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В практичній оториноларингології 
особливо складною і до цього часу досить 
непередбачуваною в діагностичному і так-
тичному плані є група хворих на гострий 
середній отит (ГСО) з підозрою на форму-
вання або існування вже створеного осеред-
ку гнійного запалення в головному мозку. 
Менінгеальний синдром як частий супутник 
отогенного абсцесу мозку приховує основні 
симптоми захворювання і ускладнює визна-
чення характеру істинної патології. Важ-
кість клінічної діагностики полягає у мож-
ливості безсимптомного перебігу, навіть 
там, де симптомокомплекс виражений, при-
єднання ознак ще одного внутрішньочереп-
ного ускладнення (ВЧУ), перебіг якого від-
бувається паралельно, дуже заважає пра-
вильній орієнтації [1, 4, 8, 23, 37, 42].  

Проблема полягає ще і в тому, що 
зростає відсоток множинних, іноді контра-
латеральних абсцесів головного мозку [4, 6, 
16, 17, 36]. Якщо, за даними З.І. Курдової 
[20], В.Ф. Воронкіна [7], частка множинних 
абсцесів серед усіх отогенних складала 7,3-
18,6%, то пізніше, за даними С.Я. Волощук 
[6], вона становила вже 37,5%. Причому, 
коли раніше абсцеси мозку взагалі, а тим 
більше множинні, за М.А. Шустером зі 
співавторами [32] та М.І. Гаршиним [11], 
були прерогативою хронічного деструктив-
ного процесу в піраміді вискової кістки, то 
пізніше багато авторів констатували їх поя-
ву при ГСО як гнійного, так і навіть негній-
ного характеру [10, 14, 16, 39, 43]. 

З’ясовано, що контактний шлях за 
простягненням («по протяжению») все час-

тіше зустрічається при гострих процесах в 
середньому вусі, особливо при тих, які ма-
ють млявий перебіг [15, 23, 29, 35, 47]. З 
іншого боку, кілька десятиліть тому З.І. 
Кудрова [20] вважала, що гематогенний 
шлях розповсюдження інфекції втратить 
своє значення, тоді як тепер він стає основ-
ним при виникненні гнійних ВЧУ на тлі 
ГСО, особливо в період епідемій вірусних 
інфекцій, в першу чергу, грипу, і має свої 
особливості [9, 18, 23, 48]. За даними В.Г. 
Амчеславського [2], абсцеси при ГСО час-
тіше локалізуються в басейні середньої мо-
зкової артерії на межі сірої і білої речовини 
мозку, погано відмежовуються капсулою, 
часто бувають множинними і призводять до 
летального кінця у значному відсотку ви-
падків.  

У хворих на ГСО, перебіг якого відбу-
вається на тлі ГРВІ, стали також частіше 
виникати і вентрикуліти, стаючи однією з 
причин блискавичного перебігу і навіть 
летального кінця [4, 16]. Розрізняються такі 
варіанти вентрикулітів: перфоративний 
(прорив неспорожненого абсцесу у шлуно-
чок); лікворний (після прориву зміненої сті-
нки шлуночка під значно підвищеним тис-
ком ліквору); енцефалітний (внаслідок інфі-
кування вмісту шлуночка рідиною з пери-
вентрикулярного енцефалітного осередку) 
[34, 41]. Вважається, що клінічний перебіг 
абсцесу залежить від того, чи випорожню-
ється він в шлуночки, чи, навпаки, ліквор з 
підвищеним тиском «проривається» в по-
рожнину дренованого абсцесу. В остан-
ньому випадку гнійна рідина вимивається з 
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порожнини абсцесу, що може привести до 
позитивного перебігу запального процесу. 

Застосування томографічних методів 
дослідження в клінічній практиці досить 
часто дає відповідь на питання отогенності 
гнійних ВЧУ взагалі і абсцесів головного 
мозку, зокрема [3, 19, 31, 36, 49]. Це стосу-
ється, насамперед, типових випадків при 
наявності гнійного ГСО, коли тактика ве-
дення пацієнтів з’ясована,а дискутабельним 
залишається тільки питання першочерго-
вості отологічного чи нейрохірургічного 
втручання, що залежить від стану пацієнта, 
характеру деструктивних змін у вусі, техні-
чного забезпечення і стадії формування аб-
сцесу [21, 22, 25, 26, 37, 40, 45].  

В той же час часто виникає питання 
про необхідність і доцільність, а також об-
сяг хірургічного втручання на середньому 
вусі при констатації клінічно негнійного 
(секреторного або вірусного) середнього 
отиту і осередку гнійного запалення в по-
рожнині черепа [27, 28, 43, 45, 46], який 
представляє сполучену патологію, а не пря-
ме отогенне ускладнення. Така ситуація 
стає дискутабельною внаслідок того, що 
при томографії лікар отримує висновок рен-
тгенолога про мастоїдит, який проявляється 
у вигляді або підвищення МР-сигналу з пі-
раміди вискової кістки, або розповсюдже-
ного гіпопневматозу повітроносних комірок 
соскоподібного відростка і барабанної по-
рожнини. При розповсюдженому гнійному 
запаленні головного мозку (гнійний менін-
гіт) і ГСО, перебіг якого відбувається пара-
лельно, зміна тактики ведення хворих і мо-
жливість виконання напівхірургічних мані-
пуляцій (тимпанопункція, парацентез) або 
діагностичної антромастоїдотомії вже за-
тверджена МОЗ України і видана у вигляді 
методичних рекомендацій [12].  

Нові тенденції в лікувальній тактиці 
при поєднаних з негнійним ГСО абсцесах 
мозку полягають в тому, що в такій ситуації 
(томографічні ознаки запалення в піраміді 
вискової кістки і осередок запалення в го-
ловному мозку, тяжкий стан пацієнта із за-
гально-мозковою і осередковою симптома-
тикою) можна провести діагностичну ан-
тромастоїдотомію і при відсутності гнійно-
деструктивних змін інтраопераційно обме-
житись цим. Санацію осередку гнійного за-

палення в порожнині черепа бажано здійс-
нювати нейрохірургічним доступом, а пунк-
цію мозкової речовини крізь трепанаційну 
рану виконувати тільки у випадках, коли 
наявність абсцесу не викликає сумнівів і він 
розташовується у висковій долі мозку, без-
посередньо торкаючись піраміди з уражено-
го боку [21]. Причому наявність абсцесу 
повинна бути підтверджена попереднім то-
мографічним дослідженням. Але і тепер од-
ностайної думки отохірургів з цього приво-
ду немає. Одні щільно співпрацюють з ней-
рохірургами [22, 33], а інші ратують за хі-
рургічне втручання з приводу абсцесів моз-
ку пошуковою пункцією крізь отвір в поро-
жнині оперованого середнього вуха [5, 25, 
30].  

Таким чином,зміна характеру запаль-
ного процесу у вусі етіологічно, атиповість 
перебігу з недостатністю класичних клі-
нічних ознак отогенних абсцесів головного 
мозку, відсутність єдиного підходу до діаг-
ностичної тактики і чітко сформульованих 
лікувальних заходів робить це питання ак-
туальним, особливо при негнійних ГСО. 

Мета роботи – підвищення ефектив-
ності лікування хворих на гострий середній 
отит з абсцесами головного мозку шляхом 
визначення найбільш показових сучасних 
диференціально-діагностичних критеріїв і 
оптимізації тактики ведення для більш пов-
ної реабілітації у подальшому. 

 
Матеріали і методи дослідження 
Основна група пацієнтів перебувала 

на обстеженні і лікуванні в Харківській мі-
ській клінічній лікарні № 30, де базується 
кафедра оториноларингології і дитячої ото-
риноларингології ХМАПО (зав. – проф. Г.І. 
Гарюк). Частина хворих була госпіталі-
зована або переведена в міську клінічну 
лікарню № 4 швидкої і невідкладної допо-
моги, а також в центральну клінічну лікар-
ню № 5 (в реанімаційне або нейрохірургічне 
відділення).  

Нами обстежено 17 осіб з ГСО та з аб-
сцесом головного мозку, причому гнійний 
ГСО визначено у 11 з них (1-а група), а не-
гнійний – у 6 (2-а група). При аналізі ре-
зультатів обстеження хворих за статево-
віковими ознаками виявлена відсутність 
будь-якої статистично достовірної різниці, 
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середній вік пацієнтів складав 51,23±1,81 
роки.  

В наших спостереженнях абсцес голо-
вного мозку в усіх випадках виникав на тлі 
менінгіту, комбінуючись з енцефалітом, 
інколи з епідуральним абсцесом і вентри-
кулітом. Множинні абсцеси головного моз-
ку в жодному випадку не були виявлені при 
госпіталізації, а в подальшому з’являлись в 
різні строки протягом певного часу (табл.1). 

Обстеження проводилось за загаль-
ною схемою, приділяючи особливу увагу 
таким питанням: час та перші прояви захво-
рювання, одночасність або послідовність 
виникнення скарг на ураження вуха і голов-
ного мозку, характер та давність перенесе-
них інфекцій, зокрема ГРВІ, існування су-
путньої патології як соматичного, так і нев-
рологічного характеру. Загальний і місце-
вий статус хворого визначався за зовнішні-
ми даними та показниками об’єктивних 
методів дослідження. Свідомість пацієнтів 
оцінювалась за шкалою ком Глазго – 
Glasgow coma scale, або GCS. Хворих кон-
сультували терапевт, невропатолог, офталь-
молог, нейрохірург, інфекціоніст. 

МРТ-графія виконувалась на апараті 
«Образ-1» НПО «Агрегат» (Москва). Томо-
грами головного мозку знімались у аксіаль-
ній, фронтальній і сагітальній проекціях, 
якісно оцінювались за часом релаксації Т1 і 
Т2 у протонній площині, а також градієнт-
ехо. Власні СКТ-графічні дослідження ви-
конано на спіральному комп`ютерному то-

мографі фірми “Marconi” SeleCT SP у відді-
ленні комп`ютерної томографії ЦКЛ № 5 
м.Харкова, а також «Asteion VP» виробниц-
тва компанії «Toshiba medical system» (Япо-
нія) на базі ДУ «Інститут загальної і невід-
кладної хірургії» НАМН України.  

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Клінічна симптоматика ГСО була в 

більшості випадків типовою для неусклад-
нених запалень середнього вуха (табл. 2). 
Характерним для 1-ї групи виявилась од-
нобічність ураження з наявністю отореї і 
тотальної гіперемії барабанної перетинки у 
64% осіб, з больовим синдромом і зни-
женням слуху майже у всіх пацієнтів, з дав-
ністю захворювання більше 1-2 тижнів і 
ознаками ОРВІ тільки у 45% випадків також 
на протязі певного часу. Питання про ото-
генність визначеного абсцесу мозку в цій 
групі виникало у 4 хворих з незначним зни-
женням слуху, тьмяною барабанною пере-
тинкою, наявністю скудної слизово-гнійної 
рідини при тимпанопункції, без отореї після 
накладання парацентезу. В 2-й групі отит 
був неперфоративним в усіх випадках, у 
половини обстежуваних – двобічним, з ко-
роткою давністю захворювання (на протязі 
останнього тижня), з одночасним виник-
ненням скарг на ураження вуха і головного 
мозку, переважно (у 67%) з ознаками ОРВІ 
як на барабанній перетинці, так і на шкірі 
обличчя, губах. 

  
Таблиця 1 

Структура комбінованих гнійних ВЧУ у обстежуваних пацієнтів 

Виявлені комбінації гнійних ВЧУ 
Кількість хворих 

1-а група (n=11) 2-а група (n=6) 

Менінгіт + енцефаліт + абсцес головного мозку 5 3 

Менінгіт + енцефаліт + епідуральний абсцес + абсцес головного мозку 2 - 

Менінгіт + епідуральний абсцес + абсцес мозочка 1 - 

Менінгіт + енцефаліт + абсцес головного мозку + вентрикуліт 3 3 

 
 
За ознаками загально-мозкової симп-

томатики і проявами менінгеальних знаків 
значущої різниці не знайдено. Також не 
виявлено різниці у ступені та характері по-

рушення свідомості і швидкості її втрати: 
при госпіталізації переважали сопор і кома 
(відповідно, у 81 та 83% осіб) з психомо-
торним збудженням у третини пацієнтів.  
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Таблиця 2 

Скарги і клінічна симптоматика у обстежуваних пацієнтів 

Клінічні ознаки при госпіталізації 1 група n=11 2 група n=6 
Однобічний отит 10 (91%) 3 (50%) 
Перфоративний отит 7 (64%) 0 
Біль у вусі (вухах): 
- немає 
- на протязі останнього тижня 
- більше 1-2 тижнів потому 

 
1 (9%) 

5 (45%) 
5 (45%) 

 
1 (17%) 
4 (67%) 
1 (17%) 

Зниження слуху суб’єктивно  11 (100%) 4 (67%) 

Інтенсивний головний біль 11 (100%) 6 (100%) 
Нудота 
Блювання  

7 (64%) 
6 (55%) 

4 (67%) 
2 (33%) 

Лихоманка  7 (64%) 6 (100%) 

Середня температура тіла 38,23°C 38,73°C 
Ознаки ГРВІ: 
- немає 
- на протязі 1 тижня 
- більше 1-2 тижнів потому 

 
5 (45%) 
1 (9%) 

5 (45%) 

 
1 (17%) 
4 (67%) 
1 (17%) 

Отоскопічно барабанна перетинка: 
- тотальна гіперемія  
- легка гіперемія 
- тьмяна, без пізнавальних контурів 
Вміст барабанної порожнини: 
- немає 
- гнійний 
- слизово-гнійний 
- слизово-сукровичний 
- сукровичний 
були на барабанній перетинці 
випинання задньо-верхньої стінки 

 
7 (64%) 
1 (9%) 

3 (27%) 
 

0 
6 (55%) 
5 (45%) 

0 
0 

1 (9%) 
3 (27%) 

 
2 (33%) 
1 (17%) 
3 (50%) 

 
2 (33%) 

0 
0 

2 (33%) 
2 (33%) 
4 (67%) 

0 
болючість соскоподібного відростка 4 (36%) 3 (50%) 

 
Основними орієнтирами при виник-

ненні підозри на осередкове утворення в по-
рожнині черепа є поява ознак енцефалітно-
го синдрому і осередкової симптоматики. 
Енцефалітний синдром в 1-й і 2-й групах 
характеризувався відсутністю черевних ре-
флексів, відповідно, у 90 та 100% осіб, під-
вищенням сухожильних рефлексів кінцівок 
– у 70 і 50%, зниженням м’язового тонусу у 
50 та 33%, а також появою патологічних 
рефлексів, які значно частіше відмічені у 
пацієнтів 1-ї групи (відповідно, у 90 та 33% 
осіб). Осередкова симптоматика – це, на-
самперед, різного роду неврологічні асиме-
трії (носо-губних складок у 64 і 33% осіб, 

очних щілин – у 36 та 33%, сухожильних 
рефлексів – у 36 і 33%, анізокорія – у 36 та 
17% та ін.), які також констатовані в одна-
ковій пропорції. Досить значущою була 
тільки різниця в асиметрії патологічних 
рефлексів, яка переважала у хворих 1-ї гру-
пи і складала, відповідно, 64 та 17%. Пато-
логічні рефлекси (Бабінського, Оппенгейма, 
Штрюмпеля, Россолімо, хоботковий та ін-
ші) з одного або обох боків, ще і з асиметрі-
єю, свідчать про ураження кори головного 
мозку і пірамідних шляхів. Тільки ці симп-
томи частіше визначались при гнійному 
ГСО, ніж при вірусному, що вказує на знач-
ний інтоксикаційний вплив гострого запа-
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лення на організм в цілому і на нервову си-
стему, зокрема.  

Специфічні для ураження півкуль го-
ловного мозку симптоми зустрічались в по-
одиноких випадках в обох групах: різного 
роду афазії – у 3 осіб, парези кінцівок з одно-
го боку – у 2, вперше зареєстрований епісин-
дром – у 4. Прояви лікворно-гіпертензійного 
синдрому у обстежуваних пацієнтів характе-
ризувались переважно зниженням корнеаль-
ного рефлексу і «+» симптомом Манна, об-
меженням рухомості очних яблук приблизно 
у 2/3 хворих обох груп. Застійні явища на 
очному дні виявлялись частіше в 1-й групі 
(відповідно, 64 та 33% осіб).  

Вважаємо за можливе висловити дум-
ку, що при ГСО швидкість виникнення 
гнійних ВЧУ з поширенням на речовину 
мозку іноді не має прямої залежності від 
характеру запалення і формується одночас-
но, паралельно, а не внаслідок отиту. Підоз-
ра на абсцес головного мозку в сучасних 

умовах вимагає застосування СКТ-графії в 
обох режимах або МРТ-графії з метою ви-
значення строку, підходу, способу операції. 

Нами виявлено (табл. 3), що тоталь-
ний гіпопневматоз барабанної порожнини з 
розповсюдженням на коміркову систему 
соскоподібного ввідростка мав місце прак-
тично у всіх хворих 1-ї групи і більш, ніж у 
половини, осіб 2-ї групи, в інших випадках 
гіпопневматоз був пристінковим. Тобто то-
мографічно фіксувалось залучення порож-
нин середнього вуха до запалення, хоча 
руйнування кісткових балочок соскоподіб-
ного відростка спостерігалась тільки у 5 
пацієнтів 1-ї групи, тобто симптомами мас-
тоїдиту фіксувалась далеко не у всіх обсте-
жуваних. Тільки у 3 хворих 1-ї групи були 
визначені деструктивні зміни в ділянці се-
редньої і задньої черепних ямок. Про мож-
ливі варіанти гіпердіагностики при прове-
денні СКТ-графії вискових кісток ми вже 
повідомляли [13]. 

 
Таблиця 3 

Результати СКТ-графії у обстежуваних хворих 

Томографічні ознаки 
Кількість хворих 

1а-група (n=11) 1б-група (n=6) 
Тотальний гіпопневматоз (бар/порожн.) 
Гіпопневматоз коміркової системи с/в 

11 (100%) 
9 (82%) 

4 (67%) 
4 (67%) 

Руйнування кісткових структур: 
- середньої черепної ямки; 
- задньої черепної ямки; 
- сигмоподібного синусу 

 
2 (18%) 
1 (9%) 

0 

 
0 
0 
0 

Шлуночкова система розширена, 
з їх числа з підвищенням тиску ліквору 

5 (45%) 
2 (18%) 

3 (50%) 
2 (33%) 

розширення субарахноїдального простору  
- базально; 
- конвекситально 

 
8 (73%) 
6 (55%) 

 
4 (67%) 
6 (100%) 

Локалізація абсцесів головного мозку: 
вискова доля: 
тім’яна доля 
лобна доля 
мозочок  
віддалений від піраміди 

 
11 (100%) 

2 (18%) 
2 (18%) 
1 (9%) 

7 (64%)  

 
6 (100%) 
2 (33%) 
2 (33%) 

0 
4 (67%) 

 

Скорочення: бар/порожн. – барабанна порожнина, с/в – соскоподібний відросток 
 

 
Розширення шлуночкової системи ві-

дмічалась в обох групах у половини обсте-
жуваних, в деяких випадках з підвищенням 

тиску ліквору в них і наявністю білково-
виваженої рідини (вентрикуліт). Розширен-
ня субарахноїдального простору у понад 
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половини пацієнтів обох груп визначено 
базально, також з ознаками білково-
виваженої рідини, а конвекситально – час-
тіше в 2-й групі. 

Характеризуючи томографічну лока-
лізацію абсцесів головного мозку у обсте-
жуваних, ми підтверджуємо традиційну 
думку, що в більшості випадків абсцес го-
ловного мозку локалізується у висковій до-
лі, частіше з боку запаленого вуха як при 
гнійному, так і негнійному ГСО. В інших 
ділянках мозку осередки запалення форму-
валися не одночасно, виникаючи з попе-
редніх осередків енцефаліту, незважаючи на 
проведення інтенсивної консервативної 
терапії. Цікаво, що томографічна локаліза-
ція абсцесів мозку не має різниці відносно 
прилягання до піраміди вискової кістки. 
Хоча, здавалось би, останній факт мав би 
закономірно переважати при гнійному ГСО, 
який має більший строк формування і біль-
ші деструктивні ознаки. Саме це ще раз по-
яснює думку, що з’явилась за останні роки, 
про недоцільність пункції мозкової речо-
вини крізь неушкоджену тверду мозкову 
оболонку, хоча така тактика довгі роки іс-
нувала і була виправданою внаслідок пере-
важання хронічних отитів в ґенезі отоген-
них гнійних ВЧУ, в тому числі і абс-
цесів,при відсутності томографічного дос-
лідження. 

Наведемо клінічне спостереження. 
Хвора К., 28 р. (історія хвороби № 

2044, 16.03.2007), звернулась до отоларин-
голога зі скаргами на біль у правому вусі та 
незначне зниження слуху на нього протягом 
3 діб після перенесеної тиждень тому ГРВІ. 
Хвора контактна, температура тіла - суб-
фебрильна. 

Анамнез. Пацієнтка на отитами ніколи 
не страждала. 3 роки тому після грипу про-
ведена вентрикулостомія і встановлено 
шунт з приводу внутрішньої гідроцефалії, 
що не піддається консервативній терапії.  

Отоскопічно: AD – незначна гіперемія 
барабанної перетинки за ходом рукоятки 
молоточка і annulus timpanicus, pars tenza – 
бліда, повільно рухома при пробі Вальсаль-
ви, соскоподібний відросток безболісний 
при пальпації, ШМ – 5м; AS – норма. Інші 
ЛОР-органи – із залишковими явищами 
катарального запалення. 

Призначено протизапальну терапію, 
але наступної доби хвора вдома стала повіль-
но втрачати свідомість, температура тіла – до 
39°С, з’явились головний біль, нудота, блю-
вання, хоча вухо не турбувало. Пацієнтка 
була госпіталізована в ЛОР-клініку.  

Неврологічний статус – загаль-
номозкова симптоматика, ознаки лікворної 
гіпертензії, менінгеальних знаків немає. 
Виконана тимпанопункція, при аспірації 
ніякої рідини не отримано; накладений па-
рацентез, виділень з вуха не було. Слух не 
змінився. 

Діагноз: правобічний неперфоратив-
ний негнійний ГСО (тубоотит), нейроінток-
сикаційний синдром. У зв’язку з прогресив-
ним погіршенням стану хвора була відправ-
лена на МРТ-графію в лікарню швидкої і 
невідкладної допомоги.  

МРТ-графія – у скроневій долі мозку 
визначається осередок ураження з чіткими 
рівними контурами розміром 18х11х12 мм, 
з рівнем рідини і повітрям над ним – в ме-
жах цього утворення, оточене зоною пери-
фокального набряку. Серединні структури 
не зміщені, конвекситальні субарахноїдаль-
ні простори і шлуночки мозку розширені, 
звичайної форми. Підвищення МР-сигналу 
– з правої піраміди (рис. 1).  

Пацієнтка госпіталізована в нейрохі-
рургічне відділення з діагнозом: абсцес пра-
вої вискової долі, вентрикуліт. В ургентно-
му порядку була виконана краніотомія з 
видаленням абсцесу правої вискової долі і 
ревізія піраміди вискової кістки з боку по-
рожнини черепа: деструктивні зміни межу-
ючи ділянок кістки не визначені. Одночасно 
після нейрохірургічного втручання викона-
на діагностична антротомія, в ході якої у 
комірковій системі соскоподібного відрост-
ка ніякої рідини або розм’якшення кістко-
вих структур не визначено, проведена там-
понада за Мікуличем. Через 7 діб рана уши-
та при відсутності запальної рідини. 

Після операції стан хворої залишався 
вкрай тяжким (глибока кома, штучна венти-
ляція легень, з гіпертермією до 390С, тахі-
кардією до 100 ударів в 1 хв) ще протягом 3 
тижнів, що обумовлювалось церебральною 
недостатністю і синдромом ендогенної ін-
токсикації. Здійснювався МРТ-графічний 
контроль стану головного мозку. 



 

14  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №6, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. МРТ-графія у хворої К., 28 р. (історія 

хвороби  № 2044/2007). 
 
Через 3 доби після операції МРТ-

графічно на рівні конвекса в лобній і виско-
вій ділянках мозку спостерігалось накопи-
чення рідини з високим вмістом білка, осе-
редок запалення в базальних відділах виско-
вої і парасагіттально-тім’яної ділянок з пра-
вого боку, а також в ділянці мозолистого тіла 
без обмеження і абсцедування. Права півку-
ля набрякла, уражений правий шлуночок, 
серединні структури не зміщені. Значне під-
вищення МР-сигналу із субарахноїдальних 
просторів. Ще через 2 доби МРТ-графічні 
показники погіршились, що проявлялось у 
виникненні осередків запалення в потилич-
ній долі та в ділянці валика мозолистого тіла 
з ознаками обмеження, а також в розширенні 
і асиметрії шлуночків з ознаками порушення 
лікворозбігу і зміщенням серединних струк-
тур на 4 мм та більш значним підвищенням 
МР-сигналу із субарахноїдальних просторів 
базально і конвекситально. Поглиблення 
внутрішньої оклюзійної гідроцефалії на про-
тязі наступних діб, відсутність ознак поліп-
шення стану пацієнтки (анізокорія, арефлек-
сія, гіпотонія м’язів кінцівок) стало пока-
занням до пункції переднього рога лівого 
бічного шлуночка.  

Бактеріологічний засів ліквору із 
шлуночка констатував наявність St. aureus з 

високою патогенністю і низькою чутливіс-
тю до антибіотиків.  

Ан. ліквору: цитоз 2125 кл в 1мкл, бі-
лок – 0,37 г/л, нейтрофіли – 95%, лімфоцити 
– 5%.  

Діагноз: правобічний негнійний ГСО, 
абсцес правої вискової долі, множинні абс-
цеси головного мозку, вентрикуліт, гнійний 
менінгоенцефаліт з абсцесами правої 
тім’яної, потиличної і лобної ділянок, синд-
ром ендогенної інтоксикації. 

Поліпшення стану пацієнтки почалось 
через 2 тижня, ще через 3 тижні вона була 
виписана із стаціонару під амбулаторний 
нагляд невропатолога. 

Особливість цього спостереження по-
лягає в тому, що у хворої молодого віку мала 
місце сполучена запальна патологія в порож-
нині середнього вуха (гострий вірусний се-
редній отит) і головного мозку (менінгоен-
цефаліт, множинні абсцеси, що виникали 
послідовно протягом певного періоду спо-
стереження і на фоні інтенсивної терапії). 
Така ситуація виникла на раніше спровоко-
ваному неврологічному фоні. Продемонст-
рована також гіпердіагностика при викорис-
танні МРТ-дослідження відносно структур 
піраміди викової кістки (значне підвищення 
МР-сигналу при відсутності рідини і набряку 
слизової оболонки в комірках соскоподібно-
го відростка інтраопераційно). Обмеження 
тільки ощадливою діагностичною антрото-
мією обумовлене необхідністю довести від-
сутність запалення у середньому вусі і зме-
ншити обсяг операційної травми. 

В 1-й групі проведена розширена ан-
тромастоїдектомія у 7 осіб, діагностична 
антромастоїдотомія – у 5, в 2-й групі роз-
ширена антромастоїдектомія – у 1, діагнос-
тична антромастоїдотомія – у 4; у 1 хірургі-
чне втручання не виконано в зв’язку з вкрай 
тяжким станом і вклиненням стовбура моз-
ку в потиличний отвір. У пацієнтів з абсце-
сом мозку проводилась резекційна кра-
ніотомія відповідної ділянки, при абсцесі 
мозочка – краніотомія в ділянці задньої че-
репної ямки. Наявність вентрикуліту вима-
гала виконання вентрикулопункції ураже-
ного рога бічного шлуночка у 3 хворих. Ви-
далення абсцесу завершувалося обов’язко-
вим накладанням трубчастого субдураль-
ного дренажу, завдяки якому в подальшому 
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промивалась рана мозку і субдуральний 
простір антисептичними розчинами та вво-
дились антибіотики.  

Наводимо наступне клінічне спосте-
реження. Хвора К., 63 р. (історія хвороби № 
6801, 21.11.03-26.11.2003р.), доставлена 
машиною швидкої допомоги з дому в реа-
німаційне відділення лікарні швидкої і не-
відкладної допомоги в несвідомому стані у 
супроводі родичів.  

Анамнез: 2 тижні тому вона захворіла 
на ГРВІ, а через 1 тиждень з’явились болі в 
лівому вусі та знизився слух, відмічена су-
бфебрильна температура тіла; лікувалась 
краплями у вухо, анальгетиками. Пацієнтка 
страждає на ішемічну хворобу серця, гіпер-
тонічну хворобу. Напередодні з’явились го-
ловний біль, багаторазове блювання, рапто-
во хвора втратила свідомість, що було при-
йнято за порушення мозкового кровообігу. 

ЛОР-статус: AS – незначна гіперемія 
та інфільтрація барабанної перетинки, не-
значне випинання слухового ходу в задньо-
верхніх відділах, виділень в слуховому ході 
немає, болючість соскоподібного відростка 
визначити при пальпації неможливо. При 
тимпанопункції – скудна слизово-
сукровична рідина, проведено парацентез, в 
подальшому виділень не було. Інші ЛОР-
органи – без патології.  

Неврологічний статус: ригідність по-
тиличних м’язів – 5-6 пальців, симптоми 
Керніга і Брудзинського з обох боків відсу-
тні, позитивний симптом Бабинського, не-
значна асиметрія і послаблення черевних та 
підвищення сухожильних рефлексів з обох 
боків.  

МРТ-графія: осередок ураження (ен-
цефаліт) – в базальних відділах лівої виско-
вої долі мозку, наявність білково-виваженої 
рідини в зовнішніх субарахноїдальних про-
сторах, помірне підвищення МР-сигналу з 
лівої піраміди (рис. 2).  

Ан. ліквору: цитоз – 564 экз. в 1 мкл; 
білок – 0,37 г/л; реакація Панді +++; лімфо-
цити – 29%; нейтрофіли – 70%; клітини 
арахноїдендотелію – 1%. 

Діагноз: лівобічний негнійний ГСО, 
гнійний менінгіт, менінгоенцефаліт. 

У зв’язку з наявністю прилягаючого до 
піраміди вискової кістки осередку запалення 
в головному мозку в ургентному порядку 

виконана діагностична антромастоїдотомія з 
лівого боку. В комірках соскоподібного від-
ростка спостерігається значне крово-
наповнення, потовщення слизової оболонки, 
без гною в антрумі та періантральних комір-
ках. При оголенні твердої мозкової оболонки 
середньої черепної ямки в рану самостійно з 
порожнини черепа вилилось біля 5-7 мл сві-
жого гною без запаху, ліквореї не було. Моз-
кова оболонка звичайного кольору, потов-
щена, з послабленою пульсацією. Тверда 
мозкова оболонка задньої черепної ямки і 
синусу не оголювалась внаслідок відсутності 
деструктивних змін в кістці та гною в комір-
ках, а також через відсутність патологічних 
утворень при МРТ-графії. В порожнину че-
репа встановлено дренаж, рана затампонова-
на за Мікуличем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 2. МРТ-графія у хворої К, 63 р. (історія 

хвороби № 6801/2003) при госпіталізації в реані-
маційне відділення. 

 
Хвора наступної доби прийшла до тя-

ми, в трепанаційній порожнині гною не бу-
ло. Нейрохірурги відмовили у госпіталіза-
ції, і через 3 доби з реанімаційного відді-
лення 4-ї лікарні вона була переведена в 
ЛОР-клініку для продовження інтенсивної 
консервативної терапії в післяопераційному 
періоді. Слухова функція досліджена аку-
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метрично: As – ШМ=3м, РМ=6м, Ad: 
ШМ=5м, РМ>6м. 

Але на 5-у добу стан пацієнтки значно 
погіршився, вона стала швидко виснажува-
тися, з’явились елементи алексії, апраксії, 
ознаки менінгеального симптомокомплексу 
не зникали, ліквор не змінювався. В рані 
гною не було, але мозкові оболонки вкри-
лися фібринозним нальотом, вибухали, не 
пульсували. Проведена повторна СКТ-
графія вискових кісток і головного мозку. 

СКТ-графія пірамідок вискових кісток і 
головного мозку (рис. 3): у висковій долі моз-
ку з лівого боку визначається гіподенсивне 
осередок з чіткими нерівними контурами ро-
зміром 38х20х21 мм, оточений зоною пери-
фокального набряку, що розповсюджувався 
на вискову долю. Трохи стиснутий задній ріг 
гомолатерального бічного шлуночка, стисну-
та сільвієва щілина. Серединні структури 
головного мозку – не зміщені, шлуночки моз-
ку звичайної форми, не розширені. Конвекси-
тальні підпавутинні простори не розширені. 
Цистерни мозку не розширені. Субтенторіа-
льні структури – без особливостей. Селлярна 
ділянка не змінена. Гіпопневматоз повітроно-
сних структур середнього вуха з лівого боку. 
Трепанаційна порожнина в лівому соско-
подібному відростку вільна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. СКТ-графія скроневих кісток (після 
антромастоїдотомії) і головного мозку (до нейро-
хірургічного втручання) хворої К., 63 р. (історія 
хвороби № 6801/2003). 

Хвора переведена в нейрохірургічне 
відділення, де виконана повторна МРТ-гра-
фія головного мозку і підтверджено наяв-
ність сформованого абсцесу вискової долі 
мозку з лівого боку (ліва колонка, рис. 4). В 
ургентному порядку зроблена резекційна 
краніотомія в ділянці середньої черепної 
ямки з видаленням абсцесу вискової долі 
мозку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. МРТ-графія у хворої К., 63 р. (історія 
хвороби № 6801/2003) після антромастоїдотомії до 
(колонка з лівого боку) і після (колонка з правого 
боку) нейрохірургічного втручання. 
 

 
Післяопераційний перебіг – задовіль-

ний, завушна рана була ушита на 12-у добу. 
При МРТ-графії через 15 діб визначено за-
лишкові явища в речовині головного мозку і 
дефект кістки після краніотомії, що пред-
ставлено на серії томограм (права колонка, 
рис. 4).  

Остаточний діагноз: лівобічний непе-
рфоративний ГСО, епідуральний абсцес, 
первинний абсцес лівої вискової долі голо-
вного мозку, гнійний менінгоенцефаліт, 
лікворно-гіпертензійний синдром.  

З нейрохірургічного відділення в по-
дальшому пацієнтка переведена під нагляд 
невропатолога за місцем проживання.  
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Особливістю цього спостереження є 
формування енцефалітного, а потім абс-
цедуючого утворення в порожнині черепа, 
яке прилягає до піраміди вискової кістки, 
одночасно з виникненням гострого негній-
ного запалення в середньому вусі на тлі 
ГРВІ у хворої похилого віку із супутньою 
судинною патологією. Виконання МРТ-
графії стало показанням до проведення час-
тково розширеної антромастоїдотомії, під 
час якої в порожнинах соскоподібного від-
ростка і барабанній порожнині гною і каріє-
су не було, а при оголенні твердої мозкової 
оболонки середньої черепної ямки випоро-
жнився епідуральний абсцес. В той же час 
хірургічне втручання на вусі з одночасним 
призначенням інтенсивної консервативної 
терапії не запобігло формуванню абсцесу з 
енцефалітного утворення у висковій ділянці 
мозку, що вимагало видалення його нейро-
хірургічним доступом.  

В 1-й групі померли 3 пацієнта, в 2-й – 
1. Серед причин смерті – гнійний менінго-
енцефаліт з набряком головного мозку і 
вклиненням стовбуру в потиличний отвір, 
абсцес вискової долі мозку і абсцес мозоч-
ка, гнійний вентрикуліт, а також гостра сер-
цево-судинна недостатність на тлі гіперто-
нічної та ішемічної хвороби серця, розпов-
сюдженого атеросклерозу аорти, судин го-
ловного мозку і серця, одно- або двобічна 
зливна пневмонія. 

 
Висновки 
1. При ГСО як гнійного, так і негній-

ного характеру перебіг захворювання може 
ускладнюватися формуванням абсцесів го-
ловного мозку, які не завжди можуть бути 
отогенними, а часто являються сполученою 
патологією, особливо на спровокованому 
неврологічному і/або соматичному фоні. В 
сучасних умовах абсцеси мозку при ГСО 
виникають здебільшого на тлі гнійного ме-
нінгіту і менінгоенцефаліту. Осередки 

останнього в стадії інфільтрації можуть ста-
ти в подальшому причиною множинних 
абсцесів, які з’являються не одночасно, а з 
деякими проміжками часу. Гнійний вентри-
куліт все частіше ускладнює перебіг таких 
процесів, зумовлюючи блискавичний пере-
біг в негативному плані. 

2. При гострому запаленні середнього 
вуха швидкість розвитку абсцесу мозку і 
його клінічна симптоматика (ознаки загаль-
номозкової і осередкової патології, енцефа-
літного синдрому, відсутність класичних 
специфічних симптомів ураження півкулі 
мозку)не залежить від характера отиту. При 
виникненні підозри на абсцес мозку при 
ГСО найбільш показовою диференціальною 
ознакою залишається дані томографії (СКТ- 
або МРТ-графії) головного мозку. Але треба 
пам’ятати і про можливу гіпердіагностику 
патології структур піраміди вискових кісток 
при ГСО, що обов’язково треба враховувати 
при нетиповому перебігу. 

3. При ГСО в сумнівних випадках, при 
відсутності явних симптомів гнійно-
деструктивного запалення у вусі клінічно, 
але наявності ознак запалення при томогра-
фії і одночасному виявленні абсцесу голов-
ного мозку (з тяжким станом пацієнта) мо-
жливе проведення діагностичної антромас-
тоїдотомії.  

При існуванні томографічних ознак 
руйнування кістки, яка прилягає до порож-
нини черепа, і розташованих поруч утворень 
в головному мозку розширення хірургічного 
втручання треба вести цілеспрямовано (на-
приклад, тільки середня черепна ямка), не 
руйнуючи інші суміжні ділянки (наприклад, 
стінки сигмоподібного синусу).  

Такий ощадливий підхід покращує ре-
зультати лікування, не створює додаткових 
преформованих шляхів проникнення інфек-
ції в порожнину черепа із середнього вуха, 
що в подальшому знижує ризик рецидивів і 
збільшує можливість реабілітації хворих. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ,  
ПРОТЕКАЮЩЕМ НА ФОНЕ ИЛИ  

ОСЛОЖНЕННОМ АБСЦЕССОМ МОЗГА 

Почуева Т.В. (Харьков) 

Р е з ю м е  

Представлены результаты обследования и 
лечения 17 больных острым средним отитом, ко-
торый протекал на фоне или осложнился абсцес-
сами мозга. Анализ клинической симптоматики, 
клинико-инструментальных данных, интраопера-
ционных находок позволил определить наиболее 
значимые критерии дифференциальной диагно-
стики. Обобщение результатов лечения дало воз-
можность обосновать новые подходы к хирургиче-
скому вмешательству у таких больных, а именно: 
возможность проведения диагностической ант-
ромастоидотомии, расширение антромастоидо-
томии в направлении выявленного очага деструк-
ции без разрушения других областей пирамиды 
височной кости, прилежащих к мозговым оболоч-
кам и сигмовидному синусу, нецелесообразность 
пункции неповрежденных мозговых оболочек из 
трепанационной раны. Предложенные изменения 
содействуют щадящему подходу при выполнении 
хирургических вмешательств и более полноценной 
реабилитации больных, которые перенесли абс-
цессы мозга на фоне острых средних отитов. 

Ключевые слова: острый средний отит, 
абсцесс мозга, диагностика, лечение. 

 

THE MODERN APPROACH  
TO THE PROBLEM OF DIAGNOSIS  
AND TREATMENT OF PATIENTS  

WITH ACUTE OTITIS MEDIA COMPLICATED  
BY CEREBRAL ABSCESS 

Pohujeva T.V. (Kharkov) 

S y m m a r y  

The article provides results of examination and 
treatment of 17 patients suffering from acute otitis 
media complemented or complicated by cerebral ab-
scess. The analysis of a clinical picture, comparison of 
clinic-instrumental data and intra-operational findings, 
allowed defining the most significant criteria of diffe-
rential diagnostics. Generalization of treatment results 
gave the chance to prove new approaches to surgical 
treatment of such patients, namely: possibility of car-
rying out a diagnostic antromastoidotomy, antromas-
toidotomy expansion in the direction of the revealed 
center of destruction without destruction of other areas 
of a pyramid of a temporal bone, adjacent to brain 
covers and a sigmoid sinus, in expediency of a punc-
ture of the intact brain covers from a trepanation 
wound. The offered changes promote sparing ap-
proach when carrying out surgeries and fuller rehabili-
tation of patients who have brain abscesses combined 
with acute otitis media. 

 
 
 
Key words: acute otitis media, cerebral abscess, 

diagnosis, treatment. 

 


