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Одним  з  основних  оториноларингологіч-
них захворювань, яке призводить до погіршення 
або втрати слухової функції,  є  сенсоневральна 
приглухуватість [13, 43, 56, 64]. Це поліетіоло-
гічне захворювання, однією з причин якого мо-
жуть бути гострі запальні процеси в середньому 
вусі [13, 29, 37, 43, 59]. В цьому огляді ми поста-
вили за мету згрупувати дані сучасної літерату-
ри про основні ланки патогенезу перцептивної 
втрати слуху при гострих середніх отитах, ви-
ділити основні алгоритми діагностики, а також 
визначити напрямки та підходи до комплексно-
го  лікування  пацієнтів  з  цією  змішаною  отіа-
тричною патологією.

Фізіологічне значення середнього вуха по-
лягає  у  трансформації  звукової  хвилі  до пери-
лімфатичного  простору  внутрішнього  вуха  і  у 
вирівнюванні  акустичного  імпедансу  [16-21]. 
Однак,  дуже  часто  запальні  процеси  в  порож-
нині  середнього  вуха  мають  виражений  нега-
тивний вплив на структури звукосприймаючого 
апарату [9, 14, 30, 31, 70].

За  останні  роки  відмічається  стійка  тен-
денція  до  приросту  рівня  захворюваності  по 
слуху, перш за все, за рахунок компоненту сен-
соневральних  порушень.  В  цифровому  еквіва-
ленті це 6-8 %  і навіть 12 % від усіх уражень 
слухової системи [40, 56]. Головною проблемою 
сучасної  клінічної  аудіології  є  нейросенсорна 
приглухуватість, що займає серед захворювань 
ЛОР-органів достатньо велику частку – 7,8-12,1 
%  [6,  35].  Серед  причин  її  виникнення  відмі-
чаються  судинна  патологія,  інтоксикації,  за-
пальні  процеси,  а  також  травматичні  фактори  
[17, 19, 45]. Причому в патогенезі сенсоневраль-
ної приглухуватості головну роль відіграють мі-
кроангіопатії та погіршення трофіки спірально-
го органа [12, 25], внаслідок чого розвиваються 
апоптотичні  зміни  сенсорного  епітелію,  які 
в основному спостерігались у тварин при дії ото-
токсичного антибіотика. Серед запальних про-
цесів найбільш виражений негативний вплив на 
завитку чинять вірусні інфекції, які проникають 
у  лабіринт  переважно  гематогенним  шляхом 
[12, 25, 28]. При гострому середньому отиті на 

сенсорний епітелій діють бактеріальні чинники 
(ендо-, екзотоксини), які проникають у внутріш-
нє  вухо  через  мембрани  вестибулярного  вікна 
і вікна завитки та викликають набряк з наступ-
ним некрозом [13, 24, 57, 71].

В групі пацієнтів з ураженням звукосприй-
маючого  апарату  хорошу  перспективу  в  плані 
отримання  позитивних  результатів  лікуван-
ня  мають  пацієнти  з  гострою  сенсоневраль-
ною приглухуватістю. Хоча в механізмі розви-
тку  перцептивних  порушень  слуху  у  хворих 
на  гострий  середній  отит  залишається  багато 
нез’ясованого [8, 18, 41].

Серед  всіх  захворювань  людського  орга-
нізму, середній отит складає 2,5% [33]. В ЛОР-
патології гострий середній отит становить 25-30% 
[29, 37]. В дитячій практиці середній отит зустрі-
чається у 15-16% оториноларингологічних хво-
рих, як амбулаторних, так і стаціонарних [4, 29].

Згідно  з  Х  міжнародною  класифікацією 
хвороб [32], до гострих процесів в середньому 
вусі  відноситься  мірингіт,  серозний  середній 
отит, а також гострий гнійний середній отит. Крім 
того, розрізняються наступні клінічні форми го-
строго  гнійного  середнього  отиту:  гострий  ту-
боотит (сальпінгоотит); явний гострий гнійний 
середній отит; латентний гострий середній отит; 
ексудативно-алергічний  рецидивний  середній 
отит при  інфекційних  захворюваннях  (грип  та 
гострі  респіраторні  захворювання,  скарлатина, 
кір, дифтерія та ін.); травматичний середній отит.

Найчастіше гостре запалення слизової обо-
лонки  середнього  вуха  виникає,  коли  інфекція 
з носової частини глотки проникає через слухову 
трубу в порожнину середнього вуха [4, 7, 29, 37].  
Рідше  інфекція  попадає  гематогенним шляхом 
або через пошкоджену барабанну перетинку зі 
слухового ходу [2, 68].

В  звичайних  умовах  слухова  труба  здій-
снює  важливі функції  дренування  і  вентиляції 
порожнини середнього вуха. Рух війок покрив-
ного епітелію, що вистилає передні відділи ба-
рабанної порожнини та слухову трубу, направ-
лений  в  бік  її  носоглоткового  вічка.  В  нормі 
слухова труба закрита і лише при синхронному 
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скороченні  м’язів м’якого  піднебіння  при  ков-
танні  відбувається  короткочасне  відкриття  її 
просвіту. За надмірного напруження при спробі 
видути вміст з носа, при кашлі, чханні відбува-
ється пасивне нагнітання патологічного вмісту 
носової частини глотки в порожнину середньо-
го  вуха  через  слухову  трубу.  Тому  причиною 
більшості  випадків  гострого  середнього  отиту 
можна  вважати  патологічний  стан  в  порожни-
нах носа, глотки, приносових пазухах, що може 
порушувати функцію слухової труби [5, 29, 37].

Першим бар’єром на шляху проникнення 
інфекції є трубний мигдалик, який в деяких ви-
падках викликає первинну обструкцію слухової 
труби.  Для  нормального  функціонування  сли-
зової  оболонки необхідна певна  кількість  кис-
ню, що має подаватись через Євстахієву трубу.  
Однак при її обструкції внаслідок дефіциту по-
вітря  та  всмоктування  газів  слизовою  оболон-
кою  знижується  тиск  в  порожнині  середнього 
вуха, що отоскопічно проявляється втягненням 
барабанної перетинки [2, 59].

Морфофункціональна структура середньо-
го вуха забезпечує ефективний захист від фак-
торів зовнішнього середовища, в тому числі від 
збудників інфекцій. Головну роль в цьому меха-
нізмі  відіграє  мукоциліарний  кліренс  слизової 
оболонки [1, 17]. Як відомо, кожне запалення су-
проводжується ексудацією. У хворих на гострий 
середній отит ексудат з’являється в порожнинах 
середнього  вуха,  він  складається  з  розчинних 
і  нерозчинних  компонентів  [41].  Розчинний 
компонент  –  це  первинна  рідина,  яка  пропоті-
ває з набряклої слизової оболонки за наявності 
негативного тиску в барабанній порожнині. До 
нерозчинного компонента відносяться глікопро-
теїни,  лімфоцити,  лейкоцити, моноцити,  окис-
лювальні  та  гідролітичні  ферменти,  медіатори 
запалення  (гістамін,  простагландини,  кініни), 
імунні комплекси,  імуноглобуліни, що відпові-
дають за імунний захист середнього вуха [41, 74].

Взаємодія антигенів, а також специфічних 
антитіл  призводить  до  формування  імунних 
комплексів,  які  інактивують  антигенний  суб-
страт і його токсин, а також активують систему 
комплементу, що, в свою чергу,  індукує мігра-
цію  з  судин  нейтрофільних  лейкоцитів.  Най-
більш  вираженим  даний  процес  є  в  гіпомезо-
тимпанумі, а також в слуховій трубі [67, 74].

Слизова оболонка при гострому середньо-
му отиті потовщується в десятки разів, на її по-
верхні з’являються епітеліальні ерозії, які також 
виявляються  на мембранах  вестибулярного  ві-
кна та вікна завитки [16, 29, 33, 37]. Медіальна 
стінка  барабанної  порожнини  і  нижній  (осно-
вний)  виток  завитки  були  першим  основним 
бар’єром на шляху проникнення  інфекції  та  її 

токсинів з барабанної порожнини у внутрішнє 
вухо [18, 33].

В  практичному  відношенні,  а  також  при 
оцінці  патогенезу  деяких  захворювань  серед-
нього  вуха  необхідно  мати  на  увазі  наявність 
в  стінках  барабанної  порожнини  дегісценцій, 
які  характеризуються  непостійністю  локаліза-
ції, а також різною будовою. Вони можуть слу-
жити  воротами  для  взаємопроникнення  судин 
вестибулярної  частини  лабіринта  і  барабанної 
порожнини середнього вуха [29, 37, 43, 60]. Гіс-
тологічно  досліджено  послідовність  процесів 
заміщення ембріонального хряща у fissula ante 
fenestram і fossula post fenestram новою кісткою 
та прослідковано вростання в цю щілину крово-
носних судин [27, 34]. За даними Левіна визна-
чено, що частина гілок (з системи лабіринтної 
і  шилососкоподібної  артерій),  які  розміщені  
навколо лицевого нерва, в супроводі стремене-
вого нерва попадають в порожнину пірамідаль-
ного  відростка,  а  потім  в  складі  стременевого 
м’яза  проникають  в  барабанну  порожнину,  де 
анастомозують  з  мережею  кровоносних  судин 
слизової оболонки [26, 27]. Таким чином, твер-
дження  про  повну  ізоляцію  судинного  русла 
внутрішнього вуха від судин інших відділів ор-
гана слуху слід вважити хибним. 

Проводячи  гістоморфологічне  досліджен-
ня  матеріалу  середнього  і  внутрішнього  вуха 
у  хворих  на  гострий  середній  отит,  дослідни-
ки  виявили,  що  запальний  процес  переважно 
локалізувався  в  слизовій  оболонці  барабан-
ної  порожнини,  а  судинна  система  середнього 
і  внутрішнього  вуха  реагувала  як  єдине  ціле. 
Найбільше  це  проявлялось  у  нерівномірному 
кровонаповненні судин, повнокрів’ї вен  і капі-
лярів, капіляростазі, периваскулярному набряку. 
Це  все  призводило  до  кисневого  голодування, 
що відбивалось на функціональному стані сен-
соневрального  апарату  слухової  системи  [18]. 

Серед  різних  ускладнень  гострого  отиту,  
які відомі сучасній науці, у 60% випадків спо-
стерігається гостра сенсоневральна приглухува-
тість, а близько 12% захворівших у майбутньому 
страждають на сенсоневральну приглухуватість 
[9,  30,  31].  Немало  праць  як  вітчизняних,  так 
і  зарубіжних  авторів  опубліковано  з  приводу 
зв’язку патології середнього вуха з   виникнен-
ням сенсоневральної приглухуватості [9, 18, 53]. 
Цікаво,  що  різні  збудники  по-різному  вплива-
ють на розвиток сенсоневральної втрати слуху, 
причому в одних випадках перцептивна втрата 
слуху  поєднується  з  вестибулярними  розлада-
ми, а в інших – ні [65].

Причиною  гострих  гнійних  середніх 
отитів  є  бактеріальна,  вірусна  або  вірусно-
бактеріальна інфекція на фоні зниження імуно-
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логічної  реактивності  організму.  Найчастіше 
гострі середні отити виникають як ускладнен-
ня гострої респіраторної вірусної інфекції, при 
цьому  важливе  значення має  вид  збудника  та 
його вірулентність [4, 16, 29, 37, 43, 70]. Вірус-
на інфекція має значення на початку захворю-
вання, потім основну роль виконує бактеріаль-
на флора  [50, 66]. На первинному етапі,  коли 
патологія  носової  частини  глотки  (переважно 
вірусної  етіології)  призводить  до  обструкції 
слухової  труби  і  пацієнт  звертається  за  допо-
могою, виставляється діагноз тубоотиту і при-
значається відповідне лікування. 

Однак при пізньому звертанні та прогресу-
ванні  захворювання  зустрічаємося  з  проявами 
явного  гострого  середнього отиту. Відмічаючи 
основні  симптоми  захворювання  (підвищен-
ня  температури,  біль  у  вусі,  зниження  слуху, 
отоскопічні  зміни  барабанної  перетинки),  ми 
розуміємо, що процес поширився у барабанну 
порожнину [4, 16, 29, 37, 70]. Тривалість захво-
рювання певною мірою залежить від ряду мо-
ментів:  виду  та  вірулентності  інфекції,  стану 
макроорганізму, своєчасно розпочатого і раціо-
нального лікування. 

Секрет  із  середнього вуха при  гострому 
запаленні ще в доперфоративній стадії за сво-
їм  мікробіологічним  складом  дуже  відрізня-
ється  при  його  дослідженні  у  різних  авторів 
[47, 52, 61, 73]. На нашу думку, визначальним 
при цьому дослідженні є методика забору ма-
теріалу з середнього вуха. В доперфоративній 
стадії найбільш доцільним ми вважаємо пара-
центез з наступним відсмоктуванням секрету 
з барабанної порожнини. Є повідомлення про 
тимпанопункцію,  для  якої  спеціально  виго-
товлялись  голки  для  проколу  барабанної  пе-
ретинки [42].

Streptococcus  pneumoniae,  Haemophilus 
influenzaе і Moraxella catarrhalis відносяться до 
основних  патогенних  мікроорганізмів,  які  ви-
кликають гострий отит [47, 52]. 

При  дослідженні  мікрофлори  середнього 
вуха у дітей пневмокок виділено в 25-50% ви-
падків, найбільш частими серотипами S. pneu-
moniae є 19, 23, 6, 14, 3 і 18. Другим за частотою 
збудником отиту у дітей є гемофільна паличка – 
20-30%. Набагато рідше виділяється моракселла 
(Moraxella catarrhalis) – 3-20%, β-гемолітичний 
стрептокок  групи А  (Streptococcus  pyogenes)  – 
23%, золотистий стафілокок (Staphyloco ccus au-
reus) – 13%, синьогнійна паличка (Pseudomonas 
aeruginosa) – 13%. Частота виявлення змішаних 
культур  різна,  частіше  зустрічається  асоціація 
S.pneumoniae і H.influenzae. У дітей менше 6 міс 
з рідині середнього вуха може виділятись Chla-
mydia trachomatis. Останнім часом з’явилися по-

відомлення про роль Chlamydophila pneumoniae 
в етіології гострих середніх отитів [20]. 

Інші  автори  [4]  виділяли  Streptococcus 
pneumoniae  в  32%,  Haemophilus  influenzaе  – 
в 22%, Moraxella catarrhalis – в 16%, Streptoco-
ccus pyogenes (heamoliticus) – в 2%, стерильний 
посів (непатогенні мікроорганізми) – в 25%.

Певну  роль  в  етіології  гострої  патології 
середнього вуха відіграють віруси, на які при-
падає 4-6% [11]. Інші автори, виділивши секрет 
із середнього вуха в 70% випадків, виявили ві-
руси, бактерії – 92%, в 66% відмічена вірусно-
бактеріальна  етіологія  отиту.  Дослідження 
вірусів  проводилось  методом  полімеразної 
ланцюгової  реакції  [63].  У  виділеннях  з  вуха 
знаходять  також  противірусні  антитіла  [75]. 
Найбільш  часто  зустрічаються  респіраторно-
синцитіальний  вірус,  риновіруси,  вірус  грипу 
та аденовірус. Вірус парагрипу та ентеровіруси 
виділяються значно рідше [51, 58]. Деякі автори 
вважають вторинним запалення середнього вуха 
при інфекційних захворюваннях, оскільки збуд-
ники середнього отиту  звичайно не аналогічні 
тим, що викликають інфекційне захворювання, 
а гострий отит розвивається на фоні вірусної ін-
фекції [10, 41]. При постгрипозному отиті з са-
мого початку запальному процесу в середньому 
вусі передує тубарна дисфункція, яка викликає 
порушення  аерації  (зниження  інтратимпаналь-
ного тиску), випотівання рідини з кровоносного 
русла  з  послідовною мікробною  інвазією  і  за-
труднення відтоку з середнього вуха (паралізує 
мукоциліарну систему і знижує очисну функцію 
слухової труби) [28]. Вірусна етіологія сенсонев-
ральної  приглухуватості  в  переважній  більшо-
сті випадків призводить до імунореактивних та 
судинних змін системи внутрішнього вуха [43].  
Як і в слизовій оболонці середнього вуха, підви-
щується проникність стінок судин, розвивається 
набряк ендотелію капілярів та периваскулярної 
тканини,  зумовлений  дією  імунокомпетентних 
клітин, з’являються дрібні осередки крововили-
вів.  Порушення  бар’єрної  функції  мікросудин 
проявляється  інтерстиціальним  набряком,  що 
в решти решт викликає деструктивні зміни за-
витки [12, 25, 36].

Одночасна  присутність  вірусів  і  бактерій 
в  середньому  вусі  у  дітей  корелює  з  клініч-
ною  ефективністю  антибактеріальної  терапії: 
пацієн ти,  у  яких  є  обидва мікроорганізми,  да-
ють позитивну відповідь на антибіотикотерапію 
значно пізніше, ніж хворі з бактеріальною етіо-
логією середнього отиту [62]. 

Серед  збудників,  які  досліджуються  в  се-
креті з вуха при гострому отиті, не менш важ-
ливу  роль  відіграють  анаероби  [69].  Це,  перш 
за  все,  пояснюється  порушенням  циркуляції 
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повітря і зниженням парціального тиску кисню. 
Значення  анаеробів  як  інвазивної  мікрофло-
ри особливо є  актуальним у дорослих хворих,  
бо в них тривалість захворювання вуха  і мож-
ливість утворення замкнутих просторів більша,  
а також протеази, які виділяються даною мікро-
флорою, можуть бути причиною глибоких ура-
жень і деструкцій кісткової тканини [49].

В  32-37,5%  випадків  відмічається  бакте-
ріальна стерильність випоту з середнього вуха, 
але виділені антитіла проти мікробів і наявність 
мікробних часток не виключають ролі бактерій 
в етіології і патогенезі середніх отитів [48].

Існує  залежність  захворюваності  на  го-
стрий  отит  від  регіону  проживання  пацієнтів 
і мікрофлори, яка панує в порожнині вуха, при-
чому  у  відсотковому  співвідношенні  є  певні 
відмінності.  В  регіонах  з  тропічним  кліматом 
захворювання  середнього  вуха  зустрічається 
значно рідше і в більшості випадків має більш 
легкий перебіг, ніж в Європі [22].

Не менш важливу роль в частоті розвитку 
середнього отиту відіграє вік пацієнта. У дітей 
він виникає частіше, ніж в дорослих, чому спри-
яє ряд факторів. Дитячий організм знаходиться 
на  етапі  формування  імунітету,  тому  частіше 
піддається  інфекції. В ранньому дитячому віці 
слухова  труба  коротша  і  ширша.  Немовлята 
знаходяться  переважно  в  горизонтальному по-
ложенні, і тому при зригуванні може потрапля-
ти в барабанну порожнину. У новонароджених 
і немовлят в барабанній порожнині  знаходять-
ся  залишки  міксоїдної  тканини,  яка  є  добрим 
середовищем  для  розвитку  мікроорганізмів.  
Гіпертрофія аденоїдної тканини в носовій час-
тині  глотки  погіршує  вентиляційну  функцію 
слухової труби [2, 4]. 

Дуже  часто  при  діагностиці  гострого  се-
реднього  отиту  отоларингологами,  педіатрами 
чи лікарями загальної практики – сімейної ме-
дицини не враховуються можливі ускладнення 
даної  патології.  Протоколи  надання  допомоги 
хворим за спеціальністю «оториноларингологія 
та онкооториноларингологія» передбачають по-
вний  комплекс  лікувально-діагностичних  про- 
цедур  для  виявлення  певних  негативних  на-
слідків хвороби середнього вуха та призначення 
пацієнтам лікування [33]. Однак в силу певних 
обставин діагностична програма не завжди ви-
конується, і вже з патологією завиткових струк-
тур,  яка  може  проявлятися  зниженням  слуху 
і шумом  у  вухах,  хворі  звертаються  до  отола-
рингологів, але деколи навіть інтенсивна проти-
невритична терапія не дає бажаного результату. 
Тому  при  лікуванні  хворих  на  гострий  серед-
ній  отит  пріоритетним  є  профілактика  ранніх 
ускладнень перцептивних втрат слуху, а також 

чітке  визначення  моменту  призначення  дезін-
токсикаційної чи протиневритичної терапії. 

Інколи часу на отримання результатів бак-
теріологічного дослідження немає, і антибакте-
ріальні засоби призначаються емпірично, часто 
необґрунтовано  [38].  Навіть  проводячи  бакте-
ріологічне  дослідження  секрету  з  середнього 
вуха,  інколи  лікар  зустрічається  не  з  «тради-
ційною» флорою, яку прийнято знаходити при 
певному  захворюванні  вуха,  а  спостерігається 
в даному випадку змінений мікробний пейзаж.

Розвиток  стійкості  збудників  до  антибак-
теріальних препаратів ускладнює процес емпі-
ричного  вибору  антибіотика. Можливо,  визна-
чення збудника, що викликає гострий середній 
отит, часто ігнорується за відсутності правиль-
них  методик  посіву  та  ідентифікації,  а  також 
тривалості виконання такого дослідження. Ви-
значивши  основний  алгоритм,  в  якому  вклю-
чені всі моменти патогенезу захворювання, ми 
розробимо  таку  діагностичний  програму,  яка 
дозволить  зменшити  число  пацієнтів  з  тим  чи 
іншим  ускладненням  отиту.  Такий  рутинний 
метод,  як  отоскопія,  може  використовуватись 
лікарем загальної практики-сімейної медицини 
та педіатром. Обов’язковим засобом для такого 
обстеження є отоскоп, та, на жаль, широкого за-
стосування серед лікарів загальної практики він 
ще не набув. 

Згідно з протоколом, при виявленні факту 
захворювання вуха обов’язковим є обстеження 
хворого  отоларингологом,  яке  включає:  ото-, 
рино-,  орофарингоскопію,  пальпацію  і  перку-
сію  соскоподібного  відростка,  камертональні 
дослідження,  визначення  гостроти  слуху  ше-
пітною  і  розмовною  мовою,  тональна,  надпо-
рогова  та    мовна  аудіометрія,  тимпанометрія, 
дослідження  вестибулярного  апарату  [33,  38]. 
В  більшості  випадків  ці  дані  слід  доповнити 
визначенням  слухових  викликаних  потенці-
алів  та отоакустичної  емісії  [4,  16, 29, 33, 37].  
Маючи  всі  наведені  результати,  можна  чітко 
визначити  гострий  отит  і  навіть  його  стадію.  
Серед  параклінічних  обстежень  використову-
ються показники загального аналізу крові і сечі, 
за необхідності - рентгенографія соскоподібно-
го  відростка  і  навіть  комп’ютерна  томографія 
чи МРТ – дослідження [2, 16]. За наявності ви-
поту в середньому вусі чи гноєтечі з нього про-
водиться  забір  виділень для мікробіологічного 
аналізу та вивчення чутливості до антибіотиків. 

При визначенні тактики лікування перш за 
все перед клініцистом стоїть  важливе питання 
призначення адекватної антибіотикотерапії. Різ-
ні автори, спираючись на власні дослідження, по-
різному ставляться до системного застосування 
антибактеріальних  препаратів:  одні  вважають 
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це  доцільним  [54,  55],  інші  використовують 
їх лише за наявності  гнійного процесу  [3, 55]. 

Другим,  не  менш  важливим  моментом  є 
санація носової порожнини і відновлення функ-
ції  слухової  труби  [23].  За  наявності  чіткого 
вип’ячення  барабанної  перетинки  необхідне 
проведення  парацентезу  чи  менш  травматич-
ної  тимпанопункції  з  послідуючим  промиван-
ням  барабанної  порожнини  і  введення  розчи-
нів антисептиків [51]. При встановленні факту 
ускладнення перцептивного характеру призна-
чається відповідне лікування, яке включає про-
тиневритичні заходи, а також дезінтоксикіційну 
терапію [74-76]. 

Процес  діагностики  і  лікування  гострого 
отиту не  є надто  складним  і  не  завжди потре-
бує особливих умов перебування хворих в ста-
ціонарах,  часто  навіть  амбулаторне  лікування 
часто є виправданим. Період лікувально профі-
лактичних заходів в основному триває до 2-ох 
тижнів. Однак, трапляються і ускладнення, що 
вимагають чіткого, послідовного прийняття мір 
для відновлення функції слухового апарату. На-
ведені  вище  моменти  патогенезу,  починаючи 
з виникнення тубарної дисфункції до розвитку 
сенсоневральної приглухуватості надіємось бу-
дуть враховані на різних етапах лікування паці-
єнтів з ураженням слуху.
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