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Багатогранність порушень різних ла-
нок гомеостазу при гнійних менінгітах, пе-
ребіг яких відбувається на тлі або внаслі-
док гострих чи хронічних гнійних середніх 
отитів, наштовхує на думку про їх взаєм-
ний дестабілізуючий вплив на ЦНС і стан 
внутрішніх органів, а з огляду на те, що 
організм людини – це динамічна, досить 
універсальна і здатна до оновлення систе-
ма, яка нарощує функціональні резерви, 
існує потреба визначення глибини цих по-
рушень.  

Анатомічна близькість мозкової речо-
вини і оболонок головного мозку, спільність 
їх судинної системи і значна чутливість ко-
ри головного мозку при виникненні запа-
лення сприяє тому, що менінгіт як процес 
ураження мозкових оболонок не може існу-
вати ізольовано і завжди в тій чи іншій мірі 
супроводжується ознаками енцефаліту. При 
цьому зачіпаються ті структури, що роз-
ташовані ближче до осередку ураження і 
знаходяться поверхнево – частіше за все це 
основа головного мозку і/або кора [8, 17]. 
При проведенні комплексного обстеження 
пацієнтів з гнійними менінгітами виявлено, 
що зміна функціонального стану ЦНС може 
йти шляхом розвитку набряку - набухання 
білої і сірої речовини одночасно або тільки 
білої чи тільки сірої речовини на тлі різно 
спрямованих змін мозкового кровотоку, 
звуження або разширення лікворної 
системи [10]. На ранніх стадіях розвитку 
набряку – набухання головного мозку як 
ускладнення менінгіту і менінгоенцефаліту 
– це процес оборотний, який піддається 
медикамен-тозній корекції. В той же час 
запізніла діагностика і неадекватне 

лікування закінчуються необоротним пере-
родженням нервових клітин з вираженим 
порушенням їх функції.  

З’явились нові погляди на патогенез 
деяких проявів менінгеального симптомо-
комплекса [5, 10, 12, 14]. Загальновідомо, 
що менінгеальний симптомокомплекс скла-
дається із загальномозкових і оболонкових 
симптомів, а також запальних змін ліквору 
[2, 4, 9]. До загальномозкових відноситься 
головний біль, «мозкове блювання», судо-
ма, психомоторне збудження або сонли-
вість. Походження їх пояснюється подраз-
ненням больових рецепторів мозкових обо-
лонок і внутрішньомозкових судин інфекці-
єю, підвищенням внутрішньочерепного ти-
ску, набряком мозкової речовини і гіпер-
секрецією ліквору. До оболонкових симп-
томів відноситься гіпер- або гіпоестезія ор-
ганів чуття, реактивні больові феномени, 
м’язові тонічні напруження або контракту-
ри. Вважається, що ці симптоми – результат 
подразнення задніх спінальних корінців і 
підвищення збудженості рефлекторного а-
парату, а також посилення субординаційно-
го впливу головного мозку на стовбур і спі-
нальні центри.  

З погляду сучасних досягнень патофі-
зіології нервової системи, домінуючою стає 
енцефалітна теорія, що дозволяє повніше і 
дещо в іншому аспекті тлумачити клінічні 
прояви захворювання [1, 5, 11-13, 15]. За їх 
даними, синдром менінгоенцефаліту скла-
дається з декількох груп симптомів: суто 
менінгеальні (істинно менінгеальні), енце-
фалітні (менінгеальні контрактури), гіпер-
тензійно-оклюзивні, симптоми ураження 
черепних нервів, загальноінфекційні.  
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Поява псевдоастенічного синдрому 
супроводжується пожвавленням сухожиль-
них і періостальних рефлексів, загальною 
гіперестезією внаслідок зниження загаль-
ного порогу чутливості. Саме раннє виник-
нення гіперестезії свідчить про центральне 
її походження, в той час як раніше її вва-
жали результатом подразнення корінців 
спинного мозку зміненою спинномозковою 
рідиною з підвищеним тиском. Аналогіч-
ним чином трактується і рання поява мені-
нгеальних контрактур [1, 3, 5, 16], що підт-
верджується такими фактами: симптом Ля-
ссега (больовий симптом натягнення корі-
нця) зникає після новокаїнової блокади, а 
симптом Керніга зберігається; при уражен-
ні корінців спинного мозку виникає карти-
на гіпотонії і арефлексії, а при ураженні 
речовини головного мозку (пірамідної сис-
теми), навпаки, визначається гіперреф-
лексія; менінгеальні контрактури, в т.ч. ри-
гідність м’язів потилиці, значно менше ви-
значені (іноді відсутні взагалі) при менін-
гіті у дітей раннього і людей похилого віку, 
коли має місце недорозвиток або інволю-
ційна слабкість збуджуваності коркових 
структур. 

Зазначені погляди, дещо змінюючи 
уявлення про патофізіологію менінгеаль-
ного симптомокомплекса, звертають увагу 
клініцистів на необхідність поглибленого 
вивчення за допомогою сучасних діагнос-
тичних методів стану і функціональних мо-
жливостей головного мозку при гнійних 
менінгітах для оптимізації лікувальної так-
тики. 

 
Мета дослідження – виявити і порів-

няти між собою особливості неврологічного 
статусу хворих на гострий і хронічний гній-
ний середній отит з гнійним менінгітом, 
проаналізувати отримані дані з точки зору 
глибини залучення у патологічний процес 
нервової системи для визначення основних 
механізмів розвитку і обґрунтування опти-
мальної лікувальної тактики. 

 
Матеріали і методи дослідження 
Всі пацієнти перебували на обстежен-

ні і лікуванні в спеціалізованій клінічній 
лікарні № 30 м. Харкова, де базується кафе-
дра оториноларингології і дитячої оторино-

ларингології ХМАПО (зав. – проф. Г.І. Га-
рюк). Період нагляду – 1996-2007 рр.  

1-а група – 73 хворих на гострий сере-
дній отит з гнійним менінгітом в середньому 
віком 51,61±1,41 р., з них 34 – з гнійним оти-
том (1а-група) і 39 з негнійним отитом (1б-
група). У 31 обстежуваного менінгіт комбі-
нувався з менінгоенцефалітом в 1а-групі і у 
28 – в 1б-групі, що свідчило про приблизно 
однакове залучення у них в патологічний 
процес речовини головного мозку.  

2-а група – 30 осіб в середньому у віці 
39,47±2,75 р. з хронічним гнійним середнім 
отитом та гнійним менінгітом. 

Віковий спектр має статистично об-
ґрунтовану різницю між групами (Р<0,05), 
тобто пацієнти при хронічному запаленні в 
піраміді вискової кістки і наявності гнійно-
го менінгіту були молодшими.  

Хворі на гнійний менінгіт, який мав 
самостійний перебіг або комбінувався з ін-
шими гнійними ВЧУ, на тлі гострого гній-
ного і негнійного, а також хронічного гній-
ного середнього отиту підлягали ретельно-
му загальноклінічному (огляд, рентгеноло-
гічні, бактеріологічні, цито- і гістологічні, 
лабораторно-інтрументальні дослідження), 
а також неврологічному обстеженню з пун-
кцією спинномозкової рідини.  

З метою визначення відповідності ви-
ду розподілу значень досліджуваної ознаки 
закону нормального розподілу ми оцінюва-
ли його симетричність – коефіцієнти Ліллі-
єфорса і Шапіро-Уілка. Відносні частоти 
аналізувались з використанням Z-критерію 
з поправкою Йєйтса на безперервність. Ста-
тистична обробка отриманих даних викона-
на в програмних пакетах «Біостат» і 
«STATISTICA 7,0». 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Порівняльна характеристика невро-

логічного статусу хворих на гострий гній-
ний і негнійний середній отит з гнійним ме-
нінгітом 

Головний біль з його особливостями 
за інтенсивністю, локалізацією або дифузні-
стю, підвищення температури тіла і катара-
льні зміни слизової оболонки верхніх диха-
льних шляхів та вуха належать до загально-
інфекційних симптомів. Скарги на інтенси-
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вний головний біль, дифузний або локалізо-
ваний у лобній, висковій, тім’яній або поти-
личній ділянках, що виникав за 1-4 доби до 
госпіталізації, спостерігались у більшості 
пацієнтів обох груп: в 1а-групі у 88,23%, в 
1б-групі – 92,31%. В інших випадках вна-
слідок відсутності свідомості у хворих або 
хоча б їх родичів поруч з’ясувати існування 
головного болю у них в анамнезі було не-
можливо.  

Давність захворювання на середній 
отит і ГРВІ мала чітку тенденцію до статис-
тично достовірної різниці: в 1а-групі тільки 
третина пацієнтів, а в 1б-групі – більше по-
ловини госпіталізованих хворіли менше 1 
тижня. А наявність паралельно існуючої 

ГРВІ – це не тільки коротка тривалість за-
хворювання, що схиляє думку в бік сполу-
ченої патології, а і значне зниження захис-
них сил організму, інтоксикаційний вплив 
вірусного ґенезу. Треба зазначити, що гі-
пертермія має складний патогенез і зале-
жить не тільки від основного захворювання, 
а і розладів терморегуляції центрального 
типу. Виявлена статистично значуща різни-
ця відносно середньої температури тіла: при 
гострому негнійному середньому отиті вона 
була дещо вищою, ніж при гнійному. Але це 
скоріше свідчить про більш значущий інто-
ксикаційний вплив гострого запалення на 
організм в цілому, ніж виключно на нервову 
систему. 

 
  

 Таблиця 1  
Неврологічні скарги пацієнтів 1-ї групи з гнійним менінгітом 

1а-група, 
n=34 особи (100%) 

1б-група, 
n=39 осіб (100%) Досліджувані показники 

кількість спостережень 
Статистична різниця 

Головний біль 30 (88,23%) 36 (92,31%) Р=0,698 

Нудота 24 (70,59%) 27 (69,23%) Р=1,0 

Блювання 21 (61,76%) 24 (61,54%) Р=1,0 

Температура тіла 38,1°C±1,13 38,72°C±0,63 Р=0,003 

Запаморочення 10 (29,41%) 17 (43,59%) Р=0,234 

Ознаки ГРВІ <1тиж 11 (32,35%) 22 (56,41%) Р=0,059 

Ознаки ГРВІ >1тиж 10 (29,41%) 6 (15,38%) Р=0,168 
 
 
 
В структуру загальноінфекційних по-

рушень входить нейротоксичний синдром, 
викликаний реакцією ЦНС на дію інфекцій-
ного агента не тільки на слизовій оболонці, 
а в крові і, особливо, в лікворі. Якщо споча-
тку закономірно переважають іритативні 
процеси збудження з елементами сухожил-
кової гіперрефлексії, високої судомної ак-
тивності, то потім зростають явища пригні-
чення з порушенням свідомості різного сту-
пеня і зниженням рефлекторної активності. 
Тільки 8,82% пацієнтів 1а-агрупи і 15,38% – 
з 1б-групи потрапляли в стаціонар в ясній 
свідомості. В той же час тяжкий сопорозно-
коматозний (відповідно, 70,58% – в 1а і 

38,46% – в 1б-групах) і коматозний стан 
(відповідно, 35,29% і 7,69%) хворих був ви-
значений при наявності гнійного менінгіту 
на тлі гострого гнійного запалення в серед-
ньому вусі, що мало статистично значущу 
різницю відносно гострого негнійного сере-
днього отиту. Глибока кома у 5 з 12 обсте-
жених 1а-групи супроводжувалась судом-
ним синдромом, відпливанням очних яблук 
вбік, що свідчило про загрозу виникнення 
набряку стовбура мозку. Тобто гострий  
середній отит з гнійним запаленням і, як 
правило, з більшою тривалістю захворюван-
ня має більш негативний вплив на стан 
ЦНС. 
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Таблиця 2 

Ступінь порушення свідомості при госпіталізації в ЛОР-стаціонар (за шкалою Глазго)  
пацієнтів 1-ї групи з гнійним менінгітом 

1а-група,  
n=34 (100%) 

1б-група,  
n=39 (100%) Рівень порушення свідомості 

за шкалою Глазго число хворих 

Статистична різниця 
між групами 

15 балів – свідомість ясна 3 – 8,82% 6 – 15,38% Р = 0,489 
13-14 балів – оглушення 7 – 20,59% 18 – 46,15% Р = 0,041 
10-12 балів – сопор 12 – 35,29% 12 – 30,77% Р = 0,799 
6-9 балів – кома 12 – 35,29% 3 – 7,69% Р = 0,008 
Сопор + кома 24 – 70,58% 15 – 38,46% Р = 0,012 
Свідомість порушена (всього) 31 – 91,18% 33 – 84,62% Р = 0,489 

 
 
Синдроми ураження нервової системи 

умовно розподіляються на дві основні гру-
пи: специфічні і неспецифічні [5, 7]. До не-
специфічних відносяться синдроми, які ха-
рактеризуються відсутністю осередкових 
ознак (менінгеальний, ліквородинамічний, 
енцефалітний, вегетодистонічний). При не-
врологічному обстеженні в момент госпіта-
лізації визначено, що прояви суто менінгеа-
льних знаків були досить значущими в обох 
групах. Так, ригідність потиличних м’язів у 
більшості (приблизно у 75%) госпіталізова-
них в обох групах була більше 3 пальців. 
Позитивні симптоми Керніга (в 82,35% ви-
падків) і Брудзинського (в 55,88% випадків) 
визначені дещо частіше у хворих 1а-групи, 
причому у половини з них вони констатова-
ні одночасно; в 1б-групі їх зафіксовано в 
61,54% і 35,9% випадків, відповідно, а в 
комбінації – тільки у третини пацієнтів. За 
даними Е.Л. Мачерет [5], асиметрія симпто-
му Керніга свідчить про переважне ураження 
гнійним патологічним процесом однієї з пів-
куль головного мозку. В наших спостере-
женнях приблизно у половини обстежуваних 
обох груп мала місце асиметрія позитивності 
симптому Керніга з одного боку. Незва-
жаючи на кількісну різницю в показниках, 
статистично значущих відмінностей не за-
фіксовано, а тільки тенденцію до них. Ана-
логічна ситуація була при оцінці результатів 
подразнення центру блювання у вигляді ну-
доти і блювання та якісно-кількісного вмісту 
ліквору. Тобто при гострому запаленні в се-
редньому вусі прояви менінгеального симп-

томокомплексу не залежать від виду запа-
лення в піраміді вискової кістки. 

Ознаки гіпертензійно-
гідроцефального синдрому у вигляді дис-
функції черепних нервів (недостатність 
конвергенції і акомодації, обмеження рухо-
мості очних яблук, загальна і тригемінальна 
гіперестезія + синдром Манна), вестибуляр-
них розладів несистемного характеру (пере-
важно стовбурового і мозочкового ґенезу), 
застійних явищ на очному дні, підвищення 
тиску ліквору при спинномозковій пункції 
були характерними для представників обох 
груп приблизно в однаковій мірі, статисти-
чно відрізняючись тільки за деякими по-
одинокими симптомами. Аналогічні резуль-
тати отримані в симптомах порушення 
центральної вегетативної регуляції (звужені 
зіниці, послаблення фотореакцій, лабіль-
ність пульсу). 

В клінічній симптоматиці у хворих на 
гнійний менінгіт 1-ї групи зафіксовані озна-
ки грубого ураження кори головного мозку і 
пірамідних шляхів у вигляді відсутності або 
різкого послаблення черевних рефлексів 
практично у всіх обстежуваних, пригнічен-
ня сухожилкових рефлексів, зниженням 
м’язового тонусу без статистичної різниці 
по групах. Психомоторне збудження як 
ознака подразнення коркового шару голов-
ного мозку було притаманне пацієнтам обох 
груп приблизно в однаковій мірі (відповід-
но, 41,18% і 33,33%), в деяких випадках су-
проводжуючись епісиндромом, що виник 
вперше.  
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Таблиця 3  
Прояви менінгеального синдрому у хворих 1-ї групи 

1а-група, 
n=34 особи (100%) 

1б-група, 
n=39 осіб (100%) Досліджувані показники 

кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Скарги 
Головний біль 30 (88,23%) 36 (92,31%) Р=0,698 
Нудота 24 (70,59%) 27 (69,23%) Р=1,0 
Блювання 21 (61,76%) 24 (61,54%) Р=1,0 
Менінгеальні знаки 
Ригідність потиличних м’язів: 
- 1-2 пальця 
- 3-4 і більше пальців 

 
9 (26,47%) 
25 (73,59%) 

 
9 (23,08%) 
30 (76,92%) 

 
Р=0,79 
Р=0,79 

+ с-м Керніга 
+ с-ми Брудзинського 
одразу обидва с-ми 

28 (82,35%) 
19 (55,88%) 
18 (52,94%) 

24 (61,54%) 
14 (35,9%) 
14 (35,9%) 

Р=0,07 
Р=0,103 
Р=0,163 

Показники ліквору 
Кількість клітин: 
<300 в 1 мкл 
301-1000 в 1 мкл 
1001-5000 в 1 мкл 
>5001 в 1 мкл 
Медіана 

 
4 (11,76%) 
6 (17,64%) 
16 (47,05%) 
8 (23,53%) 
4767 (885) 

 
0 

9 (23,07%) 
24 (61,54%) 
6 (15,38%) 
3853 (869) 

 
Р=0,177 
Р=0,778 
Р=0,315 
Р=0,644 
Р=0,822 

Прозорість ліквору: 
слабкомутний 
мутний 

 
8 (23,53%) 
26 (76,47%) 

 
5 (12,82%) 
34 (87,18%) 

Р=0,365 

Вміст білка: 
0,22 – 0,33 г/л 
>0,33 г/л 
Медіана 

 
7 (20,59%) 
27 (79,41%) 
2,05 (0,23) 

 
0 

39 (100%) 
2,33 (0,54) 

 
Р=0,022 
Р=0,022 
Р=0,511 

Реакція Панді: 
1 – 2 «+» 
3 - 4 «+» 

 
15 (44,11%) 
19 (55,89%) 

 
10 (25,64%) 
29 (74,36%) 

Р=0,158 

 
 

Таблиця 4  

Прояви ліквородинамічних і вегетодистонічних порушень у хворих 1-ї групи 

1а-група,  
n=34 особи (100%)

1б-група,  
n=39 осіб (100%) Неврологічні 

симптоми кількість спостережень 

Статистична
різниця 

Послаблення фотореакцій 
Недостатність конвергенції,  
акомодації 
Міоз 
Обмеження рухомості очних яблук + с-м Манна 
Тригемінальний біль 

17 (50%) 
13 (38,24%) 
13 (38,24%) 
14 (41,18%) 
4 (11,76%) 

19 (55,88%) 

9 (23,08%) 
10 (25,64%) 
14 (35,9%) 

18 (46,15%) 
9 (23,08%) 

12 (30,77%) 

Р=0,026 
Р=0,315 
Р=1,0 
Р=0,814 
Р=0,237 
Р=0,036 

Застійні явища на очному дні 19 (55,89%) 14 (35,9%) Р=0,103 
Вестибулярні розлади: 
- ністагм двобічний 
- інтенціонний тремор 

 
4 (11,76%) 

12 (35,29%) 

 
4 (10,26%) 

16 (41,02%) 

 
Р=1,0 
Р=0,638 

Підвищення тиску ліквору при спинномозковій 
пункції 32 (94,11%) 36 (92,31%) Р=1,0 
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Таблиця 5  
Прояви енцефалітного синдрому у хворих 1-ї групи 

1а-група, 
n=34 особи (100%) 

1б-група, 
n=39 осіб (100%) Неврологічні 

симптоми кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Відсутність черевних рефлексів 
Пригнічення сухожилкових  
рефлексів кінцівок 
Зниження м’язового тонусу 

33 (97,06%) 
 

23 (67,65%) 
18 (52,94%) 

34 (87,19%) 
 

19 (48,72%) 
12 (30,77%) 

Р=0,206 
 

Р=0,154 
Р=0,062 

Патологічні рефлекси 30 (88,24%) 17 (43,59%) Р≤0,01 
Психомоторне збудження 14 – 41,18% 13 – 33,33% Р = 0,489 
Епісиндром 3 (8,82%) 0 Р=0,333 

 
В той же час патологічні рефлекси 

(Бабінського, Оппенгейма, Штрюмпеля, 
Россолімо, хоботковий та інші) з одного або 
обох боків в 2 рази частіше констатовані 
при гострому гнійному середньому отиті 
(88,24%, при 43,59% у разі негнійного про-

цесу), що мало виражену статистично до-
стовірну різницю. Це свідчить про більш 
грубі подразнення структур головного моз-
ку у хворих з гнійним менінгітом і гострим 
гнійним середнім отитом, ніж на тлі негній-
ного. 

 
Таблиця 6  

Осередкова симптоматика у хворих 1-ї групи 
1а-група, 

n=34 особи (100%) 
1б-група, 

n= 39 осіб (100%) Неврологічні 
симптоми кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Асиметрія очних щілин 
Згладженість носо-губної складки однобічна 

19 (55,88%) 
23 (67,65%) 

12 (30,77%) 
21 (53,85%) 

Р=0,036 
Р=0,244 

Девіація язика 3 (8,82%) 5 (12,82%) Р=0,716 
Асиметрія сухожилкових рефлексів кінцівок 22 (64,71%) 4 (10,26%) Р≤0,01 
Асиметрія м’язового тонусу 9 (26,47%) 7 (17,95%) Р=0,409 
Анізокорія 9 (26,47%) 4 (10,26%) Р=0,123 
Патологічні рефлекси з одного боку 19 (55,88%) 12 (30,77%) Р=0,036 

 
До специфічних симптомів порушен-

ня функції нервової системи відноситься 
поява осередкової симптоматики переваж-
но з одного боку при дослідженні як функ-
ції черепних нервів (асиметрія очних щі-
лин, однобічна згладженість носо-губної 
складки, анізокорія, девіація язика), так і 
пірамідних шляхів, коркового шару голо-
вного мозку (асиметрія сухожилкових реф-
лексів кінцівок, асиметрія м’язового тону-
су, поява однобічних патологічних рефлек-
сів). Нами зафіксовано переважання всіх 
зазначених симптомів при гострому гній-
ному середньому отиті і гнійному менінгі-
ті, часто з вираженою статистично значу-
щою різницею у порівнянні з гострим не-
гнійним середнім отитом і гнійним менін-
гітом.  

Порівняльна характеристика невро-
логічного статусу пацієнтів з гострим і 
хронічним гнійним середнім отитом та 
гнійним менінгітом 

Порівнюючи результати обстеження 
хворих на гострий і хронічний середній 
отит з гнійним менінгітом, можна констату-
вати, що за скаргами пацієнтів відносно 
стану нервової системи статистично значу-
щої різниці не виявлено. Тільки температу-
рна реакція значно різнилась у осіб з гост-
рим і хронічним гнійним середнім отитом 
(р=0,001): вона в середньому в 1-й групі бу-
ла значно вищою, ніж в 2-й групі в цілому. 
Причому, це ще раз підтверджувало думку 
про загальноінфекційний характер її прояву, 
а не тільки про вплив на стан нервової сис-
теми. 
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Таблиця 7  
Неврологічні скарги обстежуваних пацієнтів з гнійним менінгітом 

1-а група, 
n=73 особи (100%) 

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Досліджувані показники 

кількість спостережень 
Статистична різниця 

Головний біль 66 (90,41%) 25(83,33%) Р=0,325 
Нудота 51 (69,86%) 20 (66,67%) Р=0,816 
Блювання 45 (61,64%) 15 (50%) Р=0,831 
Температура тіла 38,41°C±0,96 37,73°C±0,71 Р=0,001 
Головокружіння 27 (36,99%) 17 (56,67%) Р=0,081 

 
 

Таблиця 8 
Ступінь порушення свідомості при госпіталізації в ЛОР-стаціонар  

хворих на гнійний менінгіт (за шкалою Глазго) 

1-а група, 
n=73 особи (100%) 

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Рівень порушення свідомості  

за шкалою Глазго кількість спостережень 

Статистична  
значимість 

15 балів – свідомість ясна 9 (12,33%) 9 (30%) Р = 0,063 
13-14 балів – оглушення 25 (34,25%) 10 (33,33%) Р = 0,889 

10-12 балів – сопор 24 (32,88%) 4 (13,33%) Р = 0,052 
6-9 балів – кома 15 (20,55%) 5 (16,67%) Р = 0,778 
Сопор + кома 39 (53,43%) 9 (30%) Р = 0,051 

Свідомість порушена (всього) 64 (87,67%) 21 (70%) Р = 0,063 
Психомоторне збудження 27 (36,99%) 4 (13,33%) Р = 0,019 
 
 
Аналогічні результати отримані і при 

визначенні рівня свідомості – при гострому 
запаленні в середньому вусі стан хворих 
при госпіталізації був більш тяжким: в со-
порозно-коматозному стані потрапляло до 
стаціонару більше половини пацієнтів 1-ї 
групи і тільки третина – з 2-ї групи, психо-
моторне збудження на цьому тлі також час-
тіше супроводжувало обстежуваних з гост-
рим запаленням в піраміді вискової кістки. 

Характеризуючи неврологічний ста-
тус хворих, можна зазначити, що основні 
клінічні прояви суто менінгеальних симп-
томів (скарги, ригідність потиличних м’язів, 
симптоми Керніга і Брудзинського) були 
виражені приблизно в однаковій мірі. Хоча 
при аналізі ліквору, як було зазначено ра-
ніше, за багатьма показниками викреслюва-
лась статистично достовірна різниця, яка 
свідчила про більш значні прояви нейроін-
токсикаційного синдрому у разі виникнення 
гнійного менінгіту на тлі гострого запален-
ня середнього вуха, ніж при хронічному 
гнійному отиті. 

При аналізі ознак гіпертензійно-
гідроцефального синдрому виявлено, що 
закономірно при гострому запаленні в пі-
раміді вискової кістки переважали функці-
ональні порушення практично за всіма по-
казниками, причому за деякими симптома-
ми (порушення рухомості очних яблук, за-
гальна і тригемінальна гіперестезія, підви-
щення тиску ліквору при спинномозковій 
пункції) – зі значною статистично достові-
рною різницею. Ця тенденція зберігалась і 
відносно порушення вегетативної регуляції 
(звужені зіниці). В той же час більш стійкі, 
тривалі розлади у вигляді застійних явищ 
на очному дні були характерними для хро-
нічного гнійного середнього отиту, статис-
тично достовірно переважаючи відповідні 
показники при гострому гнійному серед-
ньому отиті. 

Про глибину патологічного процесу у 
головному мозку із залученням стовбура 
мозку і шляхів, що пов’язані з мозочком, 
при гнійних ВЧУ на тлі хронічного гнійного 
середнього отиту свідчить той факт, що 
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спонтанні вестибулярні розлади у вигляді 
ністагма, особливо двобічного, статистично 
достовірно переважали у них в кількісному 
плані над аналогічними порушеннями у 
хворих на гострий середній отит. Інші по-
рушення (однобічний ністагм, промахуван-

ня, адіадохокінез, проба Водака, інтенція 
при виконанні координаційних проб) теж 
частіше констатовані у пацієнтів з великою 
давністю деструктивного процесу у виско-
вій кістці, але ці показники не мали значної 
статистичної різниці. 

 
  

Таблиця 9  
Прояви менінгеального синдрому у хворих 1-ї і 2-ї груп 

1-а група, 
n=73 особи (100%) 

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Досліджувані показники 

кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Скарги 
Головний біль 66 (90,41%) 25(83,33%) Р=0,325 
Нудота 51 (69,86%) 20 (66,67%) Р=0,816 
Блювання 45 (61,64%) 15 (50%) Р=0,831 
Менінгеальні знаки 
Ригідність потиличних м’язів:  
- 1-2 пальця 
- 3-4 і більше пальців 

 
18 (24,66%) 
55 (75,34%) 

 
14 (37,84%) 
23 (62,16%) 

 
Р=0,184 
Р=0,184 

+ с-м Керніга 
+ с-ми Брудзинського 
одразу обидва с-ми 

52 (71,23%) 
33 (45,21%) 
32 (43,84%) 

23 (62,16%) 
14 (37,84%) 
11 (29,73%) 

Р=0,389 
Р=0,542 
Р=0,215 

Показники ліквору 
Кількість клітин: 
<300 в 1 мкл 
301-1000 в 1 мкл 
1001-5000 в 1 мкл 
>5001 в 1 мкл 
Медіана 

 
4 (5,48%) 

14 (19,18%) 
37 (50,68%) 
18 (26,66%) 
4335 (609) 

 
11 (36,66%) 

9 (30%) 
8 (26,66%) 
2 (6,66%) 
1354 (576) 

 
Р < 0,001 
Р = 0,445 
Р = 0,044 
Р = 0,053 
Р < 0,001 

Прозорість ліквору: 
слабкомутний 
мутний 

 
13 (7,81%) 
60 (82,19%) 

 
23 (76,66%) 
7 (23,33%) 

 
Р < 0,001 

 
Вміст білка: 
0,22 – 0,33 г/л 
>0,33 г/л 

 
7 (9,59%) 

66 (90,41%) 

 
0 

13 (43,33%) 

 
Р= 0,432 
Р < 0,001 

Реакція Панді: 
1 – 2 «+» 
3 - 4 «+» 

 
25 (34,27%) 
48 (65,75%) 

 
25 (83,33%) 
5 (16,67%) 

 
Р < 0,001 

 
 
  
Ознаки ураження кори головного моз-

ку і пірамідних шляхів у вигляді відсутності 
або різкого послаблення черевних рефлексів 
зафіксовані практично у всіх пацієнтів обох 
груп. Пригнічення сухожилкових рефлексів 
переважно на боці ураження констатовано 
здебільшого у осіб 1-ї групи (37,84% при 
57,53% в 2-й групі); з появою ідентичних 
патологічних рефлексів з одного або обох 
боків – в 1,5 рази частіше при гострому се-
редньому отиті, ніж при хронічному (64,38% 

та 43,24, відповідно); з психомоторним збу-
дженням – приблизно у третини хворих. Ці 
симптоми мали статистично достовірну різ-
ницю, що свідчить про більш грубі подраз-
нення структур головного мозку у пацієнтів 
з гнійним менінгітом і гострим середнім оти-
том, ніж при хронічному середньому отиті. В 
той же час судомна готовність у вигляді епі-
синдрому виникала в обох групах не часто і 
не залежала від гостроти патологічного про-
цесу в середньому вусі. 
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Таблиця 10  
Прояви ліквородинамічних і вегетодистонічних порушень  

у хворих 1-ї і 2-ї груп з гнійним менінгітом 

1-а група, 
n=73 особи (100%) 

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Досліджувані показники 

кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Послаблення фотореакцій  
Недостатність конвергенції, акомодації 
Міоз 
Обмеження рухомості очних яблук  
+ с-м Манна 
Тригемінальний біль 

26 (35,62%) 
23 (31,51%) 
27 (36,99%) 
40 (54,79%) 
32 (43,84%) 
13 (17,81%) 

11 (29,73%) 
9 (24,32%) 
2 (5,41%) 
2 (5,41%) 

14 (37,84%) 
0 

р=0,67 
р=0,509 
р≤0,001 
р≤0,001 
Р=0,683 
Р=0,032 

Застійні явища на очному дні 33 (45,21%) 21 (72,97%) Р=0,003 
 Вестибулярні розлади: 
- ністагм двобічний 
- інтенційний тремор  

 
8 (10,96%) 

30 (41,09%) 

 
14 (37,84%) 
16 (43,24%) 

 
р≤0,001 
Р=0,829 

Підвищення тиску ліквору  
при спинномозковій пункції 68 (93,15%) 23 (76,67%) р=0,042 

 
 

Таблиця 11  
Прояви енцефалітного синдрому у хворих 1-ї та 2-ї груп 

1-а група, 
n=73 особи (100%)

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Неврологічні симптоми 

кількість спостережень 

Статистична
різниця 

Відсутність черевних рефлексів 67 (91,78%) 30 (81,08%) Р=0,123 

Пригнічення сухожилкових рефлексів кінцівок 42 (57,53%) 14 (37,84%) Р=0,051 

Зниження м’язового тонусу 30 (41,09%) 11 (29,73%) Р=0,244 

Патологічні рефлекси 47 (64,38%) 16 (43,24%) Р=0,034 

Психомоторне збудження 27 (36,99%) 4 (13,33%) Р = 0,019 

Епісиндром 3 (4,11%) 2 (5,41%)  
 
 

Таблиця 12 
Осередкова симптоматика у хворих 1-ї та 2-ї груп 

1-а група, 
n=73 особи (100%) 

2-а група, 
n= 30 осіб (100%) Неврологічні 

симптоми кількість спостережень 

Статистична 
різниця 

Асиметрія очних щілин 31 (42,47%) 18 (48,65%) Р=0,55 

Згладженість носо-губної складки однобічна 44 (60,27%) 23 (62,16%) Р=1,0 

Девіація язика 8 (10,96%) 5 (13,51%) Р=0,695 

Асиметрія сухожилкових рефлексів кінцівок 26 (35,61%) 7 (18,92%) Р=0,071 

Асиметрія м’язового тонусу 11 (15,07%) 5 (16,67%) Р=1,0 

Анізокорія 13 (17,81%) 7 (18,92%) Р=1,0 

Патологічні рефлекси з одного боку 33 (45,21%) 14 (46,67%) Р=1,0 
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При аналізі симптомів осередкового 
ураження головного мозку можна зазначи-
ти, що вони спостерігались не часто і при-
близно в однаковій мірі як при гострому, 
так і при хронічному патологічному процесі 
в піраміді вискової кістки. Це стосується як 
функціональних можливостей черепних не-
рвів, так і пірамідних шляхів, структур сто-
вбура головного мозку.  

Частіше за все констатовано ураження 
лицевого нерва за центральним і пери-
феричним типом і не у вигляді парезу, а са-
ме як слабкості лицевої мускулатури. Також 
практично у половини пацієнтів обох груп 
мала місце наявність патологічних рефлек-
сів з одного боку, які утримувались досить 
довго на протязі періоду лікування.  

Таким чином, менінгеальний синдром 
в класичному прояві (скарги, анамнез, мені-
нгеальні знаки) присутній приблизно одна-
ково часто при гнійному менінгіті як на тлі 
гострого, так і хронічного середнього отиту. 
В більшості випадків менінгеальний симп-
томокомплекс характеризується неповно-
тою проявів і переважанням загальномозко-
вої симптоматики, але в кожній групі дещо 
по-різному. Аналізуючи ці відмінності, мо-
жна зробити наступні висновки. 

Висновки 
Температурна реакція як відповідь ор-

ганізму на запалення виражена сильніше 
при гострому середньому отиті, ніж при 
хронічному, а в групі хворих на гострий се-
редній отит найвищою була при негнійному 
його варіанті. Враховуючи факт нетривало-
сті захворювання і сполучення з іншими 
проявами ОРВИ у цих пацієнтів, спадає на 
думку, що гіпертермія має як інфекційний, 
так і інтоксикаційний ґенез, причому пер-
ший більш значущий. Наявність гнійного і 
навіть деструктивного процесу в піраміді 
вискової кістки вагомо не впливає на цей 
симптом.  

Аналогічна, але не зовсім ідентична 
ситуація відносно гостроти процесу в сере-
дньому вусі визначена і при аналізі стану 
свідомості: тяжкий сопорозно-коматозний 
стан при госпіталізації статистично достові-
рно переважає у хворих на гострий середній 
отит порівняно з хронічним. Але в самій 1-й 
групі гнійний характер запалення в соско-
подібному відростку статистично достовір-

но посилює ступінь порушення свідомості, 
призводячи до того, що третина осіб потра-
пляє в стаціонар в комі, а ще третина – в 
сопорі. Такий розподіл не виявлений ні в 
одній з інших груп. На підставі цього можна 
припустити, що на рівень свідомості впли-
ває як інфекційний фактор, так і інтоксика-
ційний, що виникає не тільки контактним, а 
і гематогенним шляхом.  

Ознаки гіпертензійно-гідроцефаль-
ного синдрому багато в чому статистично 
достовірно переважають при гострому запа-
ленні в середньому вусі у порівнянні з хро-
нічним. Ця тенденція зберігається і щодо 
загрози набряку стовбура головного мозку 
та в симптомах порушення центральної ве-
гетативної регуляції. Хоча при аналізі 1-ї 
групи за цими показниками суттєвих від-
мінностей практично не виявлено. Можли-
во, це свідчить на користь відсутності 
зв’язку між проявами лікворної гіпертензії і 
обсягом гнійно-деструктивних змін в поро-
жнинах середнього вуха, а залежить від гос-
троти запалення в них.  

Осередкова симптоматика, ступінь 
подразнення коркового шару головного мо-
зку як ознака менінгоенцефаліту визнача-
ється приблизно в однаковій мірі як при го-
строму, так і при хронічному патологічному 
процесі в піраміді вискової кістки. Най-
більш грубі подразнення структур головно-
го мозку з ураженням пірамідних шляхів, 
різномаїттям патологічних рефлексів, відсу-
тністю черевних і асиметрією сухожилко-
вих спостерігаються у хворих на гнійний 
менінгіт і гострий гнійний середній отит (в 
2 рази частіше, ніж на тлі негнійного). Гос-
тре запалення в середньому вусі призводить 
до виникнення таких симптомів в 1,5 рази 
частіше, ніж хронічне. Такі результати сти-
куються з даними про ступень порушення 
свідомості і схиляють до думки, що гостре 
гнійне запалення в піраміді вискової кістки 
має найзначніший інтоксикаційний вплив 
на діяльність структур ЦНС.  

Вищенаведене дозволяє констатувати, 
що при виникненні гнійних внутрішньоче-
репних ускладнень на тлі гострого серед-
нього отиту, поряд з менінгеальним симп-
томокомплексом, переважають ознаки гі-
пертензійно-гідроцефального синдрому з 
вираженою гіпертермією і порушенням сві-
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домості, в багатьох випадках до сопора і 
коми. Гнійний характер цього патологічно-
го процесу викликає значне подразнення 
структур головного мозку з ураженням кор-
кового шару і пірамідних шляхів. В той же 
час залучення базальних відділів головного 
мозку з розташованими там черепними нер-
вами та осередкові симптоми характерні як 

для отогенних, так і для сполучених із за-
хворюванням середнього вуха (тобто тих, 
перебіг яких здійснюється паралельно, без 
причинно-наслідкового зв’язку між ними і 
без нагальної потреби у хірургічному втру-
чанні на вусі) гнійних внутрішньочерепних 
ускладнень, незалежно від гостроти проце-
су.  
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ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ 
ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С 

ГНОЙНЫМ МЕНИНГИТОМ 

Почуева Т.В.(Харьков) 

 Р е з ю м е  

Проанализированы результаты исследования 
неврологического статуса у больных гнойным ме-
нингитом, который возник как на фоне острого 
среднего (гнойного и негнойного), так и хрониче-
ского гнойного среднего отита с позиций преобла-
дания тех или иных синдромов и анализа их комби-
наций относительно остроты и характера процесса в 
пирамиде височной кости. Выявлено, что при воз-
никновении гнойного менингита на фоне острого 
среднего отита, наряду с менингеальным симпто-
мокомплексом, преобладают признаки гипертензи-
онно-гидроцефального синдрома с выраженной ги-
пертермией и значительной степенью потери соз-
нания. Гнойный характер патологического процесса 
в пирамиде височной кости в этих случаях приво-
дит к значительному раздражению различных 
структур головного мозга от коры до пирамидных 
путей. В то же время вовлечение в патологический 
процесс базальних отделов головного мозга с рас-
положенными там черепными нервами, очаговая 
симптоматика одинаково характерны для отоген-
ных и сочетанных с заболеваниями среднего уха 
гнойных внутричерепных осложнений, независимо 
от остроты процесса. Сделан вывод о необходимо-
сти коррекции выявленных нарушений согласно 
полученным результатам исследования. 

A COMMONS AND DISTINCTIONS OF THE 
NEUROLOGIC STATUS OF PATIENTS WITH 
ACUTE AND CHRONIC PURULENT OTITIS 

MEDIA AND PURULENT MENINGITIS 

Pochuyeva T.V. (Kharkov) 

S u m m a r y  

In the given research findings of the neurologic 
status at patients by purulent meningitis, which is 
driven by acute (purulent and non-purulent) and 
chronic otitis media are analyzed from positions of 
prevalence of different syndromes and /or their com-
binations concerning an acuteness and character of 
process in a temporal bone. It is revealed, that at oc-
currence of purulent meningitis on a background of an 
acute otitis media alongside with symptomocomplexis 
of meningitis attributes a hipertensive-hydrocephalive 
syndrome with expressed hyperthermia and significant 
level of losses of consciousness prevail. Purulent 
character of pathological process in the pyramid of a 
temporal bone under these circumstances leads to sig-
nificant fret of different structures of cerebrum starting 
from up to pyramidal tracts. At the same time, in-
volvement of basilar sections with the craniocereberal 
nerves located there in pathological process, focal 
signs are representative for otogenic and combined 
with diseases of otitis media multiplied by purulent 
intracranial complications independent of acuteness of 
process. We have proved the necessity of correction of 
the revealed infringements according to the received 
results of research. 
 

 




