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Під нашим спостереженням знаходились 43 пацієнти з поєднаною травмою 
кісток лицевого скелета та головного мозку, яким призначали ін’єкційну форму це-
раксону (500мг на 100мл изотонічного розчину в/м 2 рази на день № 5). Клінічне та 
параклінічне обстеження пацієнтів проводилось за загальноприйнятою методикою. 
Лікування також проводилось традиційно. Пацієнти контрольної групи в комплекс-
ному лікуванні не отримували препаратів, подібних по механізму дії до цераксону. 
Для оцінки дії препарату усіх пацієнтів консультував лікар невролог на початку та 
наприкінці лікування, в крові визначалися показники активності вільно-
радикального окислення дієнові кон’югати (ДК) та малоновий діальдегід (МДА), 
стан антиоксидантної системи визначали показники супероксиддисмутази (СОД). У 
пацієнтів досліджуваної групи покращувався стан емоційної сфери. Біохімічні до-
слідження крові хворих, які отримували цераксон, виявили пригнічення вільно-
радикального окислення та реактивацію антиоксидантної системи, про що свідчать 
зниження рівню ДК, МДА в плазмі крові та підвищення СОД в еритроцитах. 

Таким чином, застосування цераксону дає можливість оптимізувати ліку-
вання пацієнтів з поєднаною травмою кісток лицевого скелета та головного мо-
зку та покращити якість життя даного контингенту хворих. 

 
Григоров С.Н., Рекова Л.П., Давыдов А.А., Потапов В.Ю. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОССИФИЦИРУЮЩЕЙ ЭПИТЕЛИОМЫ 
МАЛЕРБА 
Харьковский национальный медицинский университет 

 
Оссифицирующая эпителиома Малерба, на сегоднешний день относится к 

редким и малоизученным патологиям. По мнению различных авторов (Forbis, 
Lever, Hashimoto и др.), оссифицирующая эпителиома Малерба – ОЭМ 
(синоним: пиломатриксома, эпителиома кальцинированная Малерба) развива-
ется из первичного эпителиального ростка с дифференцировкой в направлении 
волосяных структур. Базофильные клетки, составляющие основу опухоли в 
начале развития, рассматриваются как эквивалент клеток волосяного матрикса. 
А. К. Апатенко, напротив, отмечает, что при некротизирующейся эпителиоме не 
бывает четкой дифференцировки в направлении волосяных фолликулов, и пола-
гает, что опухоль гистогенетически связана со стенкой эпидермальной кисты. 

Трансформацию стенки эпителиальной кисты в ОЭМ описали Kanitakis и со-
авт. Динамика патологического процесса представляется как постепенный переход 
от активных базофильных до теневых клеток с накоплением в последних мелкогра-
нулярных отложений и развитием оссификации преимущественно за счет остеобла-
стической реакции стромы. По мнению Д. И. Головина и А. К. Апатенко, эпителио-
му следует называть не обызвествленной, а некротизирующейся, так как основным 
признаком ее является не отложение кальция, а некроз темноклеточной паренхимы. 

Развитию ОЭМ способствуют травмы. Развивается ОЭМ преимущественно 
в детском возрасте, несколько чаще у женщин (40,6 и 59,4% у мужчин и женщин, 
соответственно, по данным Moehlenbeck). 36% больных, наблюдавшихся Forbis и 
Helwig, были моложе 20 лет, 43% - от 20 до 30 лет. По данным Moehlenbect, 40% 
опухолей развивается до 10 лет и более 60% - до 20-летнего возраста. Течение 
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длительное (до 50 лет, по наблюдениям Wiederberg), опухоль растет медленно; 
Swerlick и соавт., описали 6 случаев быстро растущей ОЭМ, что является необыч-
ным. Изъязвляется редко. Инвазивная опухоль рассматривается как исключение, 
после удаления может рецидивировать, при этом приобретать черты базалиомы. 
Общее состояние больных обычно не страдает. Runne и соавт. описали женщину 
42 лет с дистрофической миотонией Curschmann-Steinert, у которой были множе-
ственные ОЭМ. Особенностями эпителиом, ассоциирующихся с миотонией дис-
трофической, считается также частая семейная аггрегация, развитие в более позд-
нем возрасте. По наблюдениям Hauv, атерома является одним из самых частых за-
болеваний, диагностированных клинически вместо ОЭМ. 

Иногда ошибочно ставится диагноз  спиналиомы даже после гистологичского 
исследования. Опухоль  окружена оболочкой, состоит из 2 типов клеток: по перифе-
рии из базофильных, представляющих собой небольшие клетки со скудной цито-
плазмой, нечеткими границами, резко базофильным ядром, и в центре из теневых, 
имеющих более  четкие границы, чем базофильные, и неокрашенное ядро. В дли-
тельно существующих очагах базофильных клеток становится мало; кальцификация 
и оссификация, напротив - более выраженными (Peterson и Hult). Очаги ороговения, 
некроза, часто обызвествленные, иногда окостенение. Могут встречаться структуры, 
напоминающие незрелые волосы. При пигментных формах обнаруживается меланин 
в теневых клетках и клетках стромы, а иногда в дендритических меланоцитах. 

В связи с редкостью встречаемости эпителиомы считаем целесообразным 
представить описание клинического случая. 

В клинику хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ХНМУ обратилась 
больная Л. 25 лет с жалобами на наличие опухолевидной припухлости в области лба, которую она 
наблюдает в течении 10 лет. При объективном исследовании отмечалась припухлость  овальной 
формы, располагающуюся в глубоких слоях кожи, в диаметре до 3 см с характерной выраженной  
плотностью. Опухоль подвижна, не спаяна с  слегка покрасневшей кожей. При надавливании опу-
холь была болезненной Располагалась на границе волосистой части головы и лба. Поставлен 
предварительный диагноз атерома. Пациентке была произведена операция –удаление новообра-
зования, в условиях местной анестезии. Рана ушита, швы сняты на 7 сутки. Послеоперационный 
период протекал без особенностей. Удаленная опухоль была в форме фасоли, 3x1,5  см, после уда-
ления сразу начала темнеть.  Материал был направлен на гистологическое исследование, в ре-
зультате которого и был поставлен окончательный диагноз ОЭМ. 

 
Іванова М.О. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ  МЕТИЦИЛІНРЕЗИСТЕНТНИХ 
ШТАМІВ СТАФІЛОКОКІВ, ЯКІ ОТРИМАНІ ПРИ ГНІЙНІЙ ІНФЕКЦІЇ 
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ 
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова,Україна 

 
Актуальність теми обумовлена широким розповсюдженням в хірургічних 

стаціонарах резистентних до антибіотиків варіантів стафілококів. Резистентні 
до β-лактамів патогенні стафілококи (MRSA) мають високу здатність адаптува-
тись до умов стаціонару завдяки адгезивним, вірулентним властивостям. 

Мета – визначення чутливості до антисептиків MRSA штамів, які отри-
мані з гнійного осередку у хворих щелепно-лицьового відділення. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження антимікробної властивості 
антисептиків декасану та мірамістину проведено на метицілінрезистентних шта-
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