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орбітотомія. Орбітотомії бувають проста, кісткова, комбінована. По локалізації: верхня, нижня, латеральна та медіальна. За характером розсічених м’яких тканин: транскон’юнктивальна,
транспальпебральна,
транскутанна,
транскон’юнктивально-транскутанна, ендоназальна
та транссинусоїдальна.
Мета. визначити пріоритетну тактику хірургічного лікування внутрішньоорбітальної
гематоми при різних механізмах її виникнення.
Матеріали та методи: Під нашим спостереженням за період 2017-2018 рр. було 8 пацієнтів із внутрішньоорбітальною гематомою. Із
них у 4-х пацієнтів причиною гематоми була
ЧМТ із контузією орбіти, 1-му пацієнту проводилась ін’єкція в ретробульбарний простір, 3
пацієнтам проводилась ендоскопічна ендоназальна полісинусотомія. У двох пацієнтів із контузією орбіти експозиція від травми до надання
допомоги складала близько 24 годин, ще у двох
- близько 72-х годин. У пацієнта із ретробульбарною ін’єкцією та після полісинусотомії - від 2х до 4-х годин. Лікування проводилось комплексне, як консервативне: гемостатичні, протинабрякові, антибактеріальні засоби, так і хірургічне – орбітотомія.
Результати: Всім пацієнтам після встановлення діагнозу було проведено комплексне

лікування із виконанням орбітотомії. У двох
пацієнтів із контузією орбіти, що звернулись за
медичною допомогою у термін більше ніж 72
години була виконана верхня та нижня латеральна транскутанна орбітотомія. Іншим 5-м хворим виконана ендоскопічна ендоназальна трансетмоїдальна орбітотомія, одному пацієнту –
комбінована: ендоскопічна ендоназальна трансетмоїдальна та верхня латеральна тарснкутанна
орбітотомія. Одужання із повним та частковим
збереженням зору відмічалось у всіх хворих.
Однак, період одужання пацієнтів, яким проводилась транскутанна орбітотомія, подовжувався
від 3-х до 5-ти діб, у порівнянні з пацієнтами,
яким виконувалась ендоскопічна ендоназальна
орбітотомія. У хворих після транскутанної орбітотомії залишились косметичні дефекти повік та
обмеження їх рухливості, що не спостерігалось
у іншої групи пацієнтів, яким проводилась ендоназальна орбітотомія.
Висновки: 1. Тактика лікаря при виникненні внутрішньообрітальної гематоми направлена на зменшення внутрішньоорбітального тиску в короткий термін.
2. При виборі хірургічного підходу до лікування внутрішньоорбітальної гематоми пріоритетним, є ендоназальна трансетмоїдальна орбітотомія.
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АНТИМІКРОБНА ДІЯ ПРИРОДНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ
АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА УМОВНО-ПАТОГЕННІ МІКРООРГАНІЗМИ
У ХВОРИХ НА СКЛЕРОМУ
У комплексі етіотропних та патогенетичних лікувальних заходів при ураженні тканин як
специфічними збудниками, так і опортуністичними мікроорганізмами у хворих на склерому
місцева терапія відіграє важливе значення. Елімінація умовно-патогенних мікроорганізмів
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів
сприяє відновленню балансу мікробіоценозу та
посиленню локального захисту слизової оболонки.
Мета: нашої роботи було порівняти дію
антисептиків природного та синтетичного походження на клінічні штами мікроорганізмів, які
виявленні на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів у хворих на склерому.
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018

Матеріали та методи: порівняльну дію
антисептиків вивчали на клінічних штамах K.
rhinoscleromatis, S. aureus, S. pyogenes,
K.pneumoniae, виділених із слизових оболонок
верхніх дихальних шляхів у хворих на склерому. Для порівняльної оцінки використовували
антисептичні препарати сангвіритрин, хлорофіліпт, декасан та мірамістин.
Для порівняльної характеристики антимікробних властивостей препаратів щодо обраних
клінічних штамів використовували метод серійних двократних розведень препарату в рідкому
поживному середовищі згідно загальноприйнятій методиці із визначенням мінімальної бактеріостатичної та мінімальної бактерицидної кон-
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центрацій (МБсК та МБцК, відповідно) згідно
наказу Міністерства охорони здоров’я України
№167 від 05.04.2007 р. « Про затвердження методичних вказівок визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів».
Результати: В процесі визначення антимікробної дії антисептиків методом серійних
розведень в рідкому поживному середовищі,
нами було встановлено, що як синтетичні (декаметоксин, мірамістин), так і природні сполуки четвертинного нітрогену (сангвірітрин) виявили високу активність щодо клінічних штамів грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів. Бактерицидну дію декасану та мірамістину на штами S. aureus спостерігали в мінімальних концентраціях 2,1±0,99 мкг/мл та
4,7±1,4 мкг/мл відповідно, а для S. pyogenes –
3,1±0,40 мкг/мл та 8,3±0,76 мкг/мл. У сангвірітрина бактерицидна концентрація препарату
становила 15,7±2,44 мкг/мл щодо штамів золотистих стафілококів та 25,9±4,2 мкг/мл щодо βгемолітичних стрептококів. На відміну від піогенних коків, клебсієли проявили вищу чутливість до дії сангвірітрину. Так, мінімальні бактерицидні концентрації сангвірітрину щодо
штамів K. pneumoniae та K. rhinoscleromatis

дорівнювали 12,5±1,91 мкг/мл та 2,2±0,84
мкг/мл відповідно. Декаметоксин мав згубну
дію на клебсієли в концентраціях 17,5±3,06
мкг/мл та 6,25±0,64 мкг/мл, а мірамістин –
20,3±4,69 мкг/мл та 7,8±1,1 мкг/мл відповідно.
Хлорофіліпт мав найнижчу активність серед
досліджених препаратів S. aureus – 54,9±9,45
мкг/мл, а S. pyogenes – 93,7±10,4 мкг/мл хлорофіліпту, відповідно. Мінімальна бактерицидна концентрація хлорофіліпту для клінічних
штамів клебсієл становила 500,2±76,42 мкг/мл
(K. pneumoniae) та 390,2±7,92 мкг/мл (K.
rhinoscleromatis).
Висновки: 1. Клінічні ізоляти клебсієл
мають вищу чутливість до дії природних антисептиків, які входять до складу препарату сангвірітрин, а клінічні штами S.aureus та S.pyogenes
– до поверхнево-активних синтетичних сполук
(декасан, мірамістин), хлорофіліпт, який має
антимікробну дію завдяки фенолоальдегідам у
складі препарату, мав найнижчу активність серед досліджених препаратів.
2. Обґрунтований підбір антисептичних
засобів для місцевого застосування є важливим
фактором у комплексному лікуванні хворих на
склерому.
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НАЗАЛЬНА ЛІКВОРЕЯ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ –
ТАКТИКА ЛОР-ЛІКАРЯ ЩОДО ЛІКУВАННЯ
В останні роки патологією фронтобазальної ділянки частіше займаються ЛОРспеціалісти, ніж лікарі-нейрохірурги. Цьому
сприяв активний прогрес та впровадження в
практику лікаря-оториноларинголога ендоскопічної техніки при втручаннях на лор-органах. Назальна лікворея (НЛ) не є виключенням. НЛ –
патологічний стан витікання цереброспінальної
рідини (ліквору) з порожнини черепа через ніс,
внаслідок порушення цілісності кісток основи
черепа та твердої мозкової оболонки. Лікворні
простори і порожнина носа розмежовані природними бар'єрами: ситоподібною пластинкою ґратчастої кістки, церебральні стінки навколоносових
пазух і з’єднаної з кістками склепіння та основи
черепа твердої мозкової оболонки. При порушенні цілісності вище вказаних бар'єрів створю-
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ються умови для відтоку ЦСР з лікворних просторів в порожнину носа. Через загрозу інфікування лікворної системи, у зв'язку з виникненням
сполучення зовнішнього середовища з порожниною черепа, НЛ являє собою небезпечний для
життя стан. Крім того НЛ становить небезпеку,
щодо прогресуючого зниження внутрішньочерепного тиску з розвитком атрофічних процесів в
головному мозку і порушень функцій ЦНС.
При НЛ основна скарга хворого – виділення рідини з носу, як правило, посилюється
при нахилі голови вперед. Важливим симптомом є порушення нюху: аносмія або гіпосмія,
частіше з одного боку, можливе порушення зору, головні болі.
Для поставновки діагнозу пацієнтам
обов′язко призначали виконання МРТ та СКТ
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5-с, 2018
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