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РЕЦЕНЗІЇ 
 
УДК 616.21-053.3 

А.А. ЛАЙКО. ДИТЯЧА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ.  
– К.: ЛОГОС, 2008. – 702 С. 

 
В 2008 р. вийшов з друку другим поновле-

ним виданням навчальний посібник заслуженого 
лікаря України, проф. А.А. Лайка для лікарів-
інтернів, лікарів-курсантів медичних академій та 
університетів, який відповідає положенню МОЗ 
України про порядок підготовки і видання навча-
льної та навчально-методичної літератури для ви-
щих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівня 
акредитації. 

Підручник написаний українською мовою 
на високому науковому і методичному рівні згідно 
з навчальним планом та програмою зі спеціально-
сті. В ньому доступно та вичерпно, в логічній по-
слідовності викладені всі розділи, він має класич-
ну побудову з дотриманням вимог сучасної міжна-
родної академічної номенклатури, що буде сприя-
ти більш глибокому вивченню спеціальності. Ме-
дична термінологія, назви хвороб подаються укра-
їнською і латинською мовами, що збагачує дане 
видання. 

В основі монографії закладений особистий 
багаторічний досвід роботи автора. 

Книга, об’ємом 702 с., написана в компакт-
ній, лаконічній формі, легко читається, складаєть-
ся з 13 розділів. На початку її подано зміст, що дає 
змогу швидко і легко знайти потрібну тему. Під-
ручник добре ілюстрований необхідними наочни-
ми чорно-білими малюнками, таблицями, в яких 
легко зорієнтуватися, краще зрозуміти і засвоїти 
викладений матеріал, а предметний покажчик в 
кінці видання покращує це завдання. Список літе-
ратури складається з основних джерел інформації. 

Розділ 1 – «З історії розвитку  
оториноларингології в Україні» 
Даний розділ являється дещо особливим. 

Він написаний дуже змістовно, читається з захоп-
ленням та великими роздумами. В ньому відчува-
ється прагнення автора зберегти добру пам'ять та 
повагу до визначних вчених-корифеїв, які стояли у 
витоках української оториноларингологічної шко-
ли. В розділі добре представлені шляхи та напрям-
ки розвитку сучасних регіональних наукових шкіл 
в Україні. Звертається належна увага на важливу 
роль талановитих і відомих колег, вчителів та со-
ратників в навчальному процесі та роботі. Особли-
ве значення автор надає становленню та розвитку, 
як самостійної дисципліни, дитячої оториноларин-
гології в Україні після відкриття в 1969 р. кафедри 
дитячої оториноларингології при Київському ін-
ституті вдосконалення лікарів. Зазначається, що 
кафедра дитячої оториноларингології НМАПО ім. 

П.Л. Шупика є методичним, науковим та лікува-
льним центром дитячої оториноларингології в 
Україні. Науково-дослідну та організаційну роботу 
з оториноларингології успішно виконує ДУ «Ін-
ститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійчен-
ка АМН України». 

Розділ 2 – «Клінічна анатомія та  
фізіологія ЛОР-органів». 
При розгляді клінічної анатомії і фізіології 

ЛОР-органів проводиться детальний опис будови 
всіх анатомічних структур та вказується на їх зв'я-
зок з клінічними проявами захворювань. 

Описуючи клінічну анатомію і фізіологію 
органа слуху, автор зазначає, що він розвивається 
та диференціюється в тісній взаємодії з навколиш-
нім середовищем і набуває поступового ембріона-
льного формування. Детально розглянуто зовніш-
нє, середнє та внутрішнє вухо, висвітлено його 
звукопровідну та звукосприймаючу системи і 
структури, які до них відносяться. Зазначено, що 
повне формування зовнішнього слухового ходу у 
дітей відбувається у трирічному віці. Вказано, що 
барабанна порожнина має 3 відділи і що у новона-
роджених вона заповнена міксоїдною тканиною, 
яка поступово розсмоктується. Детально опису-
ються її 6 стінок та взаємозв’язок з розташованими 
поруч іншими анатомічними утвореннями. Під-
креслено, що у дітей грудного віку у верхній стінці 
барабанної порожнини міститься щілина (fissura 
petrosquamosa) та дегісценції, через які інфекція 
може поширюватися в середню черепну ямку. По-
казано розташування лицевого нерва в середньому 
і внутрішньому вусі, його хід, утворення двох ко-
лін та ділянки, які найчастіше можуть травмувати-
ся під час санаційних операцій на вусі, що має ва-
жливе клінічне значення. Докладно розглянута 
барабанна перетинка. Відмічено, що вона має пер-
ламутрово-сірий колір і утворює при освітленні 
так званий світловий конус (рефлекс) та розподі-
ляється на 2 складові частини і 4 квадранти. Автор 
детально описує анатомо-фізіологічні особливості 
слухової труби у дітей та дорослих. Вказано, що у 
новонародженої дитини соскоподібний відросток 
ще не сформований, поступово при його розвитку 
утворюються 3 типи будови: пневматичний, дип-
лоетичний (губчастий) і склеротичний. Зазначено, 
що у дітей частіше буває змішаний тип пневмати-
зації. Перераховано групи комірок соскоподібного 
відростка. Підкреслюється, що на його зовнішній 
поверхні розташований так званий трикутник Ши-
по, який є орієнтиром для трепанації антрума, а на 
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внутрішній його поверхні виділяється трикутник 
Траутмана, позаду якого є сигмовидний синус. 
Звертається увага на те, що після видалення кіст-
кової тканини в ділянці цього трикутника оголю-
ється тверда мозкова оболонка задньої та серед-
ньої черепних ямок. Автором детально розглянуто 
внутрішнє вухо. Представлено будову 2 його ана-
томічних складових частин: кістковий та перетин-
частий лабіринт. Докладно повідомляється про всі 
складні структурні елементи внутрішнього вуха. 
Відмічено, що до моменту народження дитини всі 
відділи внутрішнього вуха повністю розвинуті. 
Описано фізіологію слухового аналізатора. 

При викладенні клінічної анатомії носа роз-
глядається зовнішній ніс і порожнина носа з при-
носовими пазухами. Зазначено, що основу зовніш-
нього носа утворюють кісткова і фібринозно-
хрящова частини, а порожнину носа розділяє пере-
городка на 2 однакові половини, які зовні відкри-
ваються ніздрями, а в носову частину глотки – 
хоанами. Вказано, що на передньонижній частині 
перегородки носа розташоване судинне сплетіння 
– зона кровоточивості. Відмічено, що кожна поло-
вина порожнини носа має 3 носові ходи і 4 стінки, 
на латеральній, найбільш складній, розміщені 3 
носові раковини і вивідні отвори приносових па-
зух та відкривається слізноносовий канал; навколо 
кожної половини порожнини носа знаходяться 
повітроносні пазухи: верхньощелепні, лобні, реші-
тчасті та клиноподібна. Детально описано особли-
вості їх будови. Підкреслюється, що у новонаро-
джених дітей існують тільки 2 приносові пазухи: 
верхньощелепні і решітчастий лабіринт, а для ін-
ших початок формування і розвитку відноситься 
до 3-4 років життя. Розглядається також орбіта, в 
якій розміщується очне яблуко з його допоміжним 
апаратом і яка може залучатися у запальний про-
цес при ураженні приносових пазух. Звертається 
увага на те, що порожнина носа виконує дихальну, 
захисну, нюхову та резонаторну функції, а також 
бере участь в регуляції сльозовиділення. Відміче-
но, що захисна функція носа полягає у фільтрації, 
зігріванні, зволоженні, очищенні і знезараженні 
вдихуваного повітря. Докладно наводиться меха-
нізм захисної функції носа. 

Далі розглянута глотка та три її частини: 
носова, ротова і гортанна з відповідними стінками. 
Зазначено, що на задньоверхній стінці носової ча-
стини глотки міститься глотковий мигдалик, на 
бічних – парні трубні мигдалики та глоткові отво-
ри слухових труб. Описано, що в ротовій частині 
глотки, між піднебінними дужками, в трикутних 
нішах знаходяться піднебінні мигдалики, позаду 
яких і на боковій стінці глотки є паратонзилярна 
клітковина, поруч – парафарингеальний простір, а 
між задньою стінкою глотки і передхребетною 
шийною фасцією – заглотковий простір. Згадані 
простори заповнені пухкою сполучнотканинною 
клітковиною, куди інфекція легко проникає та в 

якій можуть утворюватися абсцеси. Показано, що 
м’язова оболонка глотки утворена двома групами 
поперечносмугастих м’язів – стискачів і підіймачів 
глотки і що глотка виконує дихальну, травну, за-
хисну, рецепторну та смакову функції, беручи 
участь в голосоутворенні, мовленні. Звертається 
увага на важливу роль в життєдіяльності організму 
людини лімфаденоїдної тканини глотки, скупчен-
ня якої з 6 мигдаликів та окремих вузликів відоме 
під назвою «лімфаденоїдне глоткове кільце Валь-
дейєра-Пирогова». Детально описується клінічна 
анатомія лімфаденоїдного апарату глотки, який в 
загальній системі імунокомпетентних органів при-
ймає активну участь в формуванні місцевого та 
системного імунітету, продукуючи антитіла та 
створюючи «клітини імунної пам’яті», та виконує 
інформативну, захисну, нейрорефлекторну і кро-
вотворну функції. 

Стисло, але дуже змістовно представлена 
клінічна анатомія та фізіологія стравоходу, його 
розміри в залежності від віку дитини, розподіл на 3 
частини (грудний, шийний, черевний), співвідно-
шення з іншими органами та системами, що має 
важливе клінічне значення. Вказано, що існує 3 
анатомічних та 2 фізіологічних звуження стравохо-
ду, м’язова тканина якого добре розвинена (поздо-
вжні і циркулярні шари), завдяки чому їжа активно 
просувається до шлунку. 

Розглянута клінічна анатомія гортані, трахеї 
і бронхів, які являються складовою частиною ди-
хального тракту та виконують, крім дихальної, 
захисну і голосоутворюючу функцію, вказано на 
особливості їх розвитку і будову. Зазначено, що 
гортань має 3 частини і що середня, більш склад-
на, представлена голосовими та вестибулярними 
складками, нижня (підголосова порожнина) має 
свої анатомо-фізіологічні особливості у дітей гру-
дного та малечого віку. Зазначено, що від трахеї 
відходять правий і лівий бронхи, які розподіля-
ються на лобарні та сегментарні і що бронхи різ-
ного порядку складають бронхіальне дерево.  

Слід відмітити, що при розгляді анатомічної 
будови ЛОР-органів докладно описано кровопос-
тачання, іннервація та шляхи відтоку лімфатичних 
судин. 

Розділ 3 – «Методи обстеження  
ЛОР-органів» 
В цьому розділі автор детально зупиняється 

на сучасних методах обстеження ЛОР-органів. 
Звертається увага на важливість правильного зби-
рання анамнезу та загального огляду дитини з по-
ступовим переходом до огляду ЛОР-органів при 
використанні спочатку пальпації м’яких тканин, а 
потім проведення рино-, фаринго-, отоскопії та 
інших необхідних методів. Розглянуто інвазивні 
методи обстеження вуха: тимпанопункція, мірін-
готомія, антропункція. Описана техніка їх вико-
нання та значення для клініки. Визначена доціль-
ність рентгенологічного дослідження вуха. Вказа-
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но на існуючі методи функціонального досліджен-
ня слухової труби. Підкреслено, що дослідження 
слуху здійснюється за допомогою «живої» мови, 
камертонів, аудіометра та умовних і безумовних 
рефлексів. При цьому доступно та повно викладе-
но методику дослідження слуху камертонами, ме-
тодами тональної порогової та надпорогової і мов-
ної аудіометрії. Дається зображення різних типів 
кривих тональної аудіометрії. Зазначено, що після 
3 років у дітей рекомендується проводити дослі-
дження слуху методом гральної аудіометрії. Від-
мічено, що до об’єктивних методів дослідження 
функції слуху належить комп’ютерна аудіометрія і 
акустична імпедансометрія. Представлені також 
методи дослідження функції вестибулярного ана-
лізатора. 

При обстеженні носа та приносових пазух 
зазначено, що спочатку треба оглянути зовнішній 
ніс та його вестибулярну частину, а вже потім 
проводити передню, середню і задню риноскопію. 
Підкреслюється, що для більш детального огляду 
носової порожнини рекомендовано вживати скло-
волоконні ендоскопи і що у малих дітей носову 
частину глотки треба обстежувати пальцем. Зазна-
чено, що в разі потреби для дослідження носа і 
приносових пазух необхідно використовувати рен-
тгенографію, в тому числі контрастну, а також 
ультразвук, термодіагностику та КТ і МРТ. Акцен-
тується увага на дуже цінному діагностичному і 
одночасно лікувальному методі, яким є пункція 
верхньощелепної пазухи, рідше - лобної та клино-
подібної. Наводиться техніка їх проведення. Дета-
льно описані численні методи дослідження функ-
ції порожнини носа.  

Вказано, що обстеження глотки і стравохо-
ду починається з огляду порожнини рота, потім 
уважно оглядаються піднебінні мигдалики, визна-
чається наявність осередкованої інфекції в них, а 
гортанна частина глотки обстежується при непря-
мій або прямій гіпофарингоскопії. Зазначено, що 
для дослідження стравоходу застосовується пряма 
езофаго-, фіброскопія, рентгенографія, в тому чис-
лі контрастна, та ультразвуковий метод. Описуєть-
ся техніка проведення езофагоскопії. 

Відмічено, що для візуального огляду гор-
тані використовується пряма і непряма ларинго-
скопія, представлена методика їх виконання, а для 
функціонального дослідження гортані необхідний 
електронний стробоскоп. Вказано, що для більш 
детального огляду гортані застосовується мікро-
скоп. Рентгенологічне дослідження проводиться, в 
основному, для діагностики сторонніх тіл нижніх 
дихальних шляхів. Підкреслено, що для діагности-
ки та виявлення сторонніх тіл в трахеї та бронхах 
широко використовується верхня трахеобронхос-
копія, значно рідше – нижня. 

Розділ 4 – «Хвороби вуха» 
В цьому розділі підручника автор починає 

опис найбільш поширених захворювань зовніш-

нього вуха, з якими часто зустрічається дитячий 
отоларинголог. Далі автор детально зупиняється 
на гострому середньому отиті (ГСО) у дітей груд-
ного, ясельного і шкільного віку, отоантриті, мас-
тоїдиті та хронічному отиті. Докладно розгляда-
ються етіологія та патогенез, клініка захворюван-
ня, діагностика, лікування. Підкреслюється, що 
клінічна симптоматика захворювання вуха і отос-
копічні дані у дітей різних вікових груп дуже різ-
номанітні, особливо у грудному та малечому віці. 
Пропонується розглядати симптоми ГСО за 4 фа-
зами перебігу захворювання, які запропонував 
О.С. Коломійченко (1955): початковий розвиток, 
наростання симптомів, розв’я-зання процесу і 
одужання, що являється важливим для визначення 
плану лікування, передбачення прогнозу і контро-
лювання можливих ускладнень. Вказано, що діаг-
ностика ГСО повинна базуватися на комплексно-
му та уважному обстеженні хворих і що при цьому 
до теперішнього часу отоскопія являється основ-
ним діагностичним методом. Зазначено, що для 
уточнення діагнозу використовуються тимпанопу-
нкція та міринготомія, які мають одночасно і ліку-
вальне значення. Підкреслюється необхідність 
загального обстеження хворих дітей. Звертається 
увага на те, що лікування дітей всіх вікових груп з 
ГСО повинно проводитися в залежності від фази 
захворювання, загального стану організму, його 
індивідуальних особливостей і треба комплексно 
застосувати засоби місцевого і загального впливу. 
Відмічається, що головними методами лікування 
при ГСО є етіотропне та патогенетичне, а при не-
обхідності – хірургічне втручання. Звертається 
увага на те, що ГСО спостерігається при деяких 
дитячих інфекційних захворюваннях та має спе-
цифічний перебіг і може давати ряд ускладнень. 
Визначено, що рецидивуючий середній отит най-
частіше зустрічається у дітей віком до 3 років і має 
двоякий характер перебігу – гіперергічну і гіпоер-
гічну форми з відповідними клінічними та отоско-
пічними проявами. Акцентується увага на тому, 
що при отоантриті виникає запалення слизової 
оболонки антральної печери, її кісткових стінок, 
періосту з одночасним ураженням барабанної по-
рожнини і що захворювання зустрічається у дітей 
віком до 1,5 років, має особливий клінічний пере-
біг, різноманітну отоскопічну характеристику. 
Вказано, що отоантрит існує в 3 формах – явній, 
латентній і рецидивуючій та потребує комплексу 
діагностичних методів, а лікування - консерватив-
но-хірургічне. Відмічено, що мастоїдит – це гостре 
запалення тканин соскоподібного відростка з 
обов’язковим ураженням кісткових структур. Роз-
глянуто етіологію та патогенез захворювання, клі-
нічний перебіг. Відмічено, що, крім типової, існу-
ють і атипові форми мастоїдиту, які мають свої 
клінічні особливості, що необхідно враховувати 
при призначенні консервативно-хірургічного ліку-
вання. Підкреслюється, що існують невідкладні, 
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безумовні та умовні показання до мастоідотомії. 
Належну увагу автор приділив хронічному гній-
ному середньому отиту (ХГСО), вказавши на його 
небезпеку для життя та можливість зниження слу-
ху. Описано причини виникнення ХГСО. Доклад-
но розглянуто 2 форми ХГСО: хронічний гнійний 
мезо- і епітимпаніт, що має важливе значення при 
проведенні терапії. Розглянуто клінічний перебіг 2 
форм ХГСО, дані отоскопії, методи рентгенологі-
чного і лабораторного дослідження та необхідність 
своєчасного комплексного лікування.  

Окремо виділено негнійні захворювання се-
реднього вуха, вказана їх етіологія, патоморфоло-
гічні зміни, клінічна характеристика, отоскопічна 
характеристика, функціональні зміни, методи діа-
гностики і терапії. Виділено гострі та хронічні за-
палення внутрішнього вуха, причини їх виникнен-
ня, перебіг, клінічний симптоматокомплекс. Вка-
зано на дифузний серозний, гнійний та обмежений 
лабіринтит. Звертається увага на різноманітні при-
чини розвитку гострої та хронічної сенсоневраль-
ної приглухуватості, яка являє собою ураження 
сенсоневральних структур слухового аналізатора. 
Відмічено патогенез, клінічну симптоматику, пе-
ребіг, форми захворювання, диференціальну діаг-
ностику, методи обстеження та принципи компле-
ксного лікування, слухопротезування і кохлеарної 
імплантації. Акцентується увага на соціальній реа-
білітації глухих дітей. Розглядається хвороба Ме-
ньєра, яка характеризується тріадою симптомів: 
погіршенням слуху, шумом у вусі та періодичними 
лабіринтними атаками. Зазначено різноманітні 
причини її виникнення, діагностику та методи лі-
кування в різні періоди захворювання. 

Підкреслюється існування небезпеки вини-
кнення внутрішньочерепних ускладнень гострого і 
хронічного середнього отиту. Вказано на етіологі-
чний фактор розвитку захворювання, шляхи про-
никнення інфекції. Розглянуто отогенні внутріш-
ньочерепні ускладнення: екстрадуральний абсцес, 
тромбоз сигмовидного синуса, менінгіт, абсцеси 
мозку і мозочка, арахноїдит. Відмічено, що клініка 
абсцесів має свої особливості і залежить від меха-
нізму їх розвитку, локалізації, величини, стадії 
процесу, реакції мозкової тканини навколо абсцесу 
і в його віддалених ділянках та реактивності орга-
нізму. Показано, що діагностика абсцесів мозку 
дуже складна, маскується різними симптомами і, 
звичайно, при цьому допомагає КТ та МРТ. Зазна-
чено, що лікування при абсцесах мозку повинно 
проводитися тільки хірургічним шляхом. Детально 
описано гнійний менінгіт, його етіологію та пато-
генез, клініку, неврологічну симптоматику, діагно-
стику. Вказано на необхідність проведення спин-
номозкової пункції, її аналізу і що лікування пови-
нно бути комплексним. Важливим в підручнику є 
те, що при розгляданні захворювань вуха зверта-
ється увага на причини їх виникнення, розвиток та 
комплексне обстеження і лікування хворого. Слід 

відмітити, що докладно представлена методика і 
техніка виконання необхідних маніпуляцій та опе-
рацій на вусі, післяопераційний перебіг, можливі 
ускладнення, їх попередження. Відмічено 5 типів 
тимпанопластики. Описано шунтування барабан-
ної порожнини. Детально розглянуто комплекс 
профілактичних заходів попередження захворю-
вань вуха. 

Розділ 5 – «Хвороби носа і  
приносових пазух» 
Розглянуто травматичні ушкодження носа 

та приносових пазух, їх причини, клінічні ознаки, 
методи діагностики та функціональне дослідження 
носа. Звертається увага на часті носові кровотечі у 
дітей як травматичні, так і симптоматичні, що ви-
никають внаслідок різноманітних причин. Вказано 
на необхідність відповідних лабораторних дослі-
дженнях крові. Подано методи лікування. Корот-
ко, але інформативно описані захворювання зов-
нішнього носа. Наведено, що гострий риніт може 
бути самостійною формою, але часто він є симп-
томом інших захворювань. Розглядаються 3 стадії 
клінічної симптоматики гострого риніту та особ-
ливості його перебігу при різних дитячих інфек-
ційних захворюваннях. Викладено принципи ліку-
вання в залежності від стадії гострого риніту. Вка-
зано на дистрофічний характер процесу при хроні-
чному риніті і на чинники, які його викликають. 
Описано 2 форми хронічного риніту - гіпертрофі-
чну і атрофічну, методи лікування. Автор доклад-
но зупиняється на вазомоторному риніті, його але-
ргічній та нейровегетативній формах, на диферен-
ціальній діагностиці останніх, враховуючи різну 
етіологію, патогенез та клінічний їх перебіг. Під-
креслюється необхідність проведення діагностич-
них алергологічних проб. Докладно подано ком-
плексне лікування при вазомоторному риніті в 
залежності від клінічних форм. Відмічено причини 
виникнення викривлення перегородки носа та на-
водяться шляхи її хірургічного виправлення. Від-
мічено інші захворювання порожнини носа, які 
потребують хірургічного втручання. Розглянуто 
порушення нюху. Детально та доступно описані 
гострі та хронічні нозологічні форми запалення 
приносових пазух: гайморит, етмоїдит, фронтит, 
сфеноїдит, їх етіологія та патогенез, перебіг і мож-
ливі ускладнення. Звертається увага на те, що кліні-
чна симптоматика захворювань складається із зага-
льних та місцевих симптомів, а діагноз грунтується 
на клінічних даних, результатах рентгенологічного 
та ендоскопічного дослідження. Автор розглядає 
причини переходу гострого синуситу в хронічний, 
патоморфологічні зміни в пазухах, що приводять до 
розвитку поліпозних утворень. Акцентується увага 
на тому, що лікування при гострому і хронічному 
риносинуситі є переважно консервативним, ком-
плексним з використанням медикаментозних пре-
паратів та фізіотерапевтичних процедур, промиван-
ням порожнин носа, а за необхідністю – пункційно-
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го дренування пазух. При поліпозному процесі по-
казано хірургічне втручання.  

Добре представлені риногенні орбітальні та 
внутрішньочерепні ускладнення синуситів, причи-
ни їх виникнення, шляхи поширення. Відмічено 
топографо-анатомичні особливості носа, тісний 
взаємозв’язок його і приносових пазух з орбітою 
та лобною частиною черепа. Вказано, що при ор-
бітальних ускладненнях можуть бути негнійні та 
гнійні форми захворювання, кожна з яких має свій 
клінічний перебіг, що потребує проведення дифе-
ренціальної діагностики. Зазначено, що риногенні 
внутрішньочерепні ускладнення найчастіше вини-
кають при загостренні хронічного синуситу і роз-
повсюджуються в порожнину черепа, в основному, 
контактним шляхом. Коротко, але змістовно опи-
сано риногенні внутрішньочерепні ускладнення: 
екстрадуральний та субдуральний абсцеси, менін-
гіт, менінгоенцефаліт, абсцес мозку, мозочка, тро-
мбоз печеристого синуса, арахноїдит. 

Представлена тактика лікування цих дітей. 
Розглянуто різні доброякісні та злоякісні пухлини 
носа і приносових пазух. Вказано на 4 стадії по-
ширення злоякісних пухлин, їх типи, наведена 
класифікація по стадіях та за системою симптомів 
ТМN. Описуються необхідні діагностичні методи 
та способи лікування пухлин. Докладно викладені 
маніпуляції та операції в порожнинах носа і при-
носових пазухах, показання та методика їх прове-
дення, можливі ускладнення, післяопераційне ве-
дення хворих. Подана профілактика риногенних та 
внутрішньочерепних ускладнень. 

Розділ 6 – «Хвороби глотки» 
Звертається увага на травми, сторонні тіла в 

глотці, можливість виникнення при цьому усклад-
нень. Докладно розглянута гіпертрофія лімфадено-
їдної тканини глотки. Добре представлені гострі 
захворювання глотки. Виділено загальновідомі 
види ангіни, причини ії виникнення, перебіг за-
хворювання, ускладнення, лабораторне дослі-
дження, методи лікування та профілактичні захо-
ди. Зазначено, що різні інфекційні захворювання 
часто супроводжуються запальними процесами в 
глотці, а також те, що захворювання глотки, зок-
рема піднебінних мигдаликів, нерідко можуть бути 
причиною виникнення уражень інших органів і 
систем. Детально описані хронічні неспецифічні 
захворювання глотки і, в першу чергу, хронічний 
тонзиліт, який характеризується стійким хроніч-
ним запальним процесом у піднебінних мигдали-
ках на фоні зниженої опірності організму. Вказано, 
що в розвитку хронічного тонзиліту певне значен-
ня має різноманітна мікрофлора, яка знаходиться в 
лакунах, і багато інших чинників, які призводять 
до сенсибілізації організму та виникнення захво-
рювання. Підкреслюється, що клінічна симптома-
тика хронічного тонзиліту дуже різноманітна, 
складається із загальних симптомів та місцевих 
проявів в мигдаликах. Розглядаються класифікації 

хронічного тонзиліту. Відмічено, що при хроніч-
ному тонзиліті спостерігаються супутні та поєдна-
ні з ним захворювання. Звертається увага на по-
требу визначення мікрофлори мигдаликів. Докла-
дно розглянуті різні методи комплексного консер-
вативного лікування хворих на хронічний тонзи-
літ, а при його неефективності – хірургічне втру-
чання. Зазначена необхідність диспансерного спо-
стереження за дітьми з хронічним тонзилітом та 
проведення профілактичних заходів. Розглянуто 
хронічний аденоїдит, який часто поєднується з 
хворобами порожнини носа, приносових пазух, а 
також слухової труби та вуха. Описано хронічний 
фарингіт, його форми, причини виникнення, кліні-
чна картина та методи лікування. Далі представле-
но доброякісні та злоякісні пухлини глотки, які у 
дітей спостерігаються рідко. Виділено юнацьку 
ангіофіброму, яка швидко росте, проникаючи в 
сусідні органи, має 4 стадії перебігу і видаляється 
виключно хірургічним методом. Детально описана 
техніка маніпуляцій та методи аденотомії, тонзи-
лотомії, тонзилектомії, які виконуються під місце-
вим чи загальним (інтубаційним) наркозом. Наве-
дено показання та протипоказання до їх проведен-
ня, можливі ускладнення, їх профілактика, спосо-
би зупинки кровотечі та післяопераційний догляд 
за хворим. Подано також методику операції кріо-
тонзилотомії. 

Розділ 7 – «Хвороби гортані» 
З числа хвороб гортані описуються функціо-

нальні порушення голосу: гостра, хронічна фонас-
тенія та дисфонія. Зазначено, що органічні уражен-
ня нервового апарату гортані можуть бути центра-
льного і периферичного генезу, неврогенні та міо-
генні. Вказано на причини їх виникнення, клінічні 
та ларингоскопічні дані. Виділено травми гортані і 
трахеї. Розглядаються також опіки гортані та харак-
тер ураження дихальних шляхів внаслідок радіа-
ційного випромінювання. Докладно описані клініч-
ні ознаки при потраплянні сторонніх тіл в гортань, 
трахею та бронхи, причини, перебіг захворювання, 
методи діагностики, можливі ускладнення і тактика 
лікування. Представлено гострі неспецифічні за-
хворювання гортані і трахеї. Детально розглядаєть-
ся гострий стенозуючий ларинготрахеїт, вказано на 
причини та фактори, які цьому сприяють, етіологія, 
патогенез, клінічна симптоматика, перебіг, стадії 
захворювання, диференціальна діагностика. Зазна-
чено, що лікування повинно проводитися 
обов’язково в стаціонарі, комплексно і в залежності 
від стадії процесу, а при неефективності консерва-
тивної терапії необхідно зробити інтубацію трахеї і 
продовжити інтенсивну терапію. Описується розви-
ток інших захворювань гортані та її зміни при де-
яких гострих дитячих інфекціях, а також хронічні 
неспецифічні ураження гортані і трахеї. Підкреслю-
ється, що серед пухлин гортані, трахеї та бронхів 
найчастіше зустрічається у дітей папілома (папіло-
матоз) гортані. Вказано на ларингоскопічні дані, 
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клінічні ознаки та методи хірургічного втручання. 
Коротко представлені інші новоутворення гортані, 
трахеї і бронхів. Детально описана техніка маніпу-
ляцій при обстеженні гортані, трахеї і бронхів та 
методика виконання інтубації трахеї і трахеостомії, 
показання та протипоказання до них, недоліки, ви-
ди анестезії, можливі ранні та пізні ускладнення, в 
тому числі розвиток хронічного рубцевого стенозу 
гортані і трахеї, розглянуто способи пластики гор-
тані та трахеї, етапи операції. Коротко, але зрозумі-
ло викладено способи видалення сторонніх тіл з 
гортані, трахеї і бронхів. 

Розділ 8 – «Деякі хвороби  
стравоходу» 
Вказано на причини травматичних уражень 

стравоходу, перебіг захворювання при перфорації 
останнього. Детально описано опіки стравоходу 
різними їдкими корозивними хімічними речови-
нами, які часто зустрічаються у дітей. Зазначено, 
що при опіках стравоходу лужними хімічними 
речовинами виникає так званий колікваційний 
некроз, а при опіках кислотами - коагуляційний 
некроз-струп. Відмічено, що при опіках стравохо-
ду розрізняють 3 ступеня його ураження, дається 
їх характеристика, діагностика, ендоскопічний 
вигляд, можливі ускладнення та методи лікування 
як в гострому періоді, так і при рубцевих звужен-
нях стравоходу. Розглянуто сторонні тіла страво-
ходу, клінічна характеристика, діагностика та лі-
кування. Описана техніка маніпуляцій, методики 
видалення сторонніх тіл із стравоходу, його бужу-
вання при опіках та хірургічні втручання при ви-
никненні ускладнень. 

Розділ 9 – «Природжені вади  
розвитку ЛОР-органів» 
Слід відмітити, що цей розділ є дуже важ-

ливим та цінним. В ньому подані загальні відомос-
ті про природжені вади та виділено окремо анома-
лії розвитку ЛОР-органів, з якими зустрічається 
дитячий отоларинголог у повсякденній роботі, що 
дозволить йому правильно скоординувати напря-
мок лікування. 

Розділ 10 – «Специфічні  
захворювання ЛОР-органів» 
Автор коротко, але змістовно представив 

специфічні захворювання ЛОР-органів, про які по-
винен знати дитячий отоларинголог та правильно 
призначати лікування. Актуальним в розділі є ви-
світлення ураження ЛОР-органів у хворих на СНІД. 

Розділ 11 – «Інфекційні  
захворювання дихальних шляхів» 
Доцільним є розгляд в підручнику основних 

дитячих інфекційних захворювань дихальних 
шляхів, оскільки з ними найчастіше доводиться 
зустрічатися не тільки педіатру, але і дитячому 
отоларингологу. Докладно описана етіологія, па-

тогенез, клінічна симптоматика, перебіг, диферен-
ціальна діагностика, принципи лікування та про-
філактика цих захворювань. 

Розділ 12 – «Невідкладна допомога  
дітям із загрозливими станами» 
Не дивлячись на вже виданий навчальний 

посібник А.А. Лайка «Невідкладна допомога в 
дитячій оториноларингології» (К.: Здоров’я, 1998. 
– 256 с.), в даній монографії стисло, але дуже зміс-
товно викладено методи надання термінової допо-
моги дітям із загрозливими станами, які можуть 
виникнути в непередбачений час, і отоларинголог 
зобов’язаний виконати все необхідне для вряту-
вання пацієнта, а для цього він повинен мати від-
повідні знання. Важливим є те, що автор приво-
дить схеми надання допомоги та дози препаратів. 

Розділ 13 – «Диспансеризація дітей  
із захворюваннями ЛОР-органів» 
Звертається увага на мету і завдання диспа-

нсеризації дітей з ЛОР-захворюваннями, плану-
вання даної роботи, оцінка її ефективності та якос-
ті і оформлення необхідної документації. 

В кінці монографії автор дає 4 додатки, які 
мають важливе практичне значення в професійній 
роботі дитячого отоларинголога. 

Корисним є те, що після кожного розділу 
підручника приводяться контрольні запитання та 
окремо представлено еталони відповідей тестового 
контролю, що має важливе значення для самокон-
тролю і допомагає краще засвоїти матеріал. 

Слід відмітити, що кожний розділ підруч-
ника написаний дуже змістовно, зрозуміло, на су-
часному рівні, в доступній формі, гарному стилі, 
легко читається. В книзі вказується на медикамен-
ти, які використовуються при тій чи іншій нозоло-
гічній формі захворювання, дози цих препаратів, 
що являється зручним в користуванні. 

Підручник має окремі непринципові помил-
ки, які не можуть зменшити його цінність. 

Узагальнюючи написане, необхідно відмі-
тити, що підручник проф. А.А. Лайка «Дитяча 
оториноларингологія» – це фундаментальна ро-
бота, яка є дуже цінною та корисною не тільки 
для лікарів-інтернів та курсантів циклів спеціалі-
зації, тематичного вдосконалення, але і для сі-
мейних, дільничних лікарів та для всіх отоларин-
гологів і фахівців різного профілю і, на моє гли-
боке переконання, заслуговує найвищої оцінки та 
висунення для представлення до урядової відзна-
ки як кращий навчальний підручник. 

Без сумніву, монографія А.А. Лайка «Дитя-
ча оториноларингологія» стане настільною книгою 
для всіх ЛОР-спеціалістів України. Хочеться при-
вітати автора з виданням сучасного, корисного і 
дуже потрібного підручника. Шкода, що книга 
вийшла малим тиражем, всього 1000 екземплярів. 
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