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В попередніх роботах нами були 
представлені огляди літератури стосовно 
обмеженого, дифузного, злоякісного, гриб-
кового, грануляційного зовнішнього отиту. 
В цьому огляді наводяться дані літератури з 
проблеми геморагічного, дифтерійного, 
псевдодифтерійного, туберкульозного, си-
філітичного, гіпертрофічного зовнішнього 
отиту. Ці форми захворювання зустрічають-
ся дуже рідко і тому недостатньо відомі 
практикуючим отоларингологам, а звідси і 
помилки в їх діагностиці. Вважаємо, що да-
на оглядова робота може виявитись корис-
ною як практикуючим отоларингологам, 
особливо початківцям, так і іншим фахів-
цям (інфекціоністам, фтизіатрам, дермато-
венерологам та ін.). 

Геморагічний зовнішній отит. Гемо-
рагічний зовнішній отит (otitis externa 
haemorrhagica) в літературі описується під 
різними назвами: „геморагічне запалення 
зовнішнього слухового ходу” (А.К. Чар-
гейшвили, 1960; Л.А. Зарицький, 1974; А.А. 
Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005), „пухирчасте або геморагічне запа-
лення зовнішнього слухового ходу” (П.В. 
Ильин, 1900, 1903), „бульозне запалення 
зовнішнього слухового ходу” (Н.Ф. Федун, 
2004), „бульозно-геморагічний зовнішній 
отит” (Е.А. Евдошенко, А.Т. Шевченко, 
1989), „геморагічний зовнішній отит” 
(Н.П. Симановский, 1914; Spira, 1909; 
Friedman, Hinckel, 1941). Ми дотримуємося 
терміну „геморагічний зовнішній отит”. 

Геморагічний зовнішній отит нале-
жить до рідких форм запалення зовнішньо-
го слухового ходу (А. К. Чаргейшвили, 

1960). Про цю патологію коротко повідом-
ляється в керівництві з оториноларингології 
(А.К. Чаргейшвили, 1960), в довіднику з 
оториноларингології (А.Г. Лихачев, 1981, 
1984), підручниках з оториноларингології 
(Л.А. Зарицький, 1974; А.А. Лайко, 1998; 
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005), в опи-
санні окремих спостережень з практики 
(П.В. Ильин, 1900, 1903; Spira, 1909). Так, 
Spira (1909) спостерігав геморагічний зов-
нішній отит у дівчинки 14 років. П.В. Ільїн 
(1900) повідомив про 2 випадки цього за-
хворювання, пізніше (1903) він навів ще 6 
спостережень геморагічного зовнішнього 
отиту. 

Л.А. Зарицький (1974), О. Кіцера 
(1996), А.А. Лайко (1998) вважають гемора-
гічний зовнішній отит різновидністю дифу-
зного зовнішнього отиту. 

Геморагічний зовнішній отит зустрі-
чається у хворих на грип 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 
1962; Л.А. Зарицький, 1974; А.Г. Лихачев, 
1981, 1984; А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, 
Д.І. Заболотний, 2005; Г.С. Протасевич, 
П.В. Ковалик, 2005) або інші ГРВІ (Л.А. За-
рицький, 1974; А.А. Лайко,1998; А.А. Лай-
ко, Д.І. Заболотний, 2005). При грипі під-
вищується проникність судинної стінки 
(А.А. Лайко, 1998; Г.С. Протасевич, П.В. 
Ковалик, 2005), що сприяє просочуванню 
геморагічного ексудату з підлеглих судин і 
накопиченню його під відшарованим епіде-
рмісом (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Па-
льчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
А.А. Лайко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболот-
ний, 2005). Kelemen і Neame (1960) описали 
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випадок геморагічного отиту (середнього і 
зовнішнього) у плода, що виник при вірус-
ній пневмонії у матері. 

Геморагічний зовнішній отит характе-
ризується утворенням пухирців, наповнених 
геморагічним вмістом (П.В. Ильин, 1900, 
1903; А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; 
А.Г. Лихачев, 1981, 1984; Г.С. Протасевич, 
2004; Н.Ф. Федун, 2004) або серозно-
кривавим вмістом (В.Л. Каневский, 1962; 
Л.А. Зарицький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; А.А. Лайко, 1998; 
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Пухирці 
локалізуються на стінках кісткового відділу 
зовнішнього слухового ходу (П.В. Ильин, 
1900, 1903; В.Л. Каневский, 1962; Л.А. За-
рицький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Преоб-
раженский, 1978; О. Кіцера, 1996; Н.В. Ми-
шенькин, 1997; А.А. Лайко, 1998; Н.Ф. Фе-
дун, 2004; Spira, 1909) і на барабанній пере-
тинці (А.К. Чаргейшвили, 1960; Л.А. Зари-
цький, 1974; В.Т. Пальчун, Н.А. Преобра-
женский, 1978; Н.В. Мишенькин, 1997; 
А.А. Лайко, 1998; Н.Ф. Федун, 2004). Пухи-
рці бувають на одній або кількох стінках 
кісткового відділу зовнішнього слухового 
ходу (Л.А. Зарицький, 1974). П.В. Ільїн 
(1900) спостерігав їх в одному випадку на 
нижній стінці слухового ходу, в іншому – 
на верхній і нижній стінках. 

Пухирці мають червоно-синій (Н.В. 
Мишенькин, 1997; А.А. Лайко, 1998; Г.С. 
Протасевич, П.В. Ковалик, 2005) або темно-
фіолетовий колір з сіруватим відтінком 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). Уже на 2-3-й 
день пухирці тріскаються та засихають, і ще 
через кілька днів слуховий хід, а також ба-
рабанна перетинка цілком очищаються від 
них. Уражені місця вкриваються новим епі-
дермісом (Л.А. Зарицький, 1974). Пухирці 
можуть розкриватись при легкому доторку-
ванні (А.К. Чаргейшвили, 1960). Після роз-
криття пухирці виділяють кров‘янисту рі-
дину (А.К. Чаргейшвили, 1960; Г.С. Прота-
севич, 2004; Н.Ф. Федун,2004). Ці пухирці 
можуть бути джерелом кров‘янистих виді-
лень у зовнішньому слуховому ході (Н.В. 
Мишенькин, 1997; Г.С. Протасевич, 2004; 
Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, 2005). Виді-
лення спочатку бувають геморагічні, потім 
стають серозно-гнійними і гнійними (при 

приєднанні кокової флори) (Н.Ф. Федун, 
2004). Одночасно геморагічне запалення 
може мати місце і в барабанній порожнині 
(П.В. Ильин, 1903; А.К. Чаргейшвили, 1960; 
В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенский, 1978; 
Н.В. Мишенькин, 1997; А.А. Лайко, 1998; 
Г.С. Протасевич, 2004; Н.Ф. Федун, 2004; 
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005; Г.С. 
Протасевич, П.В. Ковалик, 2005). За даними 
П.В. Ільїна (1903), з 6 спостережень гемора-
гічного зовнішнього отиту в 5 виявлено і 
запалення середнього вуха. Автор вважає, 
що в більшості випадків геморагічний зов-
нішній отит приєднується до гострого гній-
ного чи серозного запалення середнього ву-
ха. 

Загальний стан пацієнта порушується, 
турбує біль у вусі, температура тіла субфеб-
рильна або фебрильна (А.А. Лайко, 1998; 
А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). Утво-
рення пухирців нерідко супроводжується 
головним болем (А.К. Чаргейшвили, 1960). 
Перебіг геморагічного зовнішнього отиту 
менш болючий, ніж обмеженого запалення 
зовнішнього слухового ходу (Л.А. Зариць-
кий, 1974). 

Діагноз геморагічного зовнішнього 
отиту визначається на основі даних отоско-
пії і динаміки захворювання (А.А. Лайко, 
1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 2005). 
Варто звернути увагу на одночасне уражен-
ня і середнього вуха (П.В. Ильин, 1903; 
А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Т. Пальчун, 
Н.А. Преображенский, 1978; Н.В. Мишень-
кин, 1997, та ін.), що підтверджується по-
явою шуму, зниженням слуху (В.Т. Паль-
чун, Н.А. Преображенский, 1978; А.А. Лай-
ко, 1998; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
2005). 

Лікування полягає у розтині пухирців 
(А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. Каневский, 
1962) за умови дотримання суворої асепти-
ки, після чого біль швидко заспокоюється 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). З лікувальною 
метою також застосовується вдування у зо-
внішній слуховий хід порошку борної кис-
лоти (А.К. Чаргейшвили, 1960; В.Л. Канев-
ский, 1962; А.Г. Лихачев, 1981, 1984), пені-
циліно-сульфаніламідного порошку (А.Г. 
Лихачев, 1981, 1984). Призначається зага-
льне лікування, як при вірусних інфекціях 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). 
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Дифтерійний зовнішній отит. Диф-
терійний зовнішній отит (otitis externa 
diphtherica) спостерігається виключно рідко 
(А.С. Теркель, 1950). Тому, очевидно, літе-
ратура по дифтерійному зовнішньому отиту 
досить мізерна. Це захворювання коротко 
описано в керівництві з оториноларинголо-
гії (А.К. Чаргейшвили, 1960), про нього зга-
дується в довіднику (А.Г. Лихачев, 1981, 
1984) і підручнику з оториноларингології 
(Л.А. Зарицький, 1974). Крім того, є пооди-
нокі повідомлення з практики про первин-
ний дифтерійний зовнішній отит (А.С. Тер-
кель, 1950; Veits, 1926). Так, в описанні 
Veits (1926) у пацієнтки на місці розкритого 
фурункула зовнішнього слухового ходу 
з‘явились дифтерійні плівки. При бактеріо-
логічному їх дослідженні знайдені коки і 
дифтерійні палички. Вприскування антиди-
фтерійної сироватки давало покращання, 
але все ж знову виникали рецидиви. Повне 
одужання наступило через 6-8 міс. Автор 
пов’язує тривалий перебіг хвороби з наявніс-
тю сифілісу, на який була вказівка в анамне-
зі. А.С. Теркель (1950) повідомляє про випа-
док правобічного первинного дифтерійного 
зовнішнього отиту у хворої 33 років. Л.А. 
Зарицький (1974) вважає дифтерійний зов-
нішній отит різновидністю дифузного запа-
лення зовнішнього слухового ходу. 

Дифтерійний зовнішній отит опису-
ється в літературі під різними назвами: 
„дифтерія зовнішнього слухового ходу” 
(А.С. Теркель, 1950), „дифтерійне запалення 
зовнішнього слухового ходу” (А.К. Чар-
гейшвили, 1960), „дифтерійний зовнішній 
отит” (Н.П. Симановский, 1914). Ми вважа-
ємо доцільним термін „дифтерійний зовні-
шній отит”. 

Дифтерійний зовнішній отит може 
виникати первинно внаслідок занесення ба-
цили пальцями хворого чи іншими предме-
тами, що містять інфекційний агент (А.С. 
Теркель, 1950; А.К. Чаргейшвили, 1960). У 
спостереженні, представленому А.С. Тер-
келем (1950), пацієнтка будучи бацилоносі-
єм, можливо, пальцями чи якимось предме-
том внесла інфекцію у вухо. Автор допус-
кає, що, очевидно, спочатку з‘явився фуру-
нкул стінки зовнішнього слухового ходу, а 
порушення цілості шкіри сприяло розвитку 
дифтерійного запалення. Дифтерійний зов-

нішній отит також може розвиватись вто-
ринно з барабанної порожнини (А.К. Чар-
гейшвили, 1960; Г.С. Протасевич, П.В. Ко-
валик, 2005), в яку паличка Лефлера попа-
дає з горла, носа через слухову трубу 
(А.К. Чаргейшвили, 1960). При хронічних 
отореях нерідко бактеріологічне досліджен-
ня гною виявляє дифтерійні палички. Однак 
наявність при цьому дифтерійного зовніш-
нього отиту не обов‘язкова (А.К. Чаргейш-
вили, 1960). Очевидно, для проникнення в 
шкіру інфекційного агента необхідно пору-
шення цілості шкірних покривів (А.С. Тер-
кель, 1950; А.К. Чаргейшвили, 1960). При 
дифтерійному зовнішньому отиті в слухо-
вому ході утворюються дифтерійні плівки 
(Л.Т. Левин, 1914; А.С. Теркель, 1950; 
А.К. Чаргейшвили, 1960) брудно-сірого ко-
льору (А.С. Теркель, 1950). А.Г. Лихачов 
(1981, 1984) називає їх брудно-сірими фіб-
ринозними нашаруваннями. Дифтерійні 
плівки (фібринозні нашарування) щільно 
спаяні з підлеглими тканинами (А.С. Тер-
кель, 1950; А.К. Чаргейшвили, 1960) і дуже 
важко знімаються (А.Г. Лихачев, 1981, 
1984), після чого залишається дефект шкір-
них покривів (А. К. Чаргейшвили, 1960) з 
кровоточивою поверхнею (Л.Т. Левин, 
1914). При бактеріологічному дослідженні 
плівок виявляється паличка Лефлера (А.К. 
Чаргейшвили, 1960; Н.Ф. Федун, 2004). 
Можуть мати місце серозно-кров‘янисті ви-
ділення (Г.С. Протасевич, П.В. Ковалик, 
2005). Джерелом зазначених виділень є кро-
воточива поверхня, яка залишається після 
знімання дифтерійних плівок (Л.Т. Левин, 
1914). 

А.С. Теркель (1950) спостерігав пер-
винний дифтерійний зовнішній отит, що 
супроводжувався сильним болем у вусі. Але 
А.К. Чаргейшвілі (1960) підкреслює, що 
біль при дифтерійному зовнішньому отиті 
нехарактерний. 

Діагноз дифтерійного зовнішнього 
отиту визначається на підставі існування 
дифтерійних плівок на стінках зовнішнього 
слухового ходу і підтверджується знайде-
ними при бактеріологічному їх дослідженні 
дифтерійними паличками (А.С. Теркель, 
1950). 

Дифтерійний зовнішній отит можна 
переплутати із звичайним зовнішнім отитом 
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(А.С. Теркель, 1950) або з псевдодифтерій-
ним зовнішнім отитом (А.К. Чаргейшвили, 
1960). Саме з цими захворюваннями варто 
диференціювати дифтерійний зовнішній 
отит. Первинний дифтерійний зовнішній 
отит треба відрізняти від вторинного (А.С. 
Теркель, 1950). Відмінності первинного ди-
фтерійного зовнішнього отиту від вторин-
ного полягають в різких болях як спонтан-
них, так і при пальпації вушної раковини, 
чого не буває при вторинному дифтерійно-
му ураженні зовнішнього слухового ходу 
(А.С. Теркель, 1950). 

Лікування при дифтерійному зовніш-
ньому отиті буває загальним і місцевим. За-
гальна терапія полягає у введенні протиди-
фтерійної сироватки (А.С. Теркель, 1950; 
А.К. Чаргейшвили, 1960). Місцево прово-
дять видалення плівок пінцетом, промиван-
ня зовнішнього слухового ходу розчином 
борної кислоти, висушування і наступну 
інсуфляцію порошку борної кислоти (А.К. 
Чаргейшвили, 1960). 

Псевдодифтерійний зовнішній отит. 
Псевдодифтерійний зовнішній отит (otitis 
externa pseudodiphterica) відноситься до рід-
ких захворювань (А.К. Чаргейшвили, 1960). 
При аналізі даних літератури ми зустріли 
лише 2 таких спостереження: одно в керів-
ництві з оториноларингології (А.К. Чаргей-
швили, 1960), а друге описано як випадок з 
практики (С. Гершман, 1936). 

Псевдодифтерійний зовнішній отит 
відомий з літератури під такими назвами: 
„псевдодифтерійне запалення зовнішнього 
слухового ходу” (А.К. Чаргейшвили, 1960) і 
„крупозний зовнішній отит” (Н.П. Симано-
вский, 1914; С. Гершман, 1936). Ми вважа-
ємо більш доцільним термін „псевдодифте-
рійний зовнішній отит”. 

Це захворювання характеризується 
утворенням на стінках слухового ходу і на 
барабанній перетинці фіброзного ексудату у 
вигляді плівок, що відрізняються від дифте-
рійних значною болючістю (А.К. Чаргейш-
вили, 1960). У випадку, описаному С. Гер-
шманом (1936) у хворої 17 років у вухах 
були своєрідні кірки, що складались з фіб-
рину. 

Дослідження плівок виявило в них 
вміст фібринозних ниток, круглих клітин, 
відторгненого епітелію, розпаду, а також 

різних бактерій, переважно стрептококів. 
Псевдодифтерійні нашарування, що вини-
кають в результаті дії механічних, хімічних 
чи термічних факторів, звичайно вкривають 
стінки зовнішнього слухового ходу пухко, 
але іноді вони з’єднуються з ними настільки 
щільно, що важко навіть відділити їх пінце-
том (А.К. Чаргейшвили, 1960). 

Діагностується псевдодифтерійний 
зовнішній отит на основі даних отоскопії і 
бактеріологічного дослідження. Лікування 
проводиться місцеве, як при дифтерійному 
зовнішньому отиті, тобто пінцетом видаля-
ються нашарування, промивається зовніш-
ній слуховий хід розчином борної кислоти, 
висушується, а потім в нього інсуфлюється 
борна кислота в порошку (А.К. Чаргейшви-
ли, 1960). 

Туберкульозний зовнішній отит. 
Туберкульозний зовнішній отит (otitis ex-
terna tuberculosa) зустрічається надзвичайно 
рідко. О.А. Євдощенко і А. Т. Шевченко 
(1989) відносять його до специфічних зов-
нішніх отитів. 

А.М. Ольховський (1976), а також 
О.А. Євдощенко і А.Т. Шевченко (1989) зга-
дують про це захворювання в своїх класи-
фікаціях зовнішніх отитів. Інших даних про 
туберкульозний зовнішній отит в доступній 
нам літературі ми не зустріли. Частіше ви-
являється туберкульозний середній отит, 
при якому можуть бути зміни у зовнішньо-
му слуховому ході. Збудником його є міко-
бактерії туберкульозу. Туберкульоз серед-
нього вуха виникає внаслідок гематогенно-
го занесення мікобактерій туберкульозу при 
туберкульозі легенів, лімфатичних вузлів, 
кісток (В.Т. Пальчун, Н.А. Преображенс-
кий, 1978; Н.Ф. Федун, 2004). Характерни-
ми ознаками є відсутність болю на початку 
захворювання і множинні перфорації бара-
банної перетинки. Гнійні виділення із зов-
нішнього слухового ходу бувають тривалі, 
мізерні, без запаху (В.Т. Пальчун, Н.А. 
Преображенский, 1978; Н.Ф. Федун, 2004). 
При туберкульозі середнього вуха утворю-
ються грануляції, які можуть кровоточити 
(Г.С. Протасевич, 2004). При бактеріологіч-
ному дослідженні виділень визначаються 
мікобактерії туберкульозу (Н.Ф. Федун, 
2004). Специфічне лікування проводиться в 
протитуберкульозному диспансері. 
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Сифілітичний зовнішній отит.  
Сифілітичний зовнішній отит (otitis 

externa syphilitica) виникає дуже рідко 
(Besk, 1912, 1926). В літературі наведені 
поодинокі випадки сифілітичного зовніш-
нього отиту (Claus, 1909; А.Г. Фетисов, 
1927; В.М. Хмельник, 1979). О.А. Євдощен-
ко і А.Т. Шевченко (1989) відносять його до 
специфічних зовнішніх отитів. Дане захво-
рювання описується під різними назвами: 
„сифіліс зовнішнього вуха” (А.Г. Фетисов, 
1927), „зовнішній отит сифілітичної етіоло-
гії” (В.М. Хмельник, 1979), „сифілітичний 
зовнішній отит” (Е.А. Евдощенко, А.Т. Ше-
вченко, 1989). Ми дотримуємося терміну 
„сифілітичний зовнішній отит”. Сифілітич-
ний зовнішній отит є вторинним проявом 
сифілісу (В.М. Хмельник, 1979). 

Хворі скаржаться на біль і виділення з 
вуха (А.Г. Фетисов, 1927; В.М. Хмельник, 
1979). Може спостерігатись кровотеча з ву-
ха (Г.С. Протасевич, 2004). 

Отоскопічно прояви сифілітичного 
зовнішнього отиту можуть бути різними. 
Так, Claus (1909) описав хворого з проявами 
вторинного сифілісу у вигляді широких 
кондилом у зовнішньому слуховому ході. 
А.Г. Фетисов (1927) повідомляв про сифілі-
тичний зовнішній отит з виразковим ура-
женням шкіри зовнішнього слухового ходу. 
При отоскопії у випадку, описаному 
В.М. Хмельником (1979), відмічалось, що 
вхід у зовнішній слуховий хід був різко 
звужений через набряк та інфільтрацію сті-
нок, мали місце гнійноподібні виділення з 
неприємним запахом. Різка болючість сті-
нок зовнішнього слухового ходу не дала 
змоги оглянути барабанну перетинку. На 
відстані 0,5-1 см від барабанної перетинки 
видно було темно-червоного кольору гра-
нуляції, розташовані на верхній, задній і 
нижній стінках зовнішнього слухового хо-
ду, які злегка кровоточили при доторкуван-
ні, шкіра у слуховому ході була гіперемійо-
вана, мацерована. 

Діагностика сифілітичного зовніш-
нього отиту дуже важка (В.М. Хмельник, 
1979), оскільки подібне захворювання, як 
зазначалося вище, зустрічається надзвичай-
но рідко (Besk, 1912, 1926). Незвичайний 
його перебіг веде до діагностичних поми-
лок, яких припускаються практикуючі ліка-
рі (В.М. Хмельник, 1979). Сифілітичний зо-
внішній отит до деякої міри подібний на 
грануляційний зовнішній отит (А.Т. Кос-
тышин, 1984). В спостереженні В.М. Хме-
льника (1979) захворювання було розцінене 
як звичайний зовнішній отит, пізніше – як 
грануляційний зовнішній отит. В діагности-
ці допомагає реакція Васермана, а лікування 
проводиться специфічне в шкірно-
венерологічному диспансері (В.М. Хмель-
ник, 1979). 

Гіпертрофічний зовнішній отит.  
Гіпертрофічний зовнішній отит (otitis 

externa hypertrophica) визначається вкрай 
рідко. В літературі ми зустріли лише одне 
повідомлення (Paparella, 1966), в якому 
описуються 3 випадки гіпертрофічного зов-
нішнього отиту, що характеризувались зву-
женням зовнішнього слухового ходу. Кон-
сервативне лікування ефекту не дало. З ус-
піхом було виконано хірургічне втручання. 
Операція полягала у видаленні ураженої 
шкіри слухового ходу, максимальному роз-
ширенні за допомогою бора просвіту кіст-
кового відділу, частковому видаленні хря-
ща, пластичному створенні широкого входу 
у зовнішній слуховий хід і шкірній пластиці 
вільним клаптем, взятим з передпліччя. 
Втручання здійснювалося під хірургічним 
мікроскопом. 

Таким чином, дані літератури свідчать 
про те, що наведені форми зовнішнього 
отиту зустрічаються рідко, а деякі з них – 
надзвичайно рідко. Тому практикуючі ото-
ларингологи недостатньо з ними обізнані. 
Знайомство з цими захворюваннями ви-
явиться корисним при їх діагностиці, а звід-
си – і при лікуванні. 
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