЗЗО зустрічається відносно рідко в 
порівнянні з іншою патологією зовнішнього 
слухового ходу (А.Н. Михалкина, 1964; 
А.М. Ольховский, 1972, 1977, 1979; К.Д. 
Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981; А.Т. 
Шевченко, 1984; М.И. Никулин, 2005). За 
даними Pihrt і Lochar (1958), в літературі 
описано 14 спостережень ЗЗО. Chandler 
(1968) знайшов 13 таких повідомлень. John і 
Hopkin (1978) з 1959 р. зустріли 54 описан-
ня цього захворювання. За даними Cohen і 
співавторів (1987), всього за період з 1959 
по 1985 р. в іноземній літературі представ-
лено 107 випадків ЗЗО. 

Chandler (1977) підсумував свій досвід 
лікування 72 хворих на ЗЗО. Babiatzki і Sade 
(1987) описали 50 осіб з цією патологією. 
Doroghazi (1981) привів 19 спостережень 
ЗЗО, В.П. Нечипоренко і співавтори (1993) 
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– 11, В.Н. Гінькут (2005) – 9, Neveling і 
Nysten (1962) – 8, Draf і Scheifele (1974) – 6, 
Pihrt і Lochar (1958) – 5, Bach (1956) і М.І. 
Нікулін (2005) – по 4, O’Sullivan і співавто-
ри (1978) – 3. Joachims (1976), К.Д. Рибаль-
ченко і Н.І. Чекригіна (1981), В.В. Гардига і 
А.І. Барціховський (1994) представили по 2 
повідомлення про цей отит, а А.Ф. Бєляєв 
(1900, 1901), Malzer і Keleman (1959), А.Н. 
Михалкіна (1964), Chandler (1968), А.М. 
Ольховський (1972, 1979), John і Hopkin 
(1978), А.Т. Шевченко (1984), Б.Й. Дунайві-
цер (1985) – тільки по 1. За даними А.М. 
Ольховського (1977, 1979), частота вияв-
лення ЗЗО складає 0,8% від всіх дерматозів 
зовнішнього вуха. 

Це захворювання зустрічається у дітей 
і дорослих, частіше в похилому віці (А.Г. 
Лихачев, 1981) і, звичайно, при цукровому 
діабеті (А.Г. Лихачев, 1981; В.П. Нечипоре-
нко и соавт., 1993; О. Кіцера, 1996). Б.Й. 
Дунайвіцер (1985) описав ЗЗО у чоловіка 
віком 80 років, В.В. Гардига і А.І. Барціхов-
ський (1994) – у чоловіка 78 років і жінки 73 
років, А.М. Ольховський (1972, 1979) – у 
жінок 61 і 77 років, К.Д. Рибальченко і Н.І. 
Чекригіна (1981) – у жінок 70 і 57 років. За 
даними В.Н. Гінькута (2005), середній вік 
обстежуваних пацієнтів становив 65 років, 
за повідомленням М.І. Нікуліна (2005), вік 
таких хворих дорівнював 63-69, а за даними 
В.П. Нечипоренка і співавторів (1993), – 51-
68 рокам. 

ЗЗО рідше спостерігається у людей 
середнього і молодого віку. Так, А.Ф. Бєля-
єв (1900, 1901) повідомив про цю патологію 
у чоловіка віком 48 років, А.Т. Шевченко 
(1984) – у жінки 43 років, а А.Н. Михалкіна 
(1964) – у чоловіка 21 року. Joachims (1976), 
а також Karmody і Moloy (1978) описали 
ЗЗО у дітей. В.А. Кунєєвський і Г.Г. Лап-
шина (1981) представили випадок виразко-
во-некротичного ураження зовнішнього 
слухового ходу і середнього вуха у 9-
місячної дитини. 

ЗЗО, як правило, буває дифузним і рі-
дко – обмеженим, тобто локалізованим в 
якійсь частині зовнішнього слухового ходу. 
Так, Pihrt і Lochar (1958) повідомляли про 
обмежений ЗЗО. А.Н. Михалкіна (1964) 
описала циркулярний некроз зовнішнього 
слухового ходу. А.Ф. Бєляєв (1900, 1901) 

демонстрував хворого з некрозом нижньої 
стінки зовнішнього слухового ходу. Bach 
(1956) спостерігав 3 пацієнтів з обмеженою 
ділянкою некрозу кістки і грануляціями на 
краях, яка у 2 з них локалізувалась на ниж-
ній стінці зовнішнього слухового ходу і у 1 
– на задній стінці. ЗЗО частіше буває одно-
бічним, ніж двобічним. В.П. Нечипоренко і 
співавтори (1993) з 11 таких хворих однобі-
чний процес відмітили у 10, двобічний – у 
1. 

Етіологія. Основним збудником ЗЗО 
є Pseudomonas aeruginosa (А.Г. Лихачев, 
1981; Б.И. Дунайвицер, 1985; В.П. Нечипо-
ренко и соавторы, 1993; В.В. Гардыга, А.И. 
Барциховский, 1994; О. Кіцера, 1996; В.Н. 
Гинькут, 2005; Chandler, 1968; Joachims, 
1976; Babiatzki, Sade, 1987; Lamas et al., 
1990, та ін.). Про те, що збудником ЗЗО мо-
же бути синьогнійна паличка, повідомляли 
також інші автори (А.М. Ольховский, 1979; 
А.Т. Шевченко, 1984; С.Н. Хечинашвили, 
1997; Ю.В. Мітін і співавтори, 2001; М.И. 
Никулин, 2005; Л.С. Сенченко и соавторы, 
2005; Bach, 1956; Evans, Richards, 1973; 
Strauss, Shpitzer, 1989, та ін.). За даними 
Cohen і Friedman (1987), з числа 107 хворих 
на ЗЗО Pseudomonas aeruginosa не висіяно 
тільки у 2. В.Н. Гінькут (2005) Pseudomonas 
aeruginosa виявив у 7 з 9 осіб із ЗЗО. Інфіку-
вання відбувається через незначні подряпи-
ни та садна шкіри зовнішнього слухового 
ходу (О. Кіцера, 1996). 

Іноді дослідники виділяли у цієї кате-
горії пацієнтів кишкову паличку (А.Н. Ми-
халкина, 1964), стафілокок (А.Н. Михалки-
на, 1964; А.М. Ольховский, 1972; В.А. Ку-
неевский, Г.Г. Лапшина, 1981; В.П. Нечи-
поренко и соавт., 1993; В.Н. Гинькут, 2005; 
Bach, 1956; Babiatzki, Sade, 1987; Cohen, 
Friedman, 1987). За даними Babiatzki і Sade 
(1987), з 50 хворих на ЗЗО лише у 1 висія-
ний стафілокок. Cohen і Friedman (1987) 
ріст стафілокока в культурі виявили у 2% 
обстежених з явною клінічною картиною 
ЗЗО. В.Н. Гінькут (2005) виділив стафілокок 
у 2 з 9 осіб, що страждали на ЗЗО, В.П. Не-
чипоренко і співавтори (1993) – у 4 з 11. 

Захворювання частіше розвивається у 
ослаблених людей похилого віку, що стра-
ждають на цукровий діабет (К.Д. Рыбальче-
нко, Н.И. Чекрыгина, 1981; Б.И. Дунайви-
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цер, 1985; В.В. Гардыга, А.И. Барциховс-
кий, 1994; С.Н. Хечинашвили, 1997; Ю.В. 
Мітін і співав., 2001; В.Н. Гинькут, 2005; 
М.И. Никулин, 2005; Л.С. Сенченко и со-
авт., 2005; Malzer, Keleman, 1959; Joachims, 
1976; Chandler, 1977; Strauss et al., 1982; 
Babiatzki, Sade, 1987; Strauss, Shpitzer, 1989, 
та ін.). Cohen і Friedman (1987) відмічають, 
що більшість осіб із ЗЗО зустрічаються у 
віці понад 55 років і страждають на цукро-
вий діабет. За даними Chandler (1977), з 72 
хворих на ЗЗО у похилому віці було 68, що 
страждали на цукровий діабет. За спостере-
женнями Cohen і Friedman (1987), серед 108 
обстежених із ЗЗО тільки у 10 не було цук-
рового діабету. Babiatzki і Sade (1987) цук-
ровий діабет діагностували у 68% пацієнтів, 
які мали ЗЗО. За даними В.А. Гукович 
(1988), за останні два десятиріччя описано 
біля 150 спостережень ЗЗО у хворих на цу-
кровий діабет. В.П. Нечипоренко і співав-
тори (1993) обстежили 11 таких пацієнтів. 
Л.С. Сєнченко і співавтори (2005) вважа-
ють, що роль цукрового діабету може бути 
вирішальною або підпорядкованою. А.Т. 
Шевченко (1984) повідомив про випадок 
ЗЗО при нецукровому діабеті. 

ЗЗО зустрічається і у осіб, які не хво-
ріли на цукровий діабет (John, Hopkin, 1978; 
Soliman, 1978), коли мають значення насту-
пні місцеві фактори: надмірна вологість, 
повторні травми, відмороження (O’Sullivan 
et al., 1978), часто повторювані фурункули 
зовнішнього слухового ходу (А.М. Ольхов-
ский, 1972, 1977, 1979; Mc Kelvie, Mc 
Kelvie, 1966), глибока віспова папула, що 
порушує живлення кістки (А.Ф. Беляев, 
1900, 1901). Захворювання може виникати 
після грипу (А.Н. Михалкина, 1964), при 
сепсисі (В.А. Кунеевский, Г.Г. Лапшина, 
1981). Розвиткові ЗЗО сприяють зниження 
неспецифічної опірності (О. Кіцера, 1996; E. 
Bach, 1956) та імунного захисту організма 
(О. Кіцера, 1996; С.Н. Хечинашвили, 1997), 
анемія, атеросклероз (О. Кіцера, 1996). Спо-
стерігається також зв’язок захворюваності 
на ЗЗО із сезонністю і кліматом (В.А. Гуко-
вич, 1988). Відмічається виникнення його 
переважно в літній час, у місцевостях з теп-
лим вологим кліматом (Babiatzki, Sade, 
1987) і дуже рідко – в холодних країнах 
(В.А. Гукович, 1988). 

Pihrt і Lochar (1958) вважають, що ЗЗО 
є наслідком мікротравми первинно ураже-
них судин періоста на фоні запального за-
хворювання організму. 

Патогенез. Основними патогенетич-
ними факторами ЗЗО є порушення імунних 
структур організма у вигляді імунодефіци-
ту, що підтверджується підвищенням рівня 
IgE і зменшенням вмісту IgA в сироватці 
крові, а також наявність специфічних хара-
ктерних мікроорганізмів, які за даних умов 
(імунодефіцит і цукровий діабет) знаходять 
сприятливий ґрунт для виявлення своєї ак-
тивності (М.И. Никулин, 2005). Генералізо-
ване ураження судин при цукровому діабеті 
у вигляді макро- і мікроангіопатій, як відпо-
відь судинного гирла на комплекс ендо-
кринних, обмінних і тканевих розладів, су-
проводжується трофічними порушеннями 
шкіри зовнішнього слухового ходу (А.Т. 
Шевченко, 1984; Strauss, Shpitzer, 1989). 
Приєднання вторинної інфекції, частіше 
синьогнійної палички, призводить до кліні-
ко-анатомічних змін, які проявляються у 
вигляді ЗЗО (А.Т. Шевченко, 1984). Однак 
механізм взаємозв’язку цього захворювання 
і цукрового діабету, як відмічає В.А. Гуко-
вич (1988), точно не визначений, але допус-
кається патогенетична роль мікроваскуляр-
ної патології діабетичної етіології (Cohen, 
Friedman, 1987). А.Г. Лихачов (1981) вва-
жає, що в основі зазначеного процесу ле-
жить некротизуючий васкуліт з подальшим 
залученням всієї стінки судини. 

Клінічні прояви. Клінічна симптома-
тика ЗЗО описана Malzer і Keleman (1959), а 
також Chandler (1968). Пізніше вона була 
доповнена багатьма авторами (А.М. Ольхо-
вский, 1972, 1979; К.Д. Рыбальченко, Н.И. 
Чекрыгина, 1981; А.Т. Шевченко, 1984; Б.И. 
Дунайвицер, 1985; В.В. Гардыга, А.И. Бар-
циховский, 1994; В.Н. Гинькут, 2005; М.И. 
Никулин, 2005; Chandler, 1972; Babiatzki, 
Sade, 1987, та ін.) в своїх спостереженнях. 

ЗЗО є тяжким захворюванням (К.Д. 
Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981; А.Т. 
Шевченко, 1984; Б.И. Дунайвицер, 1985; 
В.В. Гардыга, А.И. Барциховский, 1994; 
С.Н. Хечинашвили, 1997; М.И. Никулин, 
2005). Особливо тяжкий перебіг він має при 
цукровому діабеті (К.Д. Рыбальченко, Н.И. 
Чекрыгина, 1981; В.П. Нечипоренко и со-
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авт., 1993; М.И. Никулин, 2005). У дітей 
ЗЗО супроводжується ураженням середньо-
го вуха і лицевого нерва (В.А. Кунеевский, 
Г.Г. Лапшина, 1981; Joachims, 1976). Хво-
роба характеризується тривалим перебігом, 
важко піддається медикаментозній терапії, 
вимагає неодноразового видалення некро-
тичної і грануляційної тканини (Б.И. Ду-
найвицер, 1985), не завжди розпізнається 
(А.Н. Михалкина, 1964). 

ЗЗО починається звичайно як гострий 
зовнішній отит, проявляючись різким бо-
лем, гіперемією, набряком м’яких тканин 
зовнішнього слухового ходу і барабанної 
перетинки, ексудацією, але вже через кілька 
днів на його стінках з’являються мікроабс-
цеси і грануляції (В.П. Нечипоренко и со-
авт., 1993; Chandler, 1972). Грануляції, нек-
роз частіше локалізуються на передньониж-
ній стінці зовнішнього слухового ходу в ді-
лянці переходу перетинчасто-хрящового в 
кістковий відділ (А.Г. Лихачев, 1981; Б.И. 
Дунайвицер, 1985; О. Кіцера, 1996; Lucente 
et al., 1982). Звідси патологічний процес 
розповсюджується на хрящ і кістку, нерви, 
м’які тканини і судини вискової області 
(А.Г. Лихачев, 1981; О. Кіцера, 1996; Chan-
dler, 1972), а потім поширюється і на сусідні 
ділянки, викликаючи відповідні клінічні 
симптоми (Chandler, 1972). За даними Pihrt і 
Lochar (1958), а також А.М. Ольховського 
(1979), захворювання частіше локалізується 
в кістковому відділі зовнішнього слухового 
ходу на нижній стінці. При цьому спостері-
гається некроз кістки з її секвестрацією; не-
кротичні ділянки вкриті фібринозним випо-
том; епітелій на барабанній перетинці і шкі-
рі слухового ходу мацерується (Pihrt, 
Lochar, 1958). В подальшому процес швид-
ко розповсюджується на вискову кістку, зо-
крема на комірки соскоподібного відростка, 
потім і на основу черепа, спричиняючи ос-
теомієліт вискової кістки з подальшим ура-
женням VII пари черепних нервів біля сти-
ломастоїдального отвору і IX, X, XI пар че-
репних нервів біля югулярного отвору 
(А.М. Ольховский, 1979; Б.И. Дунайвицер, 
1985; В.А. Гукович, 1988; М.И. Никулин, 
2005; Chandler, 1972; Evans, Richards, 1973; 
Lucente et al., 1982; Shamboul, Burns, 1983, 
та ін.). Остеомієліт часто переходить на ос-
нову черепа, викликаючи дисеміновану сеп-

тичну тромбоемболію великого мозку з ле-
тальним наслідком (Chandler, 1968, 1972, 
1977). 

У хворих з тяжкою формою цукрового 
діабету може розвиватись ЗЗО з поширеним 
некрозом, розповсюдженням на середнє ву-
хо і привушну слинну залозу (К.Д. Рыбаль-
ченко, Н.И. Чекрыгина, 1981; Л.С. Сенченко 
и соавторы, 2005). При обстеженні 60 хво-
рих на цукровий діабет Chandler (1977) не 
вдалося встановити кореляції між тяжкістю 
перебігу цукрового діабету і ЗЗО. 

Скарги пацієнтів і дані отоскопії мо-
жуть бути різними, що залежить від трива-
лості захворювання, глибини ураження тка-
нин зовнішнього слухового ходу і поширен-
ня процесу за його межі. Наводимо ці симп-
томи за даними різних авторів, що спостері-
гали ЗЗО: біль у вусі, гноєтеча, зниження 
слуху, запаморочення, головний біль, пара-
ліч половини обличчя (А.Н. Михалкина, 
1964); болі у вусі, кров’янисті виділення з 
нього, зниження слуху, відчуття закладання і 
поколювання у вусі (А.М. Ольховский, 1972, 
1979); біль у вусі, головний біль, різкий біль 
у вусі з головним болем (К.Д. Рыбальченко, 
Н.И. Чекрыгина, 1981); болі у вусі, гноєтеча 
з вуха (А.Т. Шевченко, 1984); запаморочен-
ня, нудота, гнійні виділення з вух, безсоння, 
різкий біль стріляючого характеру в обох 
вухах, що ірадіює в скроню, очне яблуко, 
потилицю (Б.И. Дунайвицер, 1985); біль у 
вусі, зниження слуху, рясні гнійні виділення 
з неприємним запахом з вуха, загальна слаб-
кість, підвищення температури тіла (В.П. 
Нечипоренко и соавт., 1993); різкий біль у 
вусі, головний біль, наявність гнійних виді-
лень з вуха з неприємним запахом (В.В. Гар-
дыга, А.И. Барциховский, 1994); оталгія, го-
ловні болі, гноєтеча з вуха (В.Н. Гинькут, 
2005); різкі болі у вусі, особливо в нічний 
час, сукровисті виділення з вуха, зниження 
слуху (М.И. Никулин, 2005). Іноді спочатку 
виникає свербіння у вусі, хворий додатково 
травмує зовнішній слуховий хід сірником 
(А.М. Ольховский, 1972, 1979), а потім 
з’являються інші скарги. 

Під час отоскопії зовнішній слуховий 
хід виявляється звуженим за рахунок щіль-
них розростань сірого кольору, виділяється 
гній без запаху, барабанної перетинки не ви-
дно, просвіт зовнішнього слухового ходу рі-
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зко звужений до точкового за рахунок інфі-
льтрації м’яких тканин (А.Н. Михалкина, 
1964); зовнішній слуховий хід в хрящовому і 
кістковому відділах повністю заповнений 
кашкоподібними жовто-сірими некротични-
ми масами з домішками крові, стінки слухо-
вого ходу і барабанна перетинка мацеровані, 
на нижній стінці кісткового відділу зовніш-
нього слухового ходу видно некротичну 
смердючу масу сірувато-брудного кольору, 
кров’янисті виділення, некротичні стінки 
зовнішнього слухового ходу вкриті фібрино-
зними нашаруваннями, епітелій на шкірі 
слухового ходу і на барабанній перетинці 
мацерований (А.М. Ольховский, 1972, 1979); 
зовнішній слуховий хід закритий інфільтро-
ваною тканиною, видно гнійно-сукровисті 
виділення в ньому (К.Д. Рыбальченко, Н.И. 
Чекрыгина, 1981); в зовнішньому слуховому 
ході є гнійно-сукровисті виділення, на пе-
редньонижній його стінці в ділянці переходу 
хрящової частини в кісткову (розміром: 1,5 х 
1,0 см) розташовуються дрібно-горбикуваті 
грануляції насичено-рожевого кольору, з 
окремими ділянками некрозу (А.Т. Шевчен-
ко, 1984); спостерігаються гнійні виділення в 
зовнішньому слуховому ході без запаху, на 
задній стінці слухового ходу на межі хрящо-
вого і кісткового відділів є кровоточиві гра-
нуляції (Б.И. Дунайвицер, 1985); вівдміча-
ються рясні гнійні виділення, некротичні ма-
си і норицеві ходи, на стінках слухового хо-
ду - рожеві сосочкоподібні грануляції у ви-
гляді ізольованих горбиків, що іноді злива-
ються один з одним (В.П. Нечипоренко и 
соавт., 1993); зовнішній слуховий хід різко 
звужений, просвіт його виповнений гнійно-
некротичними масами з неприємним запа-
хом, шкіра нижньої і задньої стінок слухово-
го ходу набрякла, некротизована, некроз 
хряща нижньої стінки зовнішнього слухово-
го ходу (В.В. Гардыга, А.И. Барциховский, 
1994), на нижній стінці зовнішнього слухо-
вого ходу видно грануляції і сукровисті, нек-
ротичні, смердючі виділення (М.И. Никулин, 
2005); обмежена ділянка некрозу кістки ви-
значається у зовнішньому слуховому ході з 
грануляціями на краях дефекту в ділянці ни-
жньої або задньої стінки слухового ходу 
(Bach, 1956). 

Через різке звуження зовнішнього 
слухового ходу в кістковому відділі огляну-

ти барабанну перетинку неможливо (Б.И. 
Дунайвицер, 1985). Зондування грануляцій 
супроводжується значною кровотечею (В.П. 
Нечипоренко и соавт., 1993). При зондуван-
ні задньої або нижньозадньої стінки зовні-
шнього слухового ходу відчувається оголе-
на кістка з шорохуватою поверхнею (А.М. 
Ольховский, 1972; Б.И. Дунайвицер, 1985). 
Іноді спостерігається некроз кістки і її сек-
вестрація (А.М. Ольховский, 1972; К.Д. Ры-
бальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981; В.П. Не-
чипоренко и соавт., 1993). 

Відмічається болючість при пальпації 
в ділянці козелка (А.Н. Михалкина, 1964; 
К.Д. Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981), 
соскоподібного відростка (Б.И. Дунайвицер, 
1985), завушної складки (К.Д. Рыбальченко, 
Н.И. Чекрыгина, 1981). Завушна складка 
може бути гіперемійованою, напруженою, 
іноді виявляється абсцес в завушній ділянці 
(К.Д. Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981). 
Запальний процес може розповсюдитись на 
привушну слинну залозу, м’язову тканину, 
барабанну порожнину (А.Г. Лихачев, 1981; 
Joachims, 1976; Mendez, Zuenzer, 1979), сос-
коподібний відросток (А.Г. Лихачев, 1981; 
Mendez, Zuenzer, 1979; Babiatzki, Sade, 
1987). За даними Babiatzki і Sade (1987), со-
скоподібний відросток був втягнутий в па-
тологічний процес у 6% хворих. 

Слух знижується за звукопровідним 
типом (А.М. Ольховский, 1972; Pihrt, 
Lochar, 1958). Температура тіла звичайно 
субфебрильна (А.М. Ольховский, 1972), але 
буває і 39°С, загальний стан - тяжкий (К.Д. 
Рыбальченко, Н.И. Чекрыгина, 1981). При 
ЗЗО збільшується ШОЕ (М.И. Никулин, 
2005). 

Тривалість захворювання становить 
від 4 до 13 міс (А.Н. Михалкина, 1964; Pihrt, 
Lochar, 1958), рідше – від 10 днів до 3 тиж 
(М.И. Никулин, 2005). 

Таким чином, дані літератури свідчать 
про те, що ЗЗО зустрічається рідко, може 
виникати як у дітей, так і у дорослих, але 
частіше у людей похилого віку, що страж-
дають на цукровий діабет. Етіологічним фа-
ктором частіше є Pseudomonas aeruginosa, 
рідше – стафілокок і надзвичайно рідко – 
кишкова паличка. Захворювання звичайно 
має тяжкий перебіг і характеризується різ-
ними клінічними проявами. 
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