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АНОТАЦІЯ 

Бредун О. Ю. Хірургічне та консервативне лікування дітей з 

патологією піднебінних мигдаликів. (Клініко-лабораторне 

обґрунтування та оцінка ефективності нових підходів). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук 

за спеціальністю 14.01.19 «Оториноларингологія» (222 - Медицина). - 

Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика МОЗ України, Київ, 2020 – ДУ "Інститут отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми – 

об'єктивізації діагностики патології піднебінних мигдаликів (ПМ) у 

дітей та об'єктивізації показань щодо хірургічного лікування останньої. 

Проведені дослідження імунологічних і морфологічних відмінностей 

патології піднебінних мигдаликів при їхній гіпертрофії та хронічному 

запаленні, дослідження функціонального стану піднебінних мигдаликів 

при цих видах патології, визначені об'єктивні імунологічно-клінічні 

критерії щодо показань до хірургічного та консервативного методів 

лікування, розроблено новий метод консервативного лікування та 

визначено найоптимальніший метод хірургічного лікування. 

На першому етапі дослідження було проведено порівняння 

частоти виявлення патології піднебінних мигдаликів в структурі дитячих 

отоларингологічних стаціонарів другого та третього рівнів надання 

медичної допомоги. Отримані дані свідчать про суттєву відмінність у 

кількості прооперованих пацієнтів з хронічним тонзилітом (ХТ) та 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів (ГПМ), а саме: частка пацієнтів з 
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діагнозом ГПМ у стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги майже 

на порядок (Р<0,05) перевищує аналогічний показник у стаціонарах 2 

рівня надання медичної допомоги; частка пацієнтів з діагнозом ХТ у 

стаціонарах 2 рівня надання медичної допомоги майже вдвічі (Р<0,05) 

перевищує аналогічний показник у стаціонарах 3 рівня надання 

медичної допомоги. Отримані результати дозволили нам припустити 

наявність розбіжностей у діагностиці патології піднебінних мигдаликів і 

наявність розбіжностей в інтерпретації показань щодо хірургічного, або 

консервативного лікування цієї патології в дитячому віці. 

На другому етапі для виявлення розбіжностей та особливостей 

імунологічного статусу було проведено порівняльне дослідження стану 

локального та системного імунітету пацієнтів хворих на хронічний 

тонзиліт і гіпертрофію піднебінних мигдаликів. 

При дослідженні вродженого імунітету в лізатах клітин і сироватці 

крові за допомогою імуноферментного методу було визначено, що 

концентрація протизапального цитокіну інтерлейкін (IL)-10 була 

достовірно (P<0,05) вищою в сироватці крові в групі пацієнтів з ХТ. 

Концентрація цитокіна фактору некрозу пухлин-α (TNF-α) в лізатах 

клітин піднебінних мигдаликів в групі пацієнтів з ГПМ була достовірно 

(P<0,05) у 2 рази вищою ніж в групі пацієнтів з ХТ. Концентрація 

цитокіна γ-інтерферону (γ-IFN) була достовірно вищою в сироватці 

крові пацієнтів з ХТ. При дослідженні концентрації лактоферину в 

лізатах і сироватці крові пацієнтів з ХТ і ГПМ було визначено, що вміст 

цього продефензину в лізатах клітин пацієнтів з ХТ був достовірно 

(P<0,05) в 3 рази вищим ніж в лізатах клітин пацієнтів з ГПМ, тоді як в 

сироватці крові визначалась протилежна достовірна залежність. 

При дослідженні факторів алергії: фактору гальмування міграції 

лейкоцитів (LIF) в ротоглотковому секреті (РС) методом гальмування 
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міграції лейкоцитів із капілярів, а імуноглобуліну класу Е (IgE) та 

підкласу G4 в лізатах піднебінних мигдаликів імуноферментним 

методом визначили, що IgE виявляється в клітинах піднебінних 

мигдаликів дітей з ГПМ достовірно (P<0,05) в більшій кількості ніж у 

дітей з ХТ. Поряд з тим, у сироватці крові пацієнтів обох груп вміст 

цього імуноглобуліну був достовірно (P<0,05) більш високим, ніж у 

пацієнтів контрольної групи. Але вміст іншого представника реагінових 

антитіл — імуноглобуліну G (підкласу G4) у сироватці крові був вищим 

тільки в пацієнтів з ГПМ, а у пацієнтів з ХТ концентрація цього 

імуноглобуліну була на рівні контрольної групи. 

При дослідженні природної та специфічної цитотоксичної 

активності клітин ПМ і клітин крові у пацієнтів з ГПМ і ХТ було 

визначено, що деструктивна активність природних цитотоксичних 

клітин (ПЦК) ПМ і клітин крові як при ГПМ та і при ХТ була приблизно 

однаковою (~10 %). При визначенні специфічної деструктивної 

активності по відношенню до гетероеритроцитів, що несуть на собі 

антигени гемолітичного стрептокока, було встановлено, що активність 

імунних кілерів ПМ була вищою (P<0,05) при ХТ ніж при ГПМ (22,2 і 

11,3 % відповідно). 

При дослідженні неспецифічних факторів імунітету в 

ротоглотковому секреті при гіпертрофії піднебінних мигдаликів і 

хронічному тонзиліті в дітей було визначено, що рівень Secretory 

Leukocyte Peptidase Inhibitor (SLPI) був достовірно (P<0,05) нижчий в 

групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групами ГПМ і контрольній. При 

дослідженні показників специфічного імунітету в ротоглотковому 

секреті пацієнтів з ГПМ і ХТ було визначено, що імуноглобуліни класу 

М (IgM) практично не визначаються в РС навіть в умовах запалення, 

тоді як рівні IgG і IgA достовірно (P<0,05) вищі в групі пацієнтів з ХТ в 



5 

 

порівнянні з групами ГПМ і контрольною. В той же час рівень 

секреторного IgA достовірно (P<0,05) був нижчий по відношенню до 

контрольної групи та групи пацієнтів з ГПМ. 

На третьому етапі було проведено порівняльне морфологічне 

дослідження піднебінних мигдаликів при їхньому різному клінічному 

стані — хронічному запаленні та гіпертрофії. При морфологічному 

дослідженні тканини піднебінних мигдаликів методом світлової та 

електронної мікроскопії було встановлено, що при ГПМ виявлявся 

покривний епітелій з вираженими ознаками гіперплазії. При електронно-

мікроскопічному дослідженні покривного епітелію звертало на себе 

увагу нещільне з’єднання між клітинами за допомогою десмосом. В 

цитоплазмі в великій кількості виявлялися рибосоми і рибосомальні 

розетки, що свідчить про високий рівень метаболічних процесів. Майже 

у всіх хворих на ГПМ виявлялися ділянки розростання сполучної 

тканини з наявністю грубих волокнистих структур, явищами 

інфільтрації і численними фібробластами. У пацієнтів з ГПМ визначався 

покривний епітелій, що був інфільтрований великою кількістю 

лімфоцитів, нейтрофілів, а також макрофагів, утворюючи лімфо-

епітеліальний симбіоз. Часто виявлялися кровоносні судини з 

вираженими ознаками склерозу. Між волокнами, що оточують судини 

спостерігалися кров'яні клітини. Виявлялися кровоносні капіляри з 

наявністю в просвіті еритроцитів, периваскулярний набряк. В 

цитоплазмі ендотеліальних клітин виявлялися піноцитозні пухирці та 

ворсинки. Лімфоїдна тканина у хворих на ГПМ була представлена 

гіперплазованими вторинними фолікулами, що розташовувались 

близько один до одного з великими світлими центрами та оточена 

лімфоїдним пояском, утворюючи найчастіше "півмісяць" і лише в 

поодиноких випадках розміщалися рівномірно по колу. Також часто 
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виявлялися плазматичні клітини з добре розвинутою шорсткою 

ендоплазматичною сіткою. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні покривного 

епітелію хворих на ХТ звертало на себе увагу досить щільне з’єднання 

між клітинами за допомогою десмосом. В цитоплазмі в великій кількості 

виявлялися поодинокі рибосоми і рибосомальні розетки та різні 

осьміофільні включення, що свідчить про незначний рівень 

метаболічних процесів. Також при електронно-мікроскопічному 

дослідженні лімфоїдної тканини хворих на ХТ виявлялися судини, в 

просвіти яких спостерігалися еритроцити. Периваскулярний набряк, як 

правило, був відсутній. В цитоплазмі ендотеліальних клітин виявлялися 

піноцитозні пухирці та вакуолі. Також у пацієнтів з ХТ визначалось 

нерівномірне розташування еу- та гетерохроматину в ядрах 

цитоплазматичніх клітин. 

Таким чином, проведені порівняльні морфологічні та електронно-

мікроскопічні дослідження піднебінних мигдаликів хворих на хронічний 

тонзиліт та хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів показали, що 

при ГПМ виявляється виражена гіпертрофія епітелію крипт та 

лімфоїдних фолікулів, розростання сполучної тканини в лімфоїдній 

тканині та виражене склерозування судин. Отримані дані свідчить про 

різну морфологічну перебудову в піднебінних мигдаликах при їх 

гіпертрофії та при хронічному тонзиліті.  

На наступному етапі досліджень було запропоновано нову 

імунологічно-клінічну бальну оцінку визначення стану імунітету у 

пацієнтів з ХТ, новий навантажувальний тест та імунологічно-клінічну 

бальну шкалу для оцінки функціонального стану піднебінних 

мигдаликів і, відповідно, для визначення об'єктивних показань щодо 

хірургічного лікування. Для цього провели порівняльне дослідження 
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старого тесту та запропонованого, згідно з яким проводили аплікацію 

розчину препарату ОМ-85 на піднебінні мигдалики з наступним 

впливом безпосередньо на лімфоїдну тканину останніх ультразвуком 

частотою 880 кГц впродовж тижня та визначенням в ротоглотковому 

секреті рівнів sIgA та α-IFN до тесту і через 7 днів. За новим методом 

кількість випадків, де було отримано позитивний результат стимуляції 

рівнів цитокінів була достовірно (P<0,05) меншою, що свідчить про 

більш селективний вплив тесту на визначення функціонального стану 

піднебінних мигдаликів при їхній патології. На основі цього тесту було 

запропоновано імунологічно-клінічну шкалу для визначення показань до 

консервативного чи хірургічного лікування захворювань піднебінних 

мигдаликів у дітей. 

Для обґрунтування стартової терапії при консервативному 

лікуванні ХТ на наступному етапі роботи було проведено експеримент 

in vitro. Було виявлено, що спільне культивування фітоімуномодуляторів 

з препаратом лізоцим+декваліній збільшувало відсоток життєздатних 

клітин, особливо при спільному культивуванні з препаратами Combi 

drug E і лізоцим+декваліній (Р=0,05). Рівень γ-IFN змінювався 

переважно під дією імуномодуляторів, як Combi drug E, так і BNO 1030. 

При поєднанні лізоцим+декваліній з імуномодуляторами і, особливо, з 

Combi drug E відзначалось суттєве збільшення продукції γ-IFN (Р<0,05). 

Результати експерименту лягли в основу запропонованої стартової 

консервативної терапії хронічного тонзиліту, ефективність якої 

порівняли з традиційним консервативним лікуванням. Було виявлено 

достовірно вищу (Р<0,05) ефективність запропонованого методу в 

порівнянні з традиційним, що підтверджувалось рівнями sIgA, α-IFN, 

IL-1β. Інтегральна бальна оцінка зменшення проявів клінічних ознак та 

відновлення показників локального імунітету була достовірно краща при 
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запропонованому методі лікування - 1,68 бали, ніж при традиційному - 

3,13 бали відповідно (Р<0,05). 

Для пацієнтів, яким показано хірургічне лікування, було визначено 

найкращий з імунологічної точки зору метод оперативного втручання. 

Для цього було проведено порівняльне дослідження ефективності різних 

хірургічних технік за швидкістю відновлення локального імунітету у 

пацієнтів з патологією піднебінних мигдаликів. Застосовували наступні 

техніки: класична тонзилектомія (ТЕ), класична тонзилотомія (ТТ), 

кобляційна тонзилотомія (КТТ), шейверна тонзилотомія (ШТТ), 

кобляційна тонзилектомія (КТЕ) та тонзилопластика (ТП). Через 1 

місяць після операції визначались рівні sIgA, α-IFN, IL-β, TGF в 

ротоглотковому секреті пацієнтів. Було виявлено, що у пацієнтів з ГПМ 

швидше за все показники місцевого імунітету відновлюються при 

застосуванні техніки шейверної тонзилотомії та тонзилопластики 

(P<0,05), а у пацієнтів з ХТ — при застосуванні техніки класичної 

тонзилектомії (P<0,05). 

Таким чином, в дисертаційній роботі вперше визначені сучасні 

імунологічні критерії патологічного стану піднебінних мигдаликів, що 

найбільш характерні для ГПМ і ХТ в дитячому віці. На основі цих 

досліджень розроблено бальну шкалу діагностики патологічних станів 

піднебінних мигдаликів. Запропонована сучасна імунологічно-

обґрунтована хірургічна (нові сучасні критерії щодо показань до 

хірургічного лікування) та консервативна тактика лікування 

захворювань піднебінних мигдаликів у дітей. Вперше проведено 

порівняння ефективності різних методів хірургічного лікування ГПМ і 

ХТ в дитячому віці та запропоновано практичні рекомендації щодо 

їхнього використання. Вперше розроблений сучасний, імунологічно-

обґрунтований метод консервативного лікування реактивної гіпертрофії 
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піднебінних мигдаликів і функціонально-спроможного хронічного 

тонзиліту в дітей. 

Наукова новизна роботи полягає в наступному. В дисертації 

вирішено важливу наукову проблему — покращення здоров'я дитячого 

населення шляхом удосконалення підходів по об'єктивізації показань до 

хірургічного лікування патології піднебінних мигдаликів. Розширені 

відомі наукові уявлення про сучасні імунологічні критерії патологічного 

стану піднебінних мигдаликів, що найбільш характерні для ГПМ і ХТ в 

дитячому віці, а саме визначено, що у пацієнтів з ХТ в порівнянні з ГПМ 

та контролем визначається пригнічення продукції в РС протимікробних 

факторів — sIgA у 2 рази, α-IFN у 2 рази, γ-IFN у 2,4 рази. При ХТ 

визначається зниження в РС факторів неспецифічного імунного захисту 

— SLPI у 1,5 рази, лізоциму у 1,72 рази, IL-10 у 15 разів. В групі дітей з 

ХТ переважаючими є реакції ГСТ, а в групі дітей з ГПМ — реакції ГНТ. 

Удосконалено підходи до диференціальної діагностики між різними 

патологічними станами піднебінних мигдаликів у дітей за рахунок 

обґрунтування об'єктивних імунологічних критеріїв, що притаманні 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів і хронічному тонзиліту. ХТ 

характеризується низьким рівнем α-IFN (<55 пгм/мл) в РС, ГПМ 

характеризується підвищеним рівнем α-IFN (>500 пгм/мл) в РС. 

На основі цих досліджень вперше розроблено інтегральну клініко-

імунологічну бальну оцінку імунного статусу пацієнтів з ХТ і здорових, 

що характеризується значним відхиленням в бік збільшення бальних 

показників у здорових дорослих пацієнтів у 2,75 рази ніж у здорових 

дітей, а у дорослих з ХТ у 1,65 рази ніж у дітей з ХТ. Обґрунтовано нові 

підходи до оцінки ефективності консервативного лікування реактивної 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів і функціонально-спроможного 
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хронічного тонзиліту в дітей, шляхом запровадження інтегральної 

імунологічно-клінічної бальної оцінки функціонального стану ПМ. 

Розроблено новий, удосконалений варіант навантажувального 

тесту по визначенню функціонального стану піднебінних мигдаликів у 

дітей з ХТ, який характеризується більш селективним антигенним 

(препарат ОМ-85) та фізичним (ультразвук частотою 880 кГц) впливом 

на ПМ, та визначенням в РС не тільки sIgA, а також α-IFN, що 

дозволило підвищити його точність на 28 %. Вперше розроблено 

імунологічно-обґрунтовану бальну шкалу визначення функціонального 

стану ПМ, яка на відміну від критеріїв Paradise характеризується 

інтегральною оцінкою імунологічних і клінічних критеріїв 

захворювання, що дозволяє об'єктивувати визначення показань до 

консервативного та хірургічного лікування. 

Доведено ефективність застосування протиалергійної терапії у 

дітей з ГПМ і наявною сенсибілізацією, що призводить у 36% пацієнтів 

до достовірного зменшення показників LIF, інтерлейкіну 1β та імунних 

комплексів в РС, а також призводить до зменшення клінічних проявів 

захворювання таких як: храп, СОАС, muffle voice. Удосконалено метод 

стартової консервативної терапії ХТ у дітей шляхом обґрунтування в 

експерименті in vitro застосування комбінації препаратів Combi Drug E 

та лізоцим+декваліній, що характеризувалась підвищенням кількості 

життєздатних клітин, збільшенням рівнів TGF-1β, зниженням рівнів 

інтерлейкіну-1β в культурі тканин ПМ, підвищенням продукції γ-INF 

лімфоцитами ПМ. 

Отримані вперше наукові дані щодо імунологічної ефективності у 

пацієнтів з ГПМ хірургічної техніки шейверної тонзилотомії і 

тонзилопластики, що характеризується більш швидким відновлення в 

РС концентрації основного маркера локального гуморального імунітету 
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— sIgA та зниження концентрації прозапального цитокіна IL-1β і IgG. У 

пацієнтів з ХТ відновлення концентрації в РС α-IFN, а також зниження 

концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG та підвищення 

концентрації фактору регенерації TGF-1β виникає достовірно швидше 

при застосуванні хірургічної техніки класичної ТЕ. 

Наукове значення роботи полягає в наступному. Розроблено 

методики визначення функціонального стану піднебінних мигдаликів 

при хронічному тонзиліті, що дозволяє істотно поліпшити диференційну 

діагностику функціонально-спроможного та функціонально-

скомпрометованого хронічного тонзиліту. Удосконалено 

навантажувальний тест, який дозволяє отримати якісно нову інформацію 

про стан піднебінних мигдаликів, відображаючи більш селективно, а 

значить більш точно їхній функціональний стан. Уточнені та 

об'єктивовані показання до хірургічного лікування гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів та хронічного тонзиліту, за рахунок розробки та 

впровадження в діагностично-лікувальний процес нової бальної шкали. 

Запропоновано імунологічно-обґрунтовану тактику терапії 

функціонально-спроможного та функціонально-скомпрометованого 

хронічного тонзиліту на основі обґрунтованих імунологічно-ефективних 

консервативних та хірургічних методів лікування. 

Отримані результати сприяють більш точній діагностиці патології 

піднебінних мигдаликів при виборі тактики лікування — консервативної 

чи хірургічної, що дозволяє більш ощадливо та обґрунтовано 

відноситись до видалення лімфоїдних органів периферичної імунної 

системи у дітей. 

Виявлені імунологічні прояви змінюють уявлення про патогенез 

патології піднебінних мигдаликів у дітей, а розроблені нові методи 

діагностики цих станів, показань до хірургічного та консервативного 
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лікування та вибору методу хірургічного лікування призведуть до 

покращення результатів терапії та зменшення захворюваності на ГПМ і 

ХТ у дитячому віці. Набуло подальшого розвитку вчення про 

тонзилярну патологію в дитячій отоларингології. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному. 

Запропоновано для впровадження в медичну практику об'єктивну 

бальну шкалу визначення показань до хірургічного лікування ГПМ і ХТ. 

Запропоновано комбінацію Combi drug E, лізоцим+декваліній та 

препарату ОМ-85 для комплексного консервативного лікування 

хронічного тонзиліту у дітей. Застосування цієї комбінації дозволяє 

підвищити рівень місцевого імунітету слизових оболонок глотки при 

хронічному тонзиліті, що сприяє скороченню частоти загострень та 

зменшення ризику розвитку ускладнень. 

Запропоновано схему консервативного лікування пацієнтів з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів і доведеною сенсибілізацією, що 

дозволяє у 36 % пацієнтів зменшити виразність клінічних проявів і 

відмовитись від хірургічного лікування. 

Запропоновано імунологічно-обґрунтований вибір хірургічної 

техніки у пацієнтів з хронічним тонзилітом і гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів. 

Отримані результати покращують стан здоров'я дитячого 

населення України та зменшують витрати на охорону здоров'я за 

рахунок зменшення кількості загострень хронічного тонзиліту в 1,8 

разів, за рахунок збільшення на 36 % кількості пацієнтів із реактивною 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів і наявною сенсибілізацією, які 

піддаються консервативній терапії, та за рахунок зменшення кількості 

пацієнтів, що потребують хірургічного лікування. 
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SUMMARY 

Bredun O. Yu. Surgical and Conservative Treatment of Children with 

the Pathology of Palatine Tonsils. (Clinical and Laboratory Justification and 

Evaluation of the Efficacy of New Approaches). – Qualification scientific 

work as a manuscript.  

Thesis for a Doctor of Medicine Degree majoring in specialty 14.01.19 

«Otorhinolaryngology» (222 - Medicine) – Shupyk National Medical 

Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, 

2020. – SI “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National 

Academy of Medical Science of Ukraine”, Kyiv, 2020. 

The thesis deals with the scientific problem of objectifying the 

diagnosis of the pathology of palatine tonsils in children and the surgical 

indications. We studied immunological and morphological differences of the 

pathology of palatine tonsils in case of hypertrophy and chronic 

inflammation, the functional state of the tonsils in these types of the 

pathology. The objective immunological and clinical criteria for indications 

for surgical and conservative methods of treatment were determined. A new 

method of conservative treatment was developed and the most optimal 

method of surgical treatment was identified. 

At the first stage of the study, we compared the epidemiological profile 

of the pathology of palatine tonsils in the structure of pediatric 

otolaryngological second- and third-level in-patient facilities. The obtained 

data indicate a significant difference in the number of operated patients with 

chronic tonsillitis and hypertrophy of palatine tonsils, namely: the proportion 

of patients with hypertrophy of palatine tonsils in the third-level in-patient 

facilities almost by an order (P<0.05) exceeds the same figure in the second-

level in-patient facilities; the proportion of patients with chronic tonsillitis in 

the second-level in-patient facilities almost twice (P<0.05) exceeds the same 
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rate in the third-level in-patient facilities. The obtained results allowed us to 

suggest that there are differences in diagnosing the pathology of palatine 

tonsils, as well as in the interpretation of indications for surgical or 

conservative treatment of this pathology at an early age.  

At the second stage, a comparative study of the state of local and 

systemic immunity of patients with chronic tonsillitis and hypertrophy of 

palatine tonsils was performed to identify the features and the differences in 

the immunological status. 

The study of the innate immunity in cell lysates and serum by the 

enzyme immunoassay showed that the concentration of the anti-inflammatory 

cytokine IL-10 was significantly (P<0.05) higher in the serum in the group of 

patients with chronic tonsillitis. The concentration of cytokine TNF-α in the 

lysates of the cells of palatine tonsils in the group of patients with 

hypertrophy was twice (P<0.05) higher than in the group of patients with 

chronic tonsillitis. The concentration of cytokine γ-IFN was significantly 

higher in the serum of patients with chronic tonsillitis. The study of 

lactoferrin concentration in lysates and serum of patients with chronic 

tonsillitis and hypertrophy of palatine tonsils showed that the content of this 

prodefensin in lysates of cells of patients with chronic tonsillitis was three 

times (P<0.05) higher than in lysates of cells of patients with hypertrophy of 

palatine tonsils, whereas in serum there was observed the opposite reliable 

trend. 

The study of allergy factors, namely LIF in oropharyngeal secretion by 

inhibiting the migration of leukocytes from capillaries, and immunoglobulin 

E class and G4 subclass in the lysates of palatine tonsils by the enzyme 

immunoassay, showed that IgE was detected in cells of palatine tonsils of 

children with hypertrophy significantly more (P<0.05) than in children with 

chronic tonsillitis. At the same time, in the serum of patients of both groups, 
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the content of this immunoglobulin was significantly (P<0.05) higher than in 

patients of the control group. However, the content of another representative 

of the reaginic antibodies, that is, immunoglobulin G (G4 subclass) in serum 

was higher only in patients with hypertrophy, and in patients with chronic 

tonsillitis the concentration of this immunoglobulin was at the same level as 

in the control group. 

The study of the natural and specific cytotoxic activity of tonsillar cells 

and blood cells in patients with hypertrophy and chronic tonsillitis showed 

that the destructive activity of natural cytotoxic cells (NK-cells) of palatine 

tonsils and blood cells both in case of hypertrophy and in case of chronic 

tonsillitis was approximately the same (~ 10 %). The study of the specific 

destructive activity in relation to heteroerythrocytes carrying hemolytic 

streptococcus antigens found that the activity of the immune killers of 

palatine tonsils was higher (P<0.05) in case of chronic tonsillitis than in case 

of hypertrophy (22.2 and 11.3 %, respectively). 

The study of nonspecific immunity factors in the oropharyngeal 

secretion in hypertrophy of palatine tonsils and chronic tonsillitis in children 

showed that the level of SLPI was significantly lower (P<0.05) in the group 

of patients with chronic tonsillitis compared with the hypertrophy and control 

groups. The enzyme-linked immunosorbent assay in patients with 

hypertrophy and chronic tonsillitis found that IgM proteins were almost 

undetectable in oropharyngeal secretion even in inflammatory conditions, 

whereas IgG and IgA levels were significantly (P<0.05) higher in the group of 

patients with chronic tonsillitis compared with the hypertrophy and control 

groups. At the same time, the level of secretory IgA was significantly 

(P<0.05) lower than in the control group and the group of patients with 

hypertrophy.  
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At the third stage, a comparative morphological study of palatine 

tonsils was performed in their different clinical conditions, that is, chronic 

inflammation and hypertrophy. The morphological examination of the tissues 

of palatine tonsils by the light and electron microscopy method found that the 

surface epithelium with prominent features of hyperplasia was revealed in 

case of hypertrophy of palatine tonsils. The lacunar epithelium was with 

necrotic and destructive-dystrophic changes and infiltration, cellular debris 

was visible in lacunae lumens. The electron microscopic study of the surface 

epithelium showed the loose connection between cells by intercellular bridge. 

Large numbers of ribosomes and ribosomal rosettes were found in the 

cytoplasm, indicating a high level of metabolic processes. Almost all patients 

with hypertrophy of palatine tonsils had areas of connective tissue 

proliferation with the presence of coarse fibrous structures, infiltration 

phenomena and numerous fibroblasts. The surface epithelium of patients with 

hypertrophy of palatine tonsils was infiltrated by a large number of 

lymphocytes, neutrophils, and macrophages, forming lymphoepithelial 

symbiosis. The blood vessels with prominent features of sclerosis were often 

visible. Blood cells were observed between the fibers surrounding the vessels. 

Blood capillaries with the presence of erythrocytes in a lumen, perivascular 

edema were revealed. Pinocytotic vesicles and villi were detected in the 

cytoplasm of endothelial cells. The lymphoid tissue of patients with 

hypertrophy was represented by hyperplastic secondary follicles, located 

close to each other with large light centers and surrounded by a lymphoid rim, 

often forming a “half-moon”, and only in individual cases they were placed 

evenly in a circle. Plasma cells with well-developed rough endoplasmic 

reticulum were also frequently found. The electron microscopic study of the 

surface epithelium of patients with chronic tonsillitis showed the tight 

connection between cells by intercellular bridge. Thus, comparative 

morphological and electron microscopic studies of palatine tonsils of patients 
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with chronic tonsillitis and patients with hypertrophy showed that noticeable 

hypertrophy of the crypts and lymphoid follicles, connective tissue 

proliferation in the lymphoid tissue, as well as evident vessels hardening were 

revealed in case of hypertrophy of palatine tonsils. The obtained data indicate 

a different morphological alteration in palatine tonsils in case of hypertrophy 

and chronic tonsillitis. 

At the next stage of the research, a new load test and an immunological 

and clinical scoring scale were proposed to evaluate the functional state of 

palatine tonsils and thus to determine objective indications for surgical 

treatment. Therefore, we compared the old test and the new one where the 

lacunae of palatine tonsils were washed with a solution of OM-85 with 

subsequent effects of ultrasound at a frequency of 880 kHz directly on 

palatine tonsils for a week and sIgA and α-IFN levels were determined in the 

oropharyngeal secretion before the test and 7 days after it. According to the 

new method, the number of cases with a positive result of stimulation of 

cytokine levels was significantly (P<0.05) lower, which indicates a more 

selective effect of the test on determining the functional state of palatine 

tonsils in their pathology. Based on this test, an immunological and clinical 

scale was proposed to determine the indications for conservative or surgical 

treatment of the pathology of palatine tonsils in children. 

The experiment in vitro was performed at the next stage of the research 

to substantiate the initial conservative therapy. It was found that the co-

cultivation of plant-derived immunomodulators with Lizak increased the 

percentage of viable cells, especially when co-cultivated with Esberitox and 

Lizak (P=0.05). The level of IFN-γ varied mainly under the action of 

immunomodulators, both Esberitox and Imupret. The combination of Lizak 

with immunomodulators, especially with Esberitox, showed a significant 

increase in interferon-γ production (P<0.05). The results of the experiment 
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formed the basis for the proposed initial conservative therapy of chronic 

tonsillitis, the effectiveness of which was compared with the traditional 

conservative treatment. The proposed method was significantly better 

(Р<0.05) compared to the traditional one, which was confirmed by the levels 

of sIgA, α-IFN, IL 1β. The integrated score for the reduction of clinical 

manifestations and the restoration of local immunity activity was significantly 

better with the proposed method of treatment - 1.68 points than with the 

traditional one - 3.13 points, respectively (P<0.05). 

For patients undergoing surgical treatment, the best method of surgical 

intervention was determined from the immunological point of view. Thus, a 

comparative study of the effectiveness of various surgical techniques to 

restore local immunity in patients with pathology of palatine tonsils was 

performed. There were used classical tonsillectomy, classical tonsillotomy, 

coblation, shaver tonsillotomy and tonsilloplasty. One month after the 

surgery, the levels of sIgA, α-IFN, IL-β, TGF were identified in the 

oropharyngeal secretion of patients. It was found that the indicators of local 

immunity were most likely to be restored with the use of shaver tonsillotomy 

and tonsilloplasty (P<0.05). 

Thus, the modern immunological criteria of the pathological condition 

of palatine tonsils, which are most characteristic for hypertrophy and chronic 

tonsillitis at an early age, were defined in the dissertation for the first time. 

Based on these studies, a point analogue scale for the diagnosis of 

pathological conditions of palatine tonsils was developed. Modern 

immunologically-substantiated surgical (new modern criteria for surgical 

indications) and conservative tactics of treatment of the pathology of palatine 

tonsils in children were offered. For the first time, the effectiveness of 

different methods of surgical treatment of hypertrophy and chronic tonsillitis 

at an early age was compared and practical recommendations for their use 
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were offered. A modern immunologically-substantiated method for 

conservative treatment of reactive hypertrophy of palatine tonsils and 

functionally-capable chronic tonsillitis in children was developed for the first 

time. 

The scientific importance of the study lies in the fact that the revealed 

immunological factors and criteria change the beliefs about the pathogenesis 

of the pathology of palatine tonsils in children, and new methods of diagnosis 

of these conditions, indications for surgical and conservative treatment and 

the choice of the method of surgical treatment will improve the treatment 

outcomes and decrease the prevalence of hypertrophy of palatine tonsils and 

chronic tonsillitis at an early age. 

The practical importance of the work is in application of the proposed 

new method of identifying the functional reserve of palatine tonsils in case of 

chronic tonsillitis and hypertrophy. A combination of Esberitox, Lizak and 

OM-85 for complex conservative treatment of chronic tonsillitis in children 

was also proposed. The use of this combination increases the level of local 

immunity of the pharyngeal mucosa in case of chronic tonsillitis and 

hypertrophy of palatine tonsils, which helps to reduce the frequency of 

exacerbations and reduce the risk of complications. 

Key words: chronic tonsillitis, functional state, hypertrophy of palatine 

tonsils, local immunity, surgical indications. 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

Рецидивуючі респіраторні захворювання верхніх дихальних 

шляхів в дітей є глобальною проблемою охорони здоров’я [1]. У 

розвинених країнах до 25 % дітей віком до 1 року та 18 % дітей віком від 

1 до 4 років хворіють на рецидивуючі респіраторні захворювання [2, 3]. 

На думку Brook I.; Grober A., (2009) інфекції ЛОР органів є самими 

частими захворюваннямі в дітей віком від 6 місяців до 6 років Ці 

респіраторні інфекції є причиною не тільки високої захворюваності, але 

й частих пропусків відвідування дітьми школи та їхніх батьків роботи, 

що є основним соціально-економічним наслідком цих захворювань. 

Хвороби верхніх дихальних шляхів, що посідають одне з перших 

місць в структурі ЛОР захворюваності, залишаються важливою 

проблемою дитячої оториноларингології. При цьому, одним з 

найпоширеніших захворювань глотки у дітей є хвороби лімфаденоїдного 

глоткового кільця (ЛАГК). Це зумовлено анатомічною локалізацією 

мигдаликів у ділянці перехрестя дихальних і верхніх відділів 

стравохідних шляхів, їхньою постійною травматизацією та 

інфікуванням. Існує безліч невирішених питань, пов'язаних з етіологією 

та патогенезом цих захворювань. Це створює низку об'єктивних 

труднощів у виборі тактики терапії, визначення функціонального 

резерву піднебінніх мигдаликів, а також щодо об'єктивних критеріїв, 

показань до хірургічного лікування [4, 5]. 

Захворювання лімфаденоїдного глоткового кільця широко 

розповсюджені в клінічній оториноларингологічній практиці [6]. 

Сьогодні не стихають гострі дискусії про те, яку роль відіграє ЛАГК в 

організмі людини в стані здоров'я та під час захворювання. На кожному 

етапі розвитку медичної науки, а саме імунології, біохімії, гістохімії, 
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імуногенетики додавались нові знання про функцію лімфаденоїдного 

глоткового кільця. Походження ЛАГК, в основі якого лежить лімфо-

епітеліальний симбіоз, визначає його місце в організмі людини як 

важливого утворення, що залучене підтримувати гомеостатичні реакції 

організму шляхом активної участі в забезпеченні імунологічного 

захисту, насамперед місцевих захисних реакцій [7]. 

За думкою Soldevila [8] слизові оболонки дихальних шляхів, 

виконуючи антигенпрезентуючу функцію є так званими “бар’єрними" 

органами. Під довготривалим та постійним впливом гомо- та 

гетероорганних антигенів підвищується проникність епітеліального 

шару піднебінних мигдаликів при хронічному запаленні (хронічному 

тонзиліті) та інвазія альтеративного фактору в основну пластинку 

слизової оболонки піднебінних мигдаликів. Порушення проникності 

епітеліального шару призводить до зростання альтерації та подальшого 

розвитку запального процесу. Набуває активація та скупчення в 

основній пластинці слизової оболонки таких клітин, як лімфоцити, 

поліморфноядерні нейтрофіли, макрофаги, плазмоцити, фібробласти, а 

також виникнення набряку тканин і стазу. 

Постійна зацікавленість отоларингологів щодо проблем 

хронічного тонзиліту (ХТ) обумовлена не тільки широким 

розповсюдженням його серед людей соціально-активного віку, але й 

значною кількістю (більше 100) споріднених з ним захворювань. За 

даними ВООЗ велика кількість загальних захворювань патогенетично 

пов'язані з хронічним осередком інфекції в піднебінних мигдаликах [9]. 

Хронічний тонзиліт є далеко не нешкідливим захворюванням. При 

самих початкових його проявах виникає гематогенна та лімфогенна 

інфекційно-алергічна атака на весь організм людини. Тому хронічний 

запальний процес у ділянці лімфоглоткового кільця, а саме в 
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піднебінних мигдаликах, уособлює собою сталий осередок 

гомотоксикозу, що порушує гомеостаз. Таким чином, хронічний 

тонзиліт необхідно вважати осередковою інфекцією, елімінація якої є 

виключно важливою частиною збереження здоров’я людини в цілому та 

запобігання виникнення сполучних з хронічним тонзилітом захворювань 

[10, 11]. 

На думку Дыгай А. М., Клименко Н. А., (1992). проблема 

захворювань піднебінних мигдаликів все більш трансформується з 

медичної в біологічну, а точніше — в імунобіологічну. Вона 

залишається недостатньо вивченою — не тільки не розроблені ефективні 

патогенетичні методи лікування, але остаточно не визначена функція 

піднебінних мигдаликів [12]. Також відсутній віковий підхід до 

визначення лікувальної стратегії при захворюваннях піднебінних 

мигдаликів. Особливо це є актуальним в педіатричній отоларингології, 

так як, аби-які втручання у ділянці лімфоглоткового кільця в період його 

формування відбиваються на стабільності функціонування імунної 

системи слизових оболонок в цілому. Тому, важливо визначити ті 

основні фактори та передумови, що призводять до змін у структурі та 

функції лімфоїдної тканини глотки, які можна вважати хворобою, що 

визначається сьогодні як хронічний тонзиліт (ХТ) і гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів (ГПМ) [13]. 

Зважаючи на рівень захворюваності на ГПМ і ХТ у дітей, високу 

частоту супутніх і споріднених з ними захворювань, кількість 

оперативних утручань на ЛАГК, а також той нанесений ними збиток 

здоров’ю людини, ці захворювання слід вважати самою актуальною 

проблемою дитячої отоларингології (Вельтищев Ю Е. та ін., 1997). 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є самостійним науковим дослідженням, тема якого 

відповідає напрямку наукової діяльності кафедри дитячої 

оториноларингології Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика “Діагностика та лікування захворювань вуха, 

горла та носа у дітей” (Державна реєстрація № 0113U002213). 

 

Мета дослідження 

Підвищити якість лікування дітей хворих на гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт шляхом визначення нових 

критеріїв стану мукозального та системного імунітету, розробки нових 

підходів щодо хірургічного та консервативного лікування пацієнтів, 

хворих на ГПМ і ХТ і впровадження їх в діагностичний і лікувальний 

процес. 

 

Задачі дослідження 

1. Дослідити частоту операцій з приводу ГПМ і ХТ в дитячих 

отоларингологічних стаціонарах різного рівня надання 

медичної допомоги. 

2. Дослідити відмінності локального та системного імунітету 

здорових дітей, дітей з ГПМ і ХТ, що найбільш характерні 

для цих захворювань. 

3. Визначити морфологічні особливості патологічного стану 

піднебінних мигдаликів дітей, що найбільш характерні для 

ГПМ і ХТ. 
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4. Розробити інтегральну бальну шкалу оцінки клініко-

імунологічних параметрів у пацієнтів з ХТ і практично 

здорових для визначення ефективності терапії ХТ. 

5. Розробити новий, більш селективний, навантажувальний 

тест для визначення функціонального стану ПМ при ГПМ і 

ХТ. На основі удосконаленого навантажувального тесту 

розробити бальну шкалу показань до хірургічного або 

консервативного лікування цих захворювань у дітей. 

6. .Довести ефективність протиалергійної терапії у дітей з ГПМ 

і доведеною сенсибілізацією. 

7. Дослідити в експерименті in vitro ефективність впливу 

імунотропних препаратів на тканини піднебінних 

мигдаликів при хронічному запаленні. На основі отриманих 

даних, розробити сучасний консервативний метод лікування 

ХТ у дітей. 

8. На основі динамічних змін в показниках місцевого імунітету 

дослідити ефективність різних хірургічних технік при ГПМ 

у дітей. 

9. На основі динамічних змін в показниках місцевого імунітету 

дослідити ефективність різних хірургічних технік при ХТ у 

дітей. 

10. Удосконалити тактику лікування пацієнтів шляхом 

оптимізації показань до хірургічного, або консервативного 

лікування та вибору методу оперативного втручання при 

ГПМ у дітей. 

11. Удосконалити тактику лікування пацієнтів шляхом 

оптимізації показань до хірургічного, або консервативного 
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лікування та вибору методу оперативного втручання при ХТ 

у дітей. 

 

Об'єкт дослідження. 

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів. Хронічний тонзиліт. 

Предмет дослідження. 

Частота патології піднебінних мигдаликів, мікробіологічний 

спектр при ГПМ і ХТ, морфологічні особливості перебудови 

піднебінних мигдаликів, імунологічні особливості, що притаманні ГПМ 

і ХТ, функціональний стан піднебінних мигдаликів при ГПМ і ХТ, 

ефективність запропонованого навантажувального тесту, ефективність 

інтегральної бальної оцінки імунологічних і клінічних показників при 

ХТ, ефективність інтегральної бальної шкали для визначення тактики 

лікування при ГПМ і ХТ, імунологічна ефективність хірургічних технік, 

що застосовуються при ГПМ і ХТ. 

Методи дослідження 

Для вирішення поставлених задач використовувались наступні 

методи: клінічні — вивчення анамнезу, обстеження об'єктивного статусу 

ЛОР-органів; інструментальні — отоскопія, риноскопія, фарингоскопія з 

ротацією піднебінних мигдаликів і визначенням симптомів Зака, Гізе, 

Преображенського при хронічному тонзиліті та розмірів піднебінних 

мигдаликів за Brodsky при гіпертрофії мигдаликів; лабораторні — 

загальний аналіз крові, аналіз сечі, визначалась група крові, біохімічне 

дослідження крові (трансамінази, глюкоза крові, білірубін, електроліти 

крові), проводилось мікробіологічне дослідження серцевини 

піднебінних мигдаликів на вміст мікробного антигену. Також 

застосовувались гістологічні методи дослідження лімфоїдної тканини 

піднебінних мигдаликів — мікроскопічні та електронно-мікроскопічні, 
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імунологічні методи дослідження ротоглоткового секрету, лізатів і 

екстрактів піднебінних мигдаликів та крові пацієнтів, хворих на ГПМ і 

ХТ. Для оцінки отриманих результатів використовувались статистичні 

методи у вигляді непараметричних критеріїв, що відповідають 

стандартам статистичної обробки даних у медико-біологічних 

дослідженнях. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

В дисертації вирішено важливу наукову проблему — покращення 

здоров'я дитячого населення шляхом удосконалення підходів по 

об'єктивізації показань до хірургічного лікування патології піднебінних 

мигдаликів, а саме: розширені відомі наукові уявлення про сучасні 

імунологічні критерії патологічного стану піднебінних мигдаликів, що 

найбільш характерні для ГПМ і ХТ в дитячому віці, також визначено, 

що у пацієнтів з ХТ в порівнянні з ГПМ та контролем визначається 

пригнічення продукції в РС протимікробних факторів — sIgA у 2 рази, 

α-IFN у 2 рази, γ-IFN у 2,4 рази. При ХТ визначається зниження в РС 

факторів неспецифічного імунного захисту — SLPI у 1,5 рази, лізоциму 

у 1,72 рази, IL-10 у 15 разів. В групі дітей з ХТ переважаючими є реакції 

ГСТ, а в групі дітей з ГПМ — реакції ГНТ. Удосконалено підходи до 

диференціальної діагностики між різними патологічними станами 

піднебінних мигдаликів у дітей за рахунок обґрунтування об'єктивних 

імунологічних критеріїв, що притаманні гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів і хронічному тонзиліту. ХТ характеризується низьким рівнем 

α-IFN (<55 пгм/мл) в РС, ГПМ характеризується підвищеним рівнем 

α-IFN (>500 пгм/мл) в РС. 

На основі цих досліджень вперше розроблено інтегральну клініко-

імунологічну бальну оцінку імунного статусу пацієнтів з ХТ і здорових, 
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що характеризується значним відхиленням в бік збільшення бальних 

показників у здорових дорослих пацієнтів у 2,75 рази ніж у здорових 

дітей, а у дорослих з ХТ у 1,65 рази ніж у дітей з ХТ. Обґрунтовано нові 

підходи до оцінки ефективності консервативного лікування реактивної 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів і функціонально-спроможного 

хронічного тонзиліту в дітей, шляхом запровадження інтегральної 

імунологічно-клінічної бальної оцінки функціонального стану ПМ. 

Розроблено новий, удосконалений варіант навантажувального 

тесту по визначенню функціонального стану піднебінних мигдаликів у 

дітей з ХТ, який характеризується більш селективним антигенним 

(препарат ОМ-85) та фізичним (ультразвук частотою 880 кГц) впливом 

на ПМ, та визначенням в РС не тільки sIgA, а також α-IFN, що 

дозволило підвищити його точність на 28 %. Вперше розроблено 

імунологічно-обґрунтовану бальну шкалу визначення функціонального 

стану ПМ, яка на відміну від критеріїв Paradise характеризується 

інтегральною оцінкою імунологічних і клінічних критеріїв 

захворювання, що дозволяє об'єктивувати визначення показань до 

консервативного та хірургічного лікування. 

Доведено ефективність застосування протиалергійної терапії у 

дітей з ГПМ і наявною сенсибілізацією, що призводить у 36% пацієнтів 

до достовірного зменшення показників LIF, інтерлейкіну 1β та імунних 

комплексів в РС, а також призводить до зменшення клінічних проявів 

захворювання таких як: храп, СОАС, muffle voice. Удосконалено метод 

стартової консервативної терапії ХТ у дітей шляхом обґрунтування в 

експерименті in vitro застосування комбінації препаратів Combi Drug E 

та лізоцим+декваліній, що характеризувалась підвищенням кількості 

життєздатних клітин, збільшенням рівнів TGF-1β, зниженням рівнів 
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інтерлейкіну-1β в культурі тканин ПМ, підвищенням продукції γ-INF 

лімфоцитами ПМ. 

Отримані вперше наукові дані щодо імунологічної ефективності у 

пацієнтів з ГПМ хірургічної техніки шейверної тонзилотомії і 

тонзилопластики, що характеризується більш швидким відновлення в 

РС концентрації основного маркера локального гуморального імунітету 

— sIgA та зниження концентрації прозапального цитокіна IL-1β і IgG. У 

пацієнтів з ХТ відновлення концентрації в РС α-IFN, а також зниження 

концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG та підвищення 

концентрації фактору регенерації TGF-1β виникає достовірно швидше 

при застосуванні хірургічної техніки класичної ТЕ. 

 

Наукове значення роботи 

Розроблено методики визначення функціонального стану 

піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті, що дозволяє істотно 

поліпшити диференційну діагностику функціонально-спроможного та 

функціонально-скомпрометованого хронічного тонзиліту. Удосконалено 

навантажувальний тест, який дозволяє отримати якісно нову інформацію 

про стан піднебінних мигдаликів, відображаючи більш селективно, а 

значить більш точно їхній функціональний стан. Уточнені та 

об'єктивовані показання до хірургічного лікування гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів та хронічного тонзиліту, за рахунок розробки та 

впровадження в діагностично-лікувальний процес нової бальної шкали. 

Запропоновано імунологічно-обґрунтовану тактику терапії 

функціонально-спроможного та функціонально-скомпрометованого 

хронічного тонзиліту на основі обґрунтованих імунологічно-ефективних 

консервативних та хірургічних методів лікування. 
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Отримані результати сприяють більш точній діагностиці патології 

піднебінних мигдаликів при виборі тактики лікування — консервативної 

чи хірургічної, що дозволяє більш ощадливо та обґрунтовано 

відноситись до видалення лімфоїдних органів периферичної імунної 

системи у дітей. 

Виявлені імунологічні прояви змінюють уявлення про патогенез 

патології піднебінних мигдаликів у дітей, а розроблені нові методи 

діагностики цих станів, показань до хірургічного та консервативного 

лікування та вибору методу хірургічного лікування призведуть до 

покращення результатів терапії та зменшення захворюваності на ГПМ і 

ХТ у дитячому віці. Набуло подальшого розвитку вчення про 

тонзилярну патологію в дитячій отоларингології. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Запропоновано для впровадження в медичну практику об'єктивну 

бальну шкалу визначення показань до хірургічного лікування ГПМ і ХТ. 

Запропоновано комбінацію Combi drug E, лізоцим+декваліній та 

препарату ОМ-85 для комплексного консервативного лікування 

хронічного тонзиліту у дітей. Застосування цієї комбінації дозволяє 

підвищити рівень місцевого імунітету слизових оболонок глотки при 

хронічному тонзиліті, що сприяє скороченню частоти загострень та 

зменшення ризику розвитку ускладнень. 

Запропоновано схему консервативного лікування пацієнтів з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів і доведеною сенсибілізацією, що 

дозволяє у 36 % пацієнтів зменшити виразність клінічних проявів і 

відмовитись від хірургічного лікування. 
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Запропоновано імунологічно-обґрунтований вибір хірургічної 

техніки у пацієнтів з хронічним тонзилітом і гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів. 

Отримані результати покращують стан здоров'я дитячого 

населення України та зменшують витрати на охорону здоров'я за 

рахунок зменшення кількості загострень хронічного тонзиліту в 1,8 

разів, за рахунок збільшення на 36 % кількості пацієнтів із реактивною 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів і наявною сенсибілізацією, які 

піддаються консервативній терапії, та за рахунок зменшення кількості 

пацієнтів, що потребують хірургічного лікування. 

Упровадження результатів дослідження в практику 

"Спосіб оцінки ефективності лікування запальних захворювань 

ротоглотки" (реєстраційний №339/3/16) та "Спосіб оцінки стану 

піднебінних мигдаликів у дітей" (реєстраційний №340/3/16) 

рекомендовані до МОЗ, НАМН України та Українським центром 

науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи до 

впровадження у сферу охорони здоров'я (Перелік наукової (науково-

технічної) продукції призначеної до впровадження досягнень медичної 

науки у сферу охорони здоров'я. Київ, 2017, вип. 3. С. 304-305.) 

Також "Спосіб оцінки стану піднебінних мигдаликів у дітей" за 

авторством О. Мельников, О. Бредун застосовується у ЛОР-відділення 

НДСЛ "ОХМАТДИТ” (Акт впровадження від 23.11.2016), ЛОР-

відділенні МДКЛ №1 м. Києва (Акт впровадження від 17.06.2019), ЛОР-

відділенні КП "Київська обласна дитяча лікарня" (Акт впровадження від 

21.06.2019), ЛОР-відділенні ОДЛ м. Миколаєва (Акт впровадження від 

27.05.2019). 

"Спосіб оцінки стану піднебінних мигдаликів" впроваджено в 

навчальний процес кафедри оториноларингології та дитячої 
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оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 
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1. РОЗДІЛ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОЛОГІЮ ПІДНЕБІННИХ 

МИГДАЛИКІВ 

1.1. Морфо-функціональна характеристика піднебінних 

мигдаликів на сучасному рівні розвитку науки 

Важливість наявності в людському організмі лімфоїдної тканини 

глотки було обґрунтовано у 1884 році W. Waldeyer, який описав 

специфічне розташування лімфоїдної тканини глотки, як “кільце” 

пізніше назване “кільце Waldeyer’а” [14]. Лімфоїдне кільце глотки 

складається з глоткового мигдалика (аденоїдний мигдалик, третій 

мигдалик), парного тубарного мигдалика, парного піднебінного та 

язикового мигдаликів. Слизова оболонка глотки містить субепітеліально 

розташовані лімфоїдні протоки, що замикають мигдалики в кільце. 

Мигдалики є вторинними органами імунітету у вигляді скупчення 

лімфоїдних фолікулів у власній пластинці слизової оболонки глотки. По 

аналогії з Пайеровими бляшками та лімфоїдною тканиною апендикса 

мигдалики відносяться до лімфоїдної тканини, що асоційована зі 

слизовими оболонками (MALT — mucosa associated lymphoid tissue). 

Ембріогенез 

Людський ембріон має 6 пар зябрових щілин, що розвиваються з 

латеральних частин головного кінця. Між цими щілинами послідовно 

розташовані ендодермальні жолобки, що формуються з фарингеальної 

кишені. Ділянка, що містить зачатки лімфоепітеліальних органів має 

дуже динамічний ріст в кожному ембріоні. Нижчі хребетні не мають 

мигдаликів, але в усіх фарингеальних кишенях вони мають зачатки 

тимусу. В людському ембріоні зачатки тимусу піддаються редукції 

тільки в третій кишені та агрегатуються з лімфоїдними елементами, що 

інфільтрують субендодермальну глоткову мезенхіму та утворюють 

зачатки лімфоглоткового кільця Waldeyer’а. З першої глоткової кишені 
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розвиваються трубні мигдалики, з другої — піднебінні, на корені язику 

утворюється язиковий мигдалик і з дорсальної глоткової стінки 

утворюється глотковий мигдалик. Тісний зв’язок між мигдаликами та 

слинними залозами підтримується в постнатальному періоді, що 

особливо проявляється у будові тубарних і глоткового мигдаликів. 

Маючи тісний еволюційний анамнез розвитку тимусу та мигдаликів в 

будові обох знаходять споріднені за формою лімфоїдні утворення — 

часточки Hassall’а та лімфоїдні гранули епітелію, які ілюструють 

гомологічність будови строми тимусу та епітелію тонзилярних крипт. 

Імунологічні та ультраструктурні дослідження фетальних 

піднебінних мигдаликів виявили, що: субепітеліальна мезенхіма 

інфільтрується В- та Т-клітинами на 14 тижні гестаційного періоду; 

первинні фолікули розвиваються на 16 тижні гестації, що є 

наймолодшим утворенням серед вторинних лімфоїдних органів; після 20 

тижня ці ділянки, оточені примітивними криптами, рясно 

васкуляризовані капілярами та високими ендотеліальними венами, а 

також подібними до паренхіми тимусу Т-хелперами, що знаходяться в 

тісному контакті з дендритними клітинами через систему HLA-DR 

молекул [15]. 

В той час, коли максимальний постнатальний ріст тубарних і 

глоткового мигдаликів припадає на вік від 4 до 7 років, піднебінні 

мигдалики починають регресувати значно пізніше — після 14 років. Ці 

стани можуть обумовлювати проблеми з носовим диханням (синдром 

обструктивного апное сну) та вентиляцією середнього вуха 

(секреторний отит) в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

внаслідок механічної обструкції носової частини глотки та слухових 

труб. 

За даними Бикової В. П. [15] піднебінні мигдалики займають 

проміжний стан, що включає в собі риси як периферичного так і 
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центрального органу імунітету. Сьогодні визначена кореляція між 

структурно-функціональними одиницями мигдаликів глотки та тимусу і, 

можливо, в постнатальному періоді ряд функцій загрудинної залози 

(thymus) передається піднебінним мигдаликам. До 5 місяця 

антенатального періоду піднебінні мигдалики вже мають розвинену 

первинну фолікулярну структуру. В постнатальному періоді під впливом 

антигенної стимуляції піднебінні мигдалики перебудовуються — 

формуються та, поглиблюються лакуни, на 3-4 місяці постнатального 

розвитку з’являються шароподібні утворення, що обрамляються 

смужкою лімфоцитів. Структурна реорганізація продовжується активно 

до 6-7 річного віку, коли остаточно формується морфо-функціональна 

одиниця мигдаликів — криптолімфон, який є характерною рисою лімфо-

епітеліального симбіозу цього органу. В цей же час за рахунок розвитку 

лакунарного апарату мигдалик набуває максимального свого розміру та 

площі у 300 см
2
. А враховуючи те, що одночасно збільшується кількість 

морфо-функціональних одиниць в самому мигдалику, то вже на цьому 

етапі можливо порушення дренажу лакун за рахунок застою їхнього 

вмісту та формування кіст. Це може призводити до порушення 

еволюційного симбіозу макроорганізму та мікроорганізму, що стає 

однією з умов розвитку хронічного запального процесу в мигдаликах. 

Період максимальної функціональної активності піднебінних 

мигдаликів і формування імунітету слизових оболонок верхніх 

дихальних шляхів в 6-7 років збігається з початком шкільного навчання. 

В цьому віці з’являються перші значущі для формування ГПМ і ХТ 

реактивні та запальні процеси в піднебінних мигдаликах. 

Морфо-функціональна організація піднебінних мигдаликів 

знаходиться в стані постійного розвитку до 5-7 років життя дитини. 

Якщо у віці 1,5-2 роки Т-клітини, що займають міжфолікулярні зони та 

приймають участь в реакціях клітинного імунітету, визначаючи 
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гіперчутливість сповільненого типу, складають до 80 %, то у віці після 

12 років — менше 50 %. У дітей 3-5 років є фізіологічне порушення 

співвідношення субпопуляцій Т-лімфоцитів з недостатністю Т-хелперів. 

Це можливо і зумовлює переважання вірусної, грибкової та умовно-

патогенної мікрофлори в патології лімфоглоткового кільця та верхніх 

дихальних шляхів у дітей дошкільного віку. Т-хелперна недостатність не 

дозволяє забезпечити адекватне диференціювання невеликої популяції 

В-лімфоцитів у плазмоцити та продукцію повноцінних антитіл в 

піднебінних мигдаликах — IgG, IgA [16]. В тканинах піднебінних 

мигдаликів дітей перших 3 років життя переважає IgM і IgG, а 

підвищене антигенне навантаження в цьому віці викликає збільшення 

кількості не IgA-, а IgЕ-продукуючих клітин. Віковий системний і 

локальний дефіцит IgA, що комбінується з можливим надлишком IgЕ, 

може бути передумовою формування патологічного стану в піднебінних 

мигдаликах — їхньої гіпертрофії та хронічного запалення [17]. 

Підвищення захворюваності на ГПМ і ХТ в різні періоди 

дитинства пов’язано з поняттям становлення імунологічної реактивності 

[18]. Автор виділяє 5 критичних періодів: 

 ранній постнатальний 

 2-6 місяців 

 1,5-2 роки 

 4-6 років 

 підлітковий 

Саме в останні 2 періоди скачкоподібно збільшуються 

захворюваність на ГПМ і ХТ в популяції, відмічається сплеск тяжких 

вірусних і бактеріальних інфекцій, формуються алергічні та автоімунні 

захворювання, в тому числі ті, що пов’язані з патологією 
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лімфоглоткового кільця. На думку Вельтищев Ю. Е. (1997) 

відображенням стану лімфоглоткового кільця у дітей до 2 років є низька 

резистентність до умовно-патогенної грам-позитивної мікрофлори, 

вірусів Коксакі, Епштейн-Барр, простого герпесу, цитомегаловірусу, 

респіраторним вірусам, мікотичної інфекції. Таким чином, на сьогодні 

відомо, що 80 % гострих тонзилітів в дитячому віці спричинені вірусною 

інфекцією. 

Рецидивуючий характер тонзилітів в дошкільному віці пов’язаний 

з тим, що більшість бактерій не стимулюють продукцію гуморального 

імунітету, вміст інтерферонів в піднебінних мигдаликах і активність 

природних кілерів знижена. Низька спроможність до синтезу 

повноцінних антитіл мигдаликів призводить до тимчасової реактивної 

гіпертрофії, а з часом — до стійкої гіперплазії останніх. 

В четвертому критичному періоді за Вельтищев Ю. Е. (1997) 

відмічається ріст запальних захворювань мигдаликів. Рівні IgM, IgG в 

сироватці крові та тканині мигдаликів набувають таких, як у дорослих, а 

рівні інтерферонів і sIgA в ротоглотковому секреті ще занизький. В той 

же час рівень IgЕ в крові та тканинах мигдаликів підвищується. При 

наявності рецидивуючих інфекцій лімфоглоткового кільця все це може 

сприяти розвитку алергічних і автоімунних захворювань. 

Пубертатний сплеск характеризується зменшенням маси 

лімфоїдних органів, стимуляцією гуморального ланцюга імунітету 

статевими гормонами та порушенням співвідношення 

хелпери/супресори в дівчаток. Це призводить до зниження проявів 

алергічних захворювань, але підвищується ризик виникнення 

автоімунних на фоні хронічних осередків інфекції таких, як хронічний 

тонзиліт. Також, в цей період підвищується роль умовно-патогенної 

мікрофлори в патогенезі захворювань верхніх дихальних шляхів. 
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Таким чином, еволюція лімфоїдної тканини глотки та розвиток 

імунної системи є складними динамічними процесами, що визначаються 

взаємодією генного апарату макроорганізму з факторами 

навколишнього середовища. Процеси становлення імунної системи 

слизових оболонок можуть бути порушені чи сповільнені під впливом 

багатьох факторів, що в дитячому віці призводять до відставання в 

імунологічному розвитку, а в інші періоди життя — до розвитку 

імунодефіцитних станів. 

Хронічними захворюваннями мигдаликів можуть проявлятись 

первинні імунодефіцити. Тому, під час оцінки стану мигдаликів, 

особливо у 5-7 річних дітей, які в 70 % мають фізіологічну (тимчасову) 

гіпертрофію лімфоїдної тканини, необхідно зіставляти клінічні скарги з 

фарингоскопічною картиною, визначати причинну мікрофлору, 

оцінювати структуру мигдалика, ступінь прояву реакцій інших утворень 

лімфоглоткового кільця. В комплексі з імунограмою ці заходи 

дозволяють визначити тактику лікування конкретного пацієнта, хворого 

на хронічний тонзиліт, або гіпертрофію піднебінних мигдаликів. 

Спроможність мигдаликів формувати локальний та системний 

імунітет лежить в основі тактики імунотерапії. Мигдалики інформують 

організм про антигенний склад навколишнього середовища, вони 

надають імунологічний захист і контроль, регулюють процеси 

кооперації з іншими органами імунітету. Мигдалики справляють 

захисну, бар’єрну та інформаційно-регуляторну функції, забезпечуючи 

захист верхніх дихальних шляхів від інфекцій, постачають до лімфоїдної 

тканини всього організму комітовані лімфоцити, визначають біоценоз не 

тільки в порожнині рота й носовій частині глотки, але й в нижніх 

дихальних шляхах. Тому різні патологічні стани мигдаликів можуть 

призводити до хронізації запального процесу в останніх, і основним 
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принципом лікування в таких випадках повинна бути замісна та 

імунокорегуюча терапія, а також дозоване антигенне навантаження на 

мигдалики з урахуванням вікових імунологічних можливостей. З іншого 

боку довготривале антигенне навантаження на лімфоїдну тканину 

глотки, що остаточно не сформована, може призводити до порушення 

нормальних процесів розвитку локального імунітету та формування 

вторинної імунологічної дисфункції мигдаликів. 

Сенсибілізований організм часто відповідає генералізованими 

алергічними реакціями негайного та сповільненого типів, визначаючи 

розвиток пов’язаних з піднебінними мигдаликами захворювань. 

Патогенез захворювань піднебінних мигдаликів можливо 

пов’язаний з мікрофлорою, що міститься на останніх. Гемолітичний 

стрептокок виділяється при гострих тонзилітах у 80 % дітей віком 4-7 

років, при загостренні хронічного тонзиліту у 40-60 %, але в той же час 

до 25 % здорових дітей є носіями цієї патогенної мікрофлори. Вже у віці 

7-10 років загострення хронічного тонзиліту обумовлені 

мікроорганізмами, що продукують бета-лактамази: пневмокок, 

гемофільна паличка, мораксела, золотистий стафілокок. Лімфотропність 

вірусів цитомегалії, Епштейн-Барр і їхня тимчасова імуносупресивна дія 

викликають проблеми в лікуванні захворювань піднебінних мигдаликів 

у дітей. Спроможність мигдаликів 5-6 річних дітей виробляти 

інтерферони на рівні сироватки крові гостро ставить питання 

відповідальності лікаря за наслідки, що виникають після оперативних 

утручань на лімфоглотковому кільці в цьому віці. Відомо, діти, що 

перенесли тонзилектомію в дошкільному віці в 300 разів частіше 

хворіли на поліомієліт, на фоні зниження рівнів sIgA в ротоглотковому 

секреті в 10 разів і підвищення рівня контамінації слизових оболонок 

мікрофлорою в 20-40 разів. 
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В теперішній час доказано, що мигдалики спроможні синтезувати 

до 19 видів цитокінів. Зміни, що спостерігаються в дітей після 

тонзилектомії вказують на те, що мигдалики є важливим органом 

імунітету, який контролює мукозальний імунітет верхніх дихальних 

шляхів. Показано, що тонзилектомія викликає тривале (1-2 роки) 

зниження локального імунітету. Цей ефект може бути корисний при 

споріднених з хронічним тонзилітом імунокомплексних хворобах — 

колагенозах, гломерулонефритах, васкулітах. В той же час, за іншими 

даними [19] у пацієнтів після тонзилектомії на 19 % збільшується 

частота ГРІ. 

Мигдалики є вторинними органами імунітету у вигляді скупчення 

лімфоїдних фолікулів у власній пластинці слизової оболонки глотки. По 

аналогії з Пайеровими бляшками та лімфоїдною тканиною апендикса 

мигдалики відносяться до лімфоїдної тканини, що асоційована зі 

слизовими оболонками (MALT — mucosa associated lymphoid tissue) [17]. 

У підслизовому шарі лімфоїдні гранули мигдаликів формують 

велику кількість вторинних лімфоїдних фолікулів (В-клітинна зона), що 

оточена інтерфолікулярним паском (Т-клітинна зона). Морфологія та 

фізіологія мигдаликів має декілька унікальних рис: на відміну від 

селезінки та лімфатичних вузлів мигдалики повністю не вкриті 

капсулою; так як і селезінка, мигдалики не мають відвідних 

лімфатичних судин на відміну від лімфатичних вузлів; так як селезінка 

та лімфатичні вузли, мигдалики мають лімфоретикулярну структуру, але 

на відміну від них ще є й лімфоепітеліальним органом; тонзилярний 

епітелій не тільки несе на собі захисну та покривну функцію, але й 

формує за рахунок інвагінації тонзилярні крипти. 

Тонзилярні крипти 
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Тонзилярні крипти — це вузькі епітеліальні дивертикули, що 

значно збільшують загальну площу контакту мигдалика з антигенними 

стимулами. В середньому загальна площа слизової оболонки 

піднебінного мигдалика дорівнює 295 см
2
 на додаток до 45 см

2
 епітелію, 

що вкриває ротоглотку. Тому крипти є функціонально дуже важливим 

елементом будови мигдаликів, розміри та форма яких варіює від 

монокрипт дифузної лімфоїдної тканини глотки до полікрипт, іноді з 

розгалуженням останніх у глотковому та піднебінних мигдаликах. У 

здоровому мигдалику крипти відкриті та виглядають як щілина з 

вузьким просвітом, стінки якої прилягають одна до одної. Abbey та 

Kawabata (1988) за допомогою комп’ютерної томографії з 

мультипланарною реконструкцією показали що в серцевині піднебінних 

мигдаликів крипти розташовані та розгалужені дуже щільно, 

анастомозують між собою, але ближче до периферії мигдалика крипти 

стають більш поодинокі та розташовані менш хаотично. 

Тонзилярний епітелій 

Глоткова поверхня третього мигдалика та тубарних мигдаликів 

вкриті миготливим респіраторним епітелієм, в той час коли обидва 

піднебінних та язиковий мигдалики вкриті смугастим неороговілим 

епітелієм відповідно. Ці епітеліальні шари мають мало судин і дуже 

малу кількість неепітеліальних клітин. Покривний епітелій лежить на 

смужці товстої сполучної тканини, що багата на нервові волокна, 

кровоносні та лімфатичні судини. 

На відміну від епітеліальної підкладки, крипти не мають такої 

однорідності. Вони містять ділянки ретикулярної, морфологічно 

різноманітної та різнонаправленої укладки епітеліальних клітин, що 

інфільтровані неепітеліальними клітинами (частіше лімфоцитами), які 

частково пронизують базальну мембрану та нетовстий шар сполучної 
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тканини. Рівень ретикулярної та лімфоцитарної інфільтрації варіює та є 

більш виразний в глотковому та піднебінних мигдаликах ніж у 

язиковому та тубарних мигдаликах. Це тип спеціалізованого 

лімфоепітелію, що має велике функціональне значення та привертає 

увагу імунологів. 

Лімфоепітелій 

Існує три складові частини лімфоепітелію: 1) епітеліальні клітини 

різної форми та будови, що утримуються між собою за допомогою 

десмосом; 2) інфільтрація рухомими неепітеліальними клітинами та 3) 

інтраепітеліальна судинна сітка. 

Stohr (1882) був першим, хто запідозрив що лімфоцити мігрують 

від паренхіми піднебінного мигдалика до епітелію крипт. Петлі 

епітеліальних клітин візуально схожі з губкою, що утримують в собі 

лімфоїдні клітини. 

Fioretti (1957) точно описав інтимний зв’язок епітеліальних і 

лімфоїдних клітин у епітелії крипт як “лімфо-епітеліальний симбіоз”. 

Термін “лімфоепітелій” вперше було застосовано в описанні птахів та 

дрібних ссавців Jolly (1911) і вперше було адаптовано до анатомії 

людини Scmincke (1921). 

Для епітелію крипт Olah (1978) винайшов термін “ретикулярний” 

після того як визначив характерні смужки на поверхні більшості крипт. 

Фолікуласоційований епітелій має інше визначення: епітелій, що 

розпізнає антиген, переносить його в підлеглу лімфоїдну тканину, де 

продукуються відповідні клони Т- і В- лімфоцитів, та попередньо 

підсилені перенаправляються в оточуючу слизову оболонку. 

Між епітеліальними клітинами з їхнім струнким 

цитоплазматичним процесом формується поширений міжклітинний 
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простір, що заповнений швидкими та мобільними “вільними клітинами” 

такими, як Т-клітини, IgG -, IgA -, IgM — продукуючі В-клітини, 

макрофаги, дендритні клітини та клітини Лангенгарса. Ці клітини 

визначаються в криптах епітелію вже на 15-му тижні гестаційного 

періоду та, вірогідно, ця ситуація є проявом нормального розвитку 

тканини, який продовжується впродовж всього життя. Інфільтрація 

неепітеліальними клітинами також розцінюється як фізіологічний стан 

епітелію, що в постнатальному періоді постійно піддається впливу 

інгаляційних і аліментарних антигенів. Багато запальних змін з 

наявністю додаткових поліморфноядерних лейкоцитів є проявом 

нормального стану ретикуляційного процесу. Стадії розвитку 

піднебінних та глоткового мигдаликів показують, що епітеліальні 

тонзилярні крипти функціонують як додаткові лімфоїдні частки 

продукуючи імуноцити та захищаючи поверхню слизової оболонки, а 

також виконуючи прямий трансепітеліальний транспорт антигенів. 

Сучасні дослідження [20, 21] чітко визначили критичний числовий 

баланс між епітеліальними та неепітеліальними клітинами. Для 

ефективності епітелію необхідно мати не тільки лімфоїдні клітини, що 

дісталися з інших частин системи, але й достатню кількість клітини, що 

можуть продукувати секреторний компонент або полімерний Ig-

рецептор (pIgR), який стабілізує та транспортує sIgA в слизову 

оболонку. Але деякі автори вважають, що експресія pIgR може бути 

тільки в глотковому мигдалику, в інших мигдаликах вона не 

визначається. 

Епітелій, що вкриває поверхні або порожнини, зазвичай не 

проростає кровоносними судинами та тільки декілька ділянок людського 

організму (наприклад, stria vascularis вушної завитки) мають істинні 

інтраепітеліальні капіляри. Тому дуже важливим фактом є те, що 

лімфоепітелій мигдаликів має сітку епітеліальних кровоносних судин. У 
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піднебінних і глотковому мигдаликах капіляри складені в петлі, що 

орієнтовані перпендикулярно поверхні крипт, а високі ендотеліальні 

венули локалізовані на нижніх межах ділянок багатьох ретикулярних 

клаптів. Потужний інтраепітеліальний кров’яний потік визначає й 

метаболічну активність епітелію — підвищену взаємодію між 

ендотеліальними клітинами та лейкоцитами, транспорт імуноглобулінів 

та інших субстанцій крізь судинну стінку. 

Незвичайною рисою лімфоепітелію, що вкриває лімфоїдну 

тканину є наявність в його складі клітин, що відносяться до клітин 

імунного нагляду та мають ефекторні функції. У кишечнику 

спеціалізовані епітеліальні клітини з характерними короткими війками 

та мікропорами на їхній поверхні відомі як М клітини. Вони постійно 

знаходяться в тісному контакті з лімфоїдними клітинами, але механізм 

їхнього функціонування остаточно не відомий. Їхні цитоплазматичні 

мікропіноцитозні везикули розділені на додаткові ємності для виконання 

трансцитозного переносу різноманітного твердого і розчиненого 

матеріалу без можливої для себе дегідратації та дегенерації. В людських 

мигдаликах наявність М клітин залишається дискусійною до 

теперішнього часу. Але, не звертаючи увагу на наявність чи відсутність 

в літературі терміну “М клітина” деякі ділянки лімфоепітелію в усіх 

людських мигдаликах мають дуже подібну до М клітин кишечнику 

функціональну активність з наявністю “порталів” для транспортування 

антигенів у субепітеліальну лімфоїдну тканину, що й було доведено в 

експерименті на тваринах. 

Секреція імуноглобулінів 

IgG, IgA, IgM вперше визначаються в лізатах слизової оболонки 

глотки та носоглотки вже на 5 тижні гестаційного періоду. Рівень цих 

імуноглобулінів підвищується з гестаційним віком та є наслідком реакції 
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фетальних мигдаликів (глоткового) на автоантигени, що утворюються в 

результаті загибелі клітин впродовж морфогенезу. 

Слизова оболонка глотки має комплекс секреторних імунних 

систем. В-клітини, які експресують J-ланцюг, стимулюються в ділянках 

MALT (включаючи мигдалики) та постійно мігрують в напрямку залоз, 

де і проходить їхнє диференціювання у Ig-продукуючі клітини. 

Більшість цих імуноглобулінів в формі pIgA продукуються серозно-

слинними клітинами через епітеліальний рецепторно-протеїновий 

комплекс. Отже, близька анатомічна спорідненість між мигдаликами та 

слинними залозами має, також, важливе функціональне значення. 

Стабільний імунний комплекс базується на наявності J-ланцюга в pIgA, 

що також присутній у IgМ, який секретується в подібному до IgA 

вигляді. У пацієнтів із селективним IgA дефіцитом, є недостатність й 

sIgA, але їхню функцію може перебирати на себе sIgМ. У інших 

випадках дефіциту IgA імуноглобулінова дисфункція виникає у 

більшості IgD продукуючих клітин слизової оболонки. Іноді, IgD не 

може продукуватись, що у деяких пацієнтів призводить до 

рецидивуючих респіраторних інфекцій внаслідок відсутності В-клітин 

пам’яті на поверхні останніх. Запорукою успішності першої лінії захисту 

слизової оболонки є можливість sIgA протистояти адгезії бактерій і 

вірусів на останню. Враховуючи те, що Hemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumonia та Neisseria meningitis є патогенами верхніх 

дихальних шляхів, які виробляють IgA1 специфічну протеазу та можуть 

пригнічувати активність ізомеру sIgA, то імуномодуляція в напрямку 

продукції sIgA2 ізомеру може лягти в основу майбутньої імунотерапії 

хронічного тонзиліту. 

Тонзилярні лейкоцити 

Лейкоцити та предомінантні лімфоцити знаходяться в усіх 

частинах мигдалика, включаючи лімфоепітелій (і тоді вони називаються 
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“інтраепітеліальні лейкоцити” — IEL), ментальну зону, 

інтрафолікулярні ділянки та самі фолікули. Популяція γδ Т-клітин, що 

функціонально дуже схожі на природні цитотоксичні клітини 

завдячуючи перфориновому (мономерний протеїн, що утворює пори в 

цитоплазмі лейкоцитів) комплексу, визначаються в мигдаликах в дуже 

обмежений кількості, особливо в лімфоепітелії. Кількість 

інтраепітеліальних лейкоцитів у пацієнтів з рецидивуючим тонзилітом 

достовірно вища ніж у пацієнтів з ідіопатичною гіпертрофією 

мигдаликів, за рахунок селективного підвищення кількості CD8+ γδ Т-

клітин, що використовують інші та рідші Vγ1/Vγ9 комбінації. 

Приблизно 50 % інтраепітеліальних лейкоцитів є В-клітинами, що 

експресують широку гаму маркерів, включаючи Bcl2 протеїн і 

протоонкогенні продукти. На відміну від Т-клітин апоптоз тонзилярних 

В-клітин може бути пригнічений за рахунок функціональної деактивації 

FasL-експресії. Fas-ліганди несуть на собі CD95 (APO-1/Fas) антиген і, 

отже є посередником у індукованій активації клітинної смерті. 

Тонзилярні дендритні клітини після реакції з антиген-специфічними Т-

клітинами зв’язують CD40 і стають резистентними до Fas-індукованого 

апоптозу. Екстрафолікулярні В-клітини є L-selectin позитивними 

внаслідок прикріплення моноклональних антитіл (mAb) МЕСА 79 (що 

розпізнаються адресними лімфатичними вузлами) до високих 

епітеліальних венул (HEV) мигдаликів. Іноді це може призводити до 

того, що розподілені в мигдаликах лімфоцити не можуть прикріпити 

весь L-selectin, як в периферичних лімфатичних вузлах. Невелика частка 

тонзилярних інтраепітеліальних лейкоцитів є Т-клітинами з більшою 

кількістю CD4+ ніж CD8+ клітин, що були іноді замічені в кластерах з 

В-клітинами. Це було визначено в глотковому мигдалику, який локально 

виділяє цитокіни, що регулюють IL-2 продукцію що, в свою чергу, 
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призводить до імуносупресії у дітей з рецидивуючим отитом і 

хронічним синуїтом. 

На сьогодні фенотиповано сім субпопуляцій людських 

тонзилярних В-клітин, що характеризуються проходженням в них 

різноманітних процесів таких, як перемикання ізотипів, зв’язування 

CD40 і дозрівання спорідненості. В гермінальних центрах В-клітини 

стають або клітинами пам’яті, або елімінуються через систему апоптозу. 

Фолікулярні дендритні клітини, що пов’язані інтимно з В-клітинами 

гермінальних центрів також відіграють важливу роль в цих процесах. 

Фактично, тільки В-клітини, що допомагають відновити життєздатність 

фолікулярних дендритних клітин і лейкоцит-функціонально-асоційовані 

(LFA 1) молекули, молекули інтрацелюлярної адгезії (ICAM 1), дуже 

пізній антиген (VLA 4), молекули васкулярно-клітинної адгезії (VCAM 

1) вносять великий вклад в розподілення та відбір В-клітин. Маркер 

дозрівання лімфоцитів екто-5’-нуклеотидаза (СD73) — єдина молекула, 

що була ідентифікована як медіатор адгезії В-клітин на фолікулярні 

дендритні клітини. Цитокіни, що виникли з Т-клітин ймовірно 

регулюють проліферацію та дозрівання В-клітин через стимуляцію 

фолікулярних дендритних клітин. Тонзилярні В-клітини в основному 

представлені в трьох місцях: у фолікулярних клубочках, гермінальних 

центрах і, як інтраепітеліальні клітини. Пізня експресія високого рівня 

Bcl2 протеїну передає інформацію В-клітинам маргінальної зони 

селезінки. 

Адгезія молекул та розподілення в тканинах 

Спеціалізоване розподілення HEV (high epithelial venule) структур 

визначається як в інтерфолікулярних так і в лімфоепітеліальних 

ділянках. В тканинах піднебінних мигдаликів, що видалені у хворих на 

хронічний тонзиліт визначається також велика кількість молекул адгезії. 

Взаємодія VCAM 1 та VLA 4 може бути особливо важливою в міграції 
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інтраепітеліальних лейкоцитів (IEL). Хоча, P-selectin, що експресований 

на тонзилярних високих епітеліальних венулах (HEV) є лігандом, то P-

selectin glycoprotein ligand-1 (PSGL-1) визначається істотно в нижчих 

концентраціях в тонзилярних лімфоцитах ніж у циркулюючих, що є 

проявом регуляторної функції на вході до мигдалика. Тонзилярний 

P-selectin не реагує ні з МЕСА 79 (mAb), ні підтримує міграцію 

L-selectin-індукованих лімфоцитів. CD34, іноді визначені як МЕСА 79 

(mAb), є головним L-selectin лігандом у тонзилярних HEV. Отже, CD34 і 

протидіючі рецептори L-selectin є молекулами, що скоріш за все 

“вмикаються” на вході до мигдалика нативними лімфоцитами. 

E-selectin експресується на HEV в межах піднебінних і глоткового 

мигдаликів і цікаво, що антитіла HECA 452 (визнані раніше як шкіряні 

лімфоцит-асоційовані комплекси — CLA), вперше були знайдені також 

в тонзилярних HEV. Це не є новиною, тому, що адгезія тонзилярних 

лімфоцитів активується шкіряним ендотелієм [22], ці спостереження 

можуть допомогти пояснити Palmoplantar pustulosis (пухирчатка) — 

дерматоз, що ефективно лікується за допомогою тонзилектомії. 

Пухирчатка це шкіряна хвороба, що патогенетично пов’язана з 

фокальною інфекцією в піднебінних мигдаликах. Iwatsubo T. et al., [23] 

досліджували тонзилярні мононуклеарні клітини та мононуклеарні 

клітини периферичної крові пацієнтів з хронічним тонзилітом і 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів (останні збирали впродовж 6 

місяців після тонзилектомії). Автори визначили, що кількість кератин-

специфічних антитілпродукуючих клітин більше в тонзилярних 

мононуклеарних клітинах ніж в аналогічних клітинах периферичної 

крові. Також цей рівень був більшим в групі хворих на пухирчатку та 

хронічний тонзиліт ніж в групі хворих на пухирчатку і гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів. Рівень кератин-специфічних 

антитілпродукуючих IgG клітин в мононуклеарах периферичної крові 
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достовірно був нижчий після оперативного втручання на мигдаликах. 

Таким чином, автори зазначають, що в піднебінних мигдаликах є імунна 

відповідь на пухирчатку; є кореляція між специфічними IgA та IgG в 

мигдаликах та периферичній крові; кератин-специфічна імунна 

відповідь в мигдаликах може бути пов’язана з патогенезом пухирчатки. 

Тонзилярні лімфоцити можуть мігрувати й в інші запалені органи 

та тканини, наприклад в синовіальну оболонку через LFA 1 залежний 

механізм. Протеїн васкулярної адгезії (VAP 1) селективно 

представлений в піднебінних мигдаликах, периферичних лімфатичних 

вузлах, запалених синовіальних оболонках і L-selectin-індукованих 

лімфоцитах, що можуть зв’язувати HEV шляхом індукції VAP 1 

протеїну. 

В мигдаликах визначаються й інші активні протеїни адгезії: LFA 1 

і його ліганд ICAM 1. Експресія CD31, CD54 підсилюється на 

тонзилярних HEV у пацієнтів з IgA-нефропатією. Позасудинні 

нейтрофіли впродовж загострення тонзиліту можуть сприяти 

руйнуванню судинного ендотеліального кадгерин-катенинового 

комплексу у з’єднанні ендотеліальних клітин з HEV. 

Імунопатологія 

Раніше, як і сьогодні, анатомічна позиція щодо піднебінних 

мигдаликів ґрунтується на доступності їхнього дослідження як в стані 

здоров’я, так і при хворобі, та визначає популярність мигдаликів як 

мішені для хірургічних утручань. Як і раніше, 3000 років до нашої ери, 

процедура відома як тонзилектомія вперше виконана греками, які вже 

тоді відрізняли хвороби мигдаликів та піднебіння. Останні 100 років 

головним показанням до тонзилектомії, включаючи гіпертрофію з 

порушенням, дихання є хронічне запалення піднебінних мигдаликів з 

симптомами, або без симптомів секреторного отиту в дітей. В проміжок 
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часу між Першою та Другою світовими війнами радикальне лікування 

застосовувалось дуже часто, що призвело до великої кількості 

невиправдано прооперованих дітей. І напроти, сьогодні ми маємо дуже 

негативну реакцію щодо тонзилектомії, підкріплену відомими 

недоліками цієї операції, а також новими знаннями в галузі 

імунологічного функціонування піднебінних мигдаликів. 

Як вхідні ворота для патогенів (поствірусна бактеріальна інфекція, 

Епштейн-Барр вірус), піднебінні мигдалики добре відомі. У 

доантибіотичну еру ревматоїдний артрит, подагра, ендокардит, 

перикардит, міокардит, хорея, неврит, міозит і гострий, або хронічний 

гломерулонефрит сприймались як хвороби, що спричинені тонзилітом. 

Проте, навіть сьогодні відомо, що тонзиліт відіграє важливу роль у 

виникненні метатонзилярної патології у формі фокальної інфекції такої, 

як IgA-нефропатії (IgAN), артропатії та реактивного артриту. В 

більшості випадків всі ці хвороби регресують після тонзилектомії. При 

імуногістохімічному дослідженні тонзилярного лімфоепітелію пацієнтів 

з IgAN визначається недостатність ретикуляції. Більш того, було 

визначено пряму кореляцію з площею відсутньої ретикуляції та рівнем 

ураження нирок, що підтверджує функціональну важливість 

тонзилярного мікрооточення в патогенезі IgAN. В порівнянні з 

контрольною групою, в мигдаликах, що були видалені у пацієнтів з 

IgAN, було достовірно підвищено кількість IgA-продукуючих клітин і 

підвищена, у співвідношенні до рIgA, кількість mIgA продукуючих 

клітин. Полімерний IgA накопичується в мезенхімі клубочків, що схожа 

за походженням до тонзилярних клітин, а це призводить до запуску 

автоімунних механізмів і виникненню IgAN. In vitro достовірно нижчі 

рівні рIgA продукуються мітоген-стимульованими піднебінними 

мигдаликами, що були видалені в дітей з хронічним тонзилітом, ніж 

мигдаликами, що були видалені в дітей з IgAN. 
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Мигдалики, як місце вторгнення та реплікації ВІЛ. 

Підвищення інтересу до ролі мигдаликів, як можливого місця 

вторгнення та/або реплікації ВІЛ 1 (вірус імунодефіциту людини) 

(СНІД) підкреслює унікальність функціональної морфології цієї 

тканини. В таких роботах з обмеженим доступом до людського 

матеріалу [24, 25] автори досліджували глотковий і піднебінні 

мигдалики, що були видалені у пацієнтів з хронічною ВІЛ інфекцією в 

стадії клінічної ремісії. Автори винайшли клітини з щільним 

забарвленням ВІЛ 1 Gag-протеїну, що локалізовані в епітелії. Ці клітини 

були багатоядерними та синцитіальними (не повністю розмежовані між 

собою за рахунок міжплазматичних перетинок) та несли на собі із всіх 

лейкоцитарних маркерів тільки маркер ВІЛ 1 РНК такий же, як на 

дендритних клітинах маркер S 100. У всіх випадках, ВІЛ інфіковані 

клітини частіше визначались в епітелії, що пронизував тонзилярні 

крипти ніж в епітелії, що покривав орофарингеальну поверхню 

піднебінних та назофарингеальну поверхню глоткового мигдаликів. Ці 

важливі знахідки ілюструють, що морфологічна характеристика 

ретикулярного епітелію тонзилярних крипт забезпечує функціональне 

динамічне середовище, що дуже відрізняється від фарингеальних 

поверхонь глоткового та піднебінних мигдаликів. 

Таким чином, високоспеціалізована ділянка лімфоепітелію 

забезпечує відмінне мікросередовище для взаємодії епітеліальних і 

неепітеліальних клітин такої, як прямий трансепітеліальний доступ до 

антигенів. Це підтверджується дослідженнями Essa [24]: наявність 

дендритних клітин і Т-клітин в ретикулярному епітелії крипт корелює з 

експериментами in vitro, в яких реплікація ВІЛ 1 реалізується обома 

видами цих клітин. Наявність дуже малої кількості цих клітин в 

покривному епітелії піднебінних і глоткового мигдаликів і визначає 

відсутність ВІЛ інфікованих клітин в цій локалізації. Інфікування ВІЛ 1 
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фолікулярних дендритних клітин у вторинних фолікулах піднебінних 

мигдаликів говорить про високий ступінь інфекційності цього вірусу. 

Мигдалики також відіграють важливу роль в реплікації ВІЛ 1 та, 

можливо, й рутинних вірусів таких, як Епштейн-Барр. Більш того, ВІЛ 1 

знаходять в піднебінних і глотковому мигдаликах здорових людей, і 

першим проявом цього часто є обструктивне апное сну внаслідок 

гіпертрофії глоткового мигдалика. Хоча важливість інтраепітеліальної 

васкуляризації в криптах не доказана, її наявність є істотною 

підтримкою для метаболічно високоактивної реплікації ВІЛ 1 та для 

забезпечення легкого диференціювання та повернення лейкоцитів в ці 

ділянки. 

Мигдалики, як місце вторгнення для інших патогенів. 

Vangeti [26] досліджував як плазмоцитоїдні дендритні клітини 

мигдаликів людини піддавалися дії вірусу через їх розташування, як 

вони реагували на вірус грипу А порівняно з дендритними клітинами 

периферичної крові. Автори визначили білок, який робить клітини 

стійкими до інфекції, що викликана вірусом грипу А. Цей білок був 

виявлений як у дендритних клітинах піднебінних мигдаликів так і в 

крові. 

Пріонний протеїн (PrPSc), що викликає трансмісивну 

спонгіформну енцефалопатію корів визначається у великій кількості в 

фолікулах піднебінних мигдаликів цих інфікованих тварин. Атиповий 

імунозабарвлений PrP визначається в мигдаликах інфікованих тварин 

задовго до появи клінічних проявів. Тому біопсія людських мигдаликів 

повинна допомогти в виділенні та ідентифікуванні вірусу хвороби 

Creutzfeldt Jacob'а, діагностика якої, можлива сьогодні тільки за 

допомогою біопсії мозку, або автопсії. 

Експериментальні моделі. 
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Хоча існує природжена доступність вивчення мишей та щурів, 

вони не можуть бути відповідними моделями для визначення функції 

кільця Waldeyer'a тому, що анатомія їхньої глотки дуже відрізняється від 

людської, піднебінні та глотковий мигдалики розвинені недостатньо, але 

існує достатнє білатеральне скупчення лімфоїдної тканини на бокових 

стінках носової частини глотки. Кролики мають монокриптові 

піднебінні мигдалики, землерийки (Suncus murinus) мають 

мікроскопічний еквівалент піднебінного мигдалика у вигляді 

одиничного фолікула. Але будову лімфоїдної тканини, еквівалентну 

кільцю Waldeyer'a мають мавпи, коні та велика рогата худоба. І тільки 

одна тварина - не примат має повністю окремі, ідентичні людським, 

лімфоїдні компоненти кільця (піднебінні, глотковий, язиковий, тубарні 

мигдалики) — всеїдна свиня. 

На відміну від язикового та трубних мигдаликів, які мінімально 

відображені в науковій літературі, піднебінні та глотковий є 

найдоступнішими з усіх до детального вивчення та оперативного 

втручання. Запалення язикового мигдалика частіше виявляється у 

дорослих пацієнтів та проявляється зазвичай, як фарингіт. В одному 

дослідженні [27] автори доводять, що язиковий мигдалик є імунологічно 

більш активним за піднебінні та глотковий мигдалики. 

Цікаве дослідження проведене Герасимюк М. І., Яшан О. І.  (2017). 

Автори встановили рівень апоптозу і його співвідношення з некрозом у 

лімфоцитах і нейтрофілах гомогенату піднебінних мигдаликів та у 

периферійній крові хворих, прооперованих з приводу хронічного 

тонзиліту, а також зіставити отримані дані з результатами 

морфологічних досліджень [28]. Стан апоптозу вони визначали у 5 % 

гомогенаті піднебінного мигдалика та в периферичній крові, 

Морфометричну оцінку тканин на гістологічних зрізах здійснювали за 
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допомогою окуляр-мікрометра МОВ-1-15×. При цьому вимірювали 

діаметр фолікулів, товщину слизової оболонки, кількість шарів епітелію 

у ній, а також товщину сполучнотканинної капсули мигдалика. Оцінку 

функціонального стану судин автори проводили шляхом вирахування 

ІВ-індексу Вогенворта за рекомендаціями Avtandilov (1973), тобто 

відношення площі середнього шару артерій до площі їх просвіту. 

Автори встановили, що у лімфоцитах ,як піднебінних мигдаликів, так і 

периферичної крові переважали явища апоптозу, а в нейтрофілах — 

явища некрозу. При невеликому співвідношенні апоптоз/некроз (2-3) 

товщина слизової оболонки піднебінного мигдалика знаходилась у 

межах 147,67±3,14 мкм, кількість шарів епітеліальних клітин складала 

18,5±0,76 мкм, а товщина сполучнотканинної капсули — 25,17±1,01 

мкм. Індекс Вогенворта при цьому складав 128,45±3,75. Лімфоїдні 

фолікули також досить інтенсивно сприймали барвники і мали чіткі 

межі. Їх розміри перебували в діапазоні 281,83±14,91 мкм. При 

співвідношенні апоптоз/некроз у межах 4-6 автори визначали 

збільшення кількості судин. Індекс Вогенворта при цьому складав 

111,38±5,77, що свідчило про переважання дилятаційних реакцій у 

стінках артерій. Слизова оболонка стоншувалася до (104,50±5,74) мкм, її 

призматичний епітелій підлягав метаплазії у плоский, кількість його 

шарів зменшувалася до (14,50±0,76), а сполучнотканинна капсула 

навпаки – потовщувалася до (66,33±4,07) мкм і розпушувалася. 

Лімфоїдні фолікули зменшувались у розмірах до (203,33±16,37) мкм і 

знижувалася їх кількість. Визначалась атрофія і потоншення слизової 

оболонки, зменшення розмірів лімфоїдних фолікулів. Всі ці явища 

прогресували по мірі наростання співвідношення апоптоз/некроз від 

кратності у 7 разів і вище. Розміри фолікулів продовжували 

зменшуватися до (164,00±17,02) мкм, слизова оболонка ставала надалі 

тоншою — до (73,17±3,37) мкм, кількість шарів епітелію у ній 
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знижувалася до (10,50±0,89). Крім того, приєднувалися зміни 

склеротичного характеру. Значно потовщувалася сполучнотканинна 

капсула — до (109,50±10,68) мкм. Вираженим ставав периваскулярний 

склероз. Автори роблять висновок, що при співвідношенні 

апоптоз/некроз у лімфоцитах гомогенату піднебінних мигдаликів, 

кратному 2–4, морфологічні зміни у самих мигдаликах відповідають 

захворюванню у стадії компенсації, при співвідношенні 4-6 за даними 

морфологічних досліджень процес можна вважати субкомпенсованим і 

при співвідношенні 7 і більше — декомпенсованим [29]. 

Але в наведеній роботі відсутні дані щодо досліджень в дитячому 

віці. Також авторами використовувалась складна (для застосування в 

практичній охороні здоров'я) методика визначення показань до 

хірургічного лікування шляхом встановлення рівня різних субпопуляцій 

лімфоцитів, а також їх апоптозу і некрозу у клітинному зависі з тканини 

ПМ та у периферичній крові, а саме — проточна цитофлюорометрія. 

Таким чином, зважаючи на те, що комплекс різноманітних 

імунологічних кореляцій і взаємодій в мигдалику до кінця не з'ясований, 

подальші імунологічні та морфологічні дослідження гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів та хронічного тонзиліту забезпечать нові знання 

не тільки у галузі фундаментальних імунологічних процесів в 

піднебінних мигдаликах, але й у викритті патогенезу широкого спектру 

людських хвороб. 

1.2. Частота захворювань піднебінних мигдаликів і кількість 

оперативних утручань при цих станах 

Хронічні захворювання ЛОР органів займають значне місце в 

структурі патології як у дорослих так і в дітей. Більшість хронічних ЛОР 

захворювань мають, скоріш за все, мультифакторіальне походження, 

виникають в ранньому дитячому віці, проходячи шлях від окремих 

симптомів до сформованої нозологічної одиниці. 
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Хронічний тонзиліт — інфекційно-алергічне захворювання, 

клінічна картина якого проявляється хронічним запаленням піднебінних 

мигдаликів. Поширеність хронічного тонзиліту сягає рівня 10 % у 

дорослих і 15 % серед дітей [30]. 

Захворюваність на ХТ у дітей складає 12-15 %, а 24,8-35 % всіх 

отоларингологічних захворювань припадає на хронічний тонзиліт [31]. 

Останнім часом відмічається прогресивне зростання хронічної 

патології мигдаликів у 1,5-1,8 рази в порівнянні з 70-ми роками при 

високому темпі приросту захворюваності на гостру патологію 

лімфоїдної тканини глотки. В районах з високим рівнем забруднення 

навколишнього середовища захворюваність в 2,1 рази вища в порівнянні 

з районами відносно сприятливої екологічної ситуації [32]. 

Частота хронічного тонзиліту на думку Гаращенко [30] 

збільшується з віком: у віці 3-х років — 2-3 %, в 5-6 років — 6,5 %, у 10-

12 років вже 12-13 %, а у віці 18-20 років — 25-35 %. 

Проблема тонзилярної патології є пріоритетним напрямком в 

отоларингології внаслідок широкого поширення (до 40 %) хронічного 

тонзиліту серед різних верств населення. До сьогодні питання лікування 

хронічного тонзиліту залишаються не вирішеними. Встановлено, що 

хірургічний метод лікування — тонзилектомія не є інертним і безпечним 

для макроорганізму, особливо на ранніх етапах його розвитку. В 

дитячому та підлітковому віці піднебінні мигдалики приймають активну 

участь у формуванні локального та системного імунітету. В той же час, 

саме в цьому віці хронічний осередок інфекції в піднебінних мигдаликах 

запускає механізми тонзилогенних ускладнень і споріднених з 

хронічним тонзилітом захворювань. Ця обставина й обумовлює 

підвищену увагу до пошуку нових ефективних, і в той же час, 

органозберігаючих методів лікування хронічного тонзиліту [33]. 
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Хронічний тонзиліт є найбільш поширеним захворюванням ЛОР 

органів, частота якого особливо висока у осіб молодого працездатного 

віку та дітей. Ця патологія продовжує займати провідні позиції в 

структурі запальних захворювань дихальних шляхів. Вона не просто 

залишається актуальною проблемою отоларингології, а й виходить за 

рамки цієї спеціальності та набуває рис соціальної хвороби. Особливо 

гостро стає питання декомпенсації хронічного тонзиліту, часто в 

дитячому віці [34]. 

В структурі ЛОР захворювань у дітей значну частку складають 

інфекційно-запальні захворювання піднебінних мигдаликів, на долю 

яких припадає від 20 % від загальної популяції до 43 % у популяції 

дітей, що часто хворіють [35]. Поширеність у дітей і осіб молодого віку 

складає 4-15 %. Сталий перебіг є пусковим механізмом у розвитку 

метатонзилярних ускладнень з боку різних органів і систем [36]. В групі 

дітей, що страждають на хронічні захворювання ЛОР органів, хронічний 

тонзиліт складає від 54 % до 74 %. 

Необхідно зауважити, що істинна поширеність ХТ досліджена 

недостатньо. За даними багатьох дослідників, частота його реєстрації 

серед різних контингентів населення досить варіабельна: від 0,8 до 45 % 

та більше [31]. 

Завдяки широкому розповсюдженню хронічного тонзиліту, а 

також високій вірогідності розвитку тяжких ускладнень, хронічних 

захворювань серцево-судинної системи, нирок, суглобів, проблема 

хронічного тонзиліту залишається в центрі уваги науковців і сьогодні. 

Більше 80 % респіраторних захворювань супроводжуються ураженням 

слизової оболонки та лімфоїдної тканини глотки. 

Але останнім часом триває активна дискусія чи є правомірним 

термін “хронічний” тонзиліт. Відповідно до сучасних наукових знань 
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“імунне” запалення в лімфоїдній тканині глотки починається з моменту 

народження організму при першому контакті з антигенами та, триває за 

даними одних авторів до 10 років [37], а за даними інших до 28 років. 

При цьому, в імунному запаленні приймають участь лімфоцити, 

макрофаги, гранулоцити та при гістологічному дослідженні в цей час 

мигдаликів, зазвичай визначаються всі ознаки запалення. Тому 

мигдалики, знаходячись під постійним антигенним впливом і 

виконуючи антигенпрезентуючу функцію, фізіологічно знаходяться у 

довготривалому запальному процесі, який набуває клінічної значущості 

тільки тоді, коли до цього фізіологічного місцевого імунного запалення 

додаються клінічні ознаки — біль, порушення функції, лихоманка [38]. 

Проблема запальних захворювань лімфоїдної тканини глотки є 

однією з самих актуальних у сучасній клінічній медицині. Поширеність 

цієї патології у світі складає від 2 до 15 % відсотків популяції [39]. 

Захворювання лімфоглоткового кільця дуже поширені в дитячому віці за 

рахунок постійного антигенного навантаження “новими”, невідомими 

для імунітету дитини антигенами та постійного “фізіологічного” 

(імунного) запалення. Розповсюдження цієї патології в дитячому віці 

складає до 50 % пацієнтів у віці від 5 до 15 років, але найчастіше у 

ранньому шкільному віці [40]. В Україні, за даними ДУ “Центр медичної 

статистики МОЗ України”, хронічні захворювання мигдаликів і 

аденоїдів вперше визначались у 2010 році у 883422 людей, а в 2014 році 

у 868626 людей. Розповсюдження хронічних захворювань мигдаликів і 

аденоїдів у 2010 році складала 562566 випадків на 100 тис населення, а в 

2014 році 1078 тисяч на 100 тис населення. Такі хворі складають 

більшість амбулаторних пацієнтів на прийомі отоларинголога та 

педіатра, а діагноз захворювань лімфоглоткового кільця входить до 

двадцятки самих частих діагнозів в отоларингології. За даними 
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статистичного федерального відомства Німеччини діагноз “Хронічні 

захворювання мигдаликів і аденоїдів” встановлено у 54970 дітей віком 

до 15 років, які знаходились на лікуванні в стаціонарах німецьких 

лікарень, і займає друге місце серед усіх діагнозів [37]. 

Van Den Akker et al. (2004) порівняли показники хірургічної 

активності при операціях на лімфоглотковому кільці у кількох країнах 

Європейського Союзу, США, Канаді та Австралії. Також порівнювали 

тенденції у застосуванні хірургічних технік та співвідношення 

тонзилектомій і тонзилотомій серед дитячого населення Нідерландів та 

Великої Британії впродовж 25 років. Автори визначили, що частота 

хірургічних утручань на піднебінних мигдаликах у дітей коливалась від 

19 на 10000 дітей у Канаді до 118 на 10000 у Північній Ірландії, тоді як 

серед дорослих цей показник у Канаді дорівнював 19 на 10000, а у 

Фінляндії — 76 на 10000. У Нідерландах показник частоти операцій в 

дитячому віці різко знизився впродовж 1974-1985 років і залишається на 

такому рівні і зараз, але вже через 10 років між 1985-1998 роками цей же 

показник підвищився серед дорослого населення. В той же час частота 

оперативних утручань на піднебінних мигдаликах у Великій Британії 

впродовж цього періоду спостереження збільшилась, як в дитячому віці, 

так і у дорослих пацієнтів. Це дослідження показує, що кількість 

оперативних утручань на лімфоглотковому кільці як у дітей так і у 

дорослих значно відрізняється між країнами. Автори вважають, що 

немає остаточних доказів того, що зниження кількості операцій в 

дитячому віці асоціюється із захворюваннями, які пов'язані з 

піднебінними мигдаликами і це може потребувати в подальшому 

хірургічного лікування. 

У Німеччині середній показник тонзилектомій між 2007 і 2010 

роками складав 480 операцій на 100000 дитячого населення віком до 19 
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років [41]. Але існують великі розбіжності в частоті операцій на 

лімфоглотковому кільці в різних регіонах. Так, в ті ж роки, в регіоні 

Sonneberg в Тюрингії виконано 14 тонзилектомій на 10000 дитячого 

населення, а в місті Schweinfurt виконано 109 тонзилектомій на 10000 

дитячого населення [42]. Ця різниця в кількості операцій в різних 

регіонах світу, навіть в різних регіонах однієї країни, може бути 

зумовлена великою часткою суб'єктивізму в постановці діагнозу та 

визначенні показань до хірургічного втручання. 

Таким чином, про частоту хронічного тонзиліту, гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів, кількості оперативних утручань у дітей існують 

суперечливі відомості, що вказує на різний підхід до діагностики та 

визначення показань до хірургічного лікування цієї патології. 

1.3. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хронічного 

тонзиліту та гіпертрофії піднебінних мигдаликів. 

В науковій літературі впродовж останніх 10 років активно 

обговорюється проблема гіпертрофії лімфаденоїдної тканини в дитячому 

віці. Дискусія обумовлена пошуком ведучого етіологічного чинника, що 

індукує гіпертрофію, тригерних факторів, генетичної обумовленості та 

визначення індивідуального підходу до вибору адекватної тактики 

лікування [43, 44, 45, 46, 47]. Автори обґрунтовують можливість 

генетичного детермінування при хронічному запаленні лімфоїдної 

тканини глотки внаслідок однонуклеотидних варіацій (поліморфізму) 

гена, що кодує синтез інтерлейкіну-1β, пропонують концепцію 

персоніфікованої профілактики хронічних захворювань глотки в дітей з 

позиції молекулярно-генетичних досліджень. 

Найбільше значення в етіології хронічного тонзиліту, за даними 

різних авторів мають бета-гемолітичний стрептокок і стафілококи. Часто 

виявляється St. aureus, H. influenzae, M. catarrhalis, N. gonorrhea, 
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анаеробні бактерії, внутрішньоклітинні збудники [48]. В педіатрії 

значний вплив на характер етіологічно значущої мікрофлори впливає вік 

дитини. Так за даними Богомильського [49] у дітей перших трьох років 

життя значне місце серед збудників займають стафілококи. Бета-

гемолітичний стрептокок групи А найбільш часто визначається в дітей у 

віці 5-10 років і в 30 % випадків є причиною гострих бактеріальних 

тонзилітів, при значній переоцінці ролі цього збудника в деяких клініках 

— до 80 % випадків. 

Galli J. та співав., [50] досліджували у хворих на хронічний 

тонзиліт під час тонзилектомії тканину мигдаликів на наявність 

мікроорганізмів, що можуть утворювати біоплівки in vitro. Автори 

визначили, що частіше за все з тканини піднебінних мигдаликів 

виділяється штам Hemophilus influenzae, що утворює біоплівки при 

хронічному запаленні слизових оболонок і може бути одним з 

етіопатогенетичних факторів розвитку хронічного запалення в 

піднебінних мигдаликах. 

В останні часи з’являється багато досліджень що вказують на 

певну роль внутрішньоклітинних збудників в етіології 

тонзилофарингитів у дітей, особливо дошкільного віку, частота 

ідентифікації яких складає до 10 %. Досить загрозливі дані отримані по 

визначенню хламідій у операційному матеріалі в дітей з хронічним 

аденоїдитом (44,3 %), хронічним тонзилітом (41,7 %), гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів (42,8 %), а при дослідження зі слизової 

оболонки задньої стінки глотки у 45 % дітей, зі слизової оболонки носа 

— у 39 % дітей, тоді як в здорових дітей ці мікроорганізми визначені у 

27 % випадків. На значну частоту визначення мікоплазм в дітей з 

рецидивуючим тонзилогенним реґіонарним лімфаденітом вказують й 

інші автори. Підвищення ролі цих збудників в етіології гострих 

тонзилітів у дітей констатується кожні 4–6 років [51, 52]. 
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Недостатність вітамінів, як можливий причинний фактор розвитку 

хронічного тонзиліту досліджували Aydina et al., [53]. Автори провели 

визначення рівня 25 гідроксивітамін D у сироватці крові та поліморфізм 

рецепторів вітамін D у 106 пацієнтів з хронічним тонзилітом і 127 

здорових дітей віком від 4 до 12 років. Достовірної різниці між групами 

автори не визначили. 

За даними Извин А. И. [54] хронічний тонзиліт є поліетіологічним 

захворюванням, в розвитку якого вирішальне значення мають 

бактеріальна інфекція та зміна реактивності макроорганізму. В той же 

час, виразність імунологічних реакцій організму людини генетично 

детермінована хромосомним апаратом і ця генетична програма є 

індивідуальною для кожного організму. Автори проаналізували сімейну 

обтяженість осіб з хронічним тонзилітом і пов’язали це захворювання з 

однією з ознак генетичного поліморфізму — групи крові за системою 

АВ0 (Н). 

Особливе значення у виникненні та перебігу хронічного тонзиліту 

відіграє наявність у піднебінних мигдаликах лакунарної системи, що 

погано дренується, в якій постійно мають перебіг процеси десквамації 

епітеліального шару та мікробної вегетації. При досліджені мікробної 

флори на поверхні мигдаликів і в лакунах виявлено більше 30 асоціацій 

мікроорганізмів. В лакунах частіше виявляється монофлора а на 

поверхні мигдалика — поліфлора. Частіше виділяється гемолітичний 

стрептокок, зеленявий стрептокок, ентерокок, стафілокок, аденовіруси 

[36]. За останніми даними гемолітичний стрептокок при хронічному 

тонзиліті виявляється у 30 % випадків дорослого населення та 10-15 % 

випадків у дітей. Також є дослідження, що вказують на можливість 

активації сапрофітної флори у виникненні хронічного тонзиліту [55], а 

саме золотистого стафілокока та піогенного стрептокока. 
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Останнім часом з'являються дослідження про можливу роль в 

розвитку патології піднебінних мигдаликів такої непритаманної для 

лімфоїдної тканини мікрофлори як Helicobacter pylori [56]. Але єдиного, 

специфічного патогену, що однозначно викликає хронічний тонзиліт не 

виявлено. 

Оскільки спектр мікрофлори як у хворих на хронічний тонзиліт та 

і у здорових людей може включати як патогенні, умовно-патогенні 

мікроорганізми, так і сапрофіти, діагностика специфічного збудника 

хронічного тонзиліту, що спричинений різноманітними бактеріально-

вірусними, грибковими [57] та внутрішньоклітинними асоціаціями 

неможлива, а визначення етіопатогенетичного фактору дуже утруднене. 

Сучасна наука базуючись на новітніх дослідженнях дозволяє 

переглянути питання виникнення, хронізації та декомпенсації 

хронічного тонзиліту з урахуванням великого обсягу наукового та 

клінічного матеріалу, що накопичився за останні роки 

(Шевчук Ю.В., 2004). 

Існує залежність між складом та функціональною активністю 

клітин, що містяться в мигдаликах і розвитком чи загостреннях таких 

захворювань як ревматоїдний артрит. Також є свідчення про кореляцію 

між змінами клітинного складу мигдаликів і гормональним статусом 

пацієнта. Багато авторів сьогодні приділяють велике значення 

цитологічним дослідженням піднебінних мигдаликів в умовах 

хронічного запалення. В той же час, цитоморфологічна функціональна 

характеристика мигдаликів при хронічному тонзиліті залишається не 

повною. Запропоновані раніше багаточисленні методи оцінки 

імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів, що базуються на 

дослідженні матеріалу з поверхні піднебінних мигдаликів; змивів з 

ротової частини глотки; мазків-відбитків з глоткової поверхні 
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піднебінних мигдаликів; мазків-відбитків з лакунарного апарату; 

цитограм вмісту крипт мають певні недоліки. Вимоги доказової 

медицини, що базуються на надійності та точності морфологічних 

діагнозів, пов’язані з необхідністю максимальної об’єктивізації та 

оптимізації результатів цитологічних і гістологічних досліджень. Крім 

того, системний аналіз результатів може дозволити визначити фактори, 

що обумовлюють розвиток декомпенсації хронічного тонзиліту [58]. 

Староха А. В. та співав., (2007) виявили переважаючу кількість 

макрофагів над нейтрофілами, ознаки проліферативної активності 

лімфоцитів в осередку хронічного запалення, гіперсегментацію 

нейтрофілів, зменшення їхньої функціональної активності, яка корелює з 

тривалістю захворювання та частотою рецидивів. 

Арзамазов С. Г., Иванец И. В. (2001) для оцінки глибини та 

характеристики запалення проводили порівняльний аналіз біопсійного 

матеріалу, який було взято з піднебінних мигдаликів у хворих на 

паратонзиліт, що раніше не страждали на ангіни. При дослідженні 

біопсійного матеріалу Господарь, М.А., (2006) використовували метод 

радіоавтографії. Цей метод являє собою комбінацію таких двох 

важливих методів, як біохімічного та морфологічного. Він дозволяє за 

допомогою радіоактивних попередників ДНК і РНК — 3Н-тимідіну та 

3Н-уридіну визначити наявність або відсутність біосинтезу тієї чи іншої 

речовини, та інтенсивність цього синтезу. Визначення після інкубації 

позначеного тимідіну в клітині свідчить про проліферативну активність, 

а визначення уридіну — про високу синтетичну протеїнову активність 

окремої клітини. У біоптатах з піднебінних мигдаликів на боці 

паратонзиліту, поруч з ознаками гострого запалення було знайдено 

характерні риси хронічного запалення, а саме — стаз клітинних 

елементів крові в просвіті дрібних судин, наявність великої кількості 

клітинних елементів крові (макрофагів та нейтрофілів) в тканині 
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піднебінних мигдаликів, наявність клітинного детриту, набряк і 

альтерація епітелію слизової оболонки піднебінних мигдаликів, що 

проявляється набряком окремих клітин і перерозтягненням 

десмосомальних контактів, множинного мітозу в клітинах епітелію, а 

також явища клітинного апоптозу у всіх структурах піднебінних 

мигдаликів. Про хронічне запалення свідчить висока синтетична 

активність протеїну та висока проліферативна активність клітин строми 

— фібробластів, облітерація та склероз дрібних судин паренхіми та 

строми, порушення загальної цитоархітектоніки піднебінних мигдаликів 

— хаотичне розростання колагенових волокон у фолікули, апоптоз й так 

зване слизове переродження клітин епітелію. Такі зміни було знайдено й 

з контрлатерального боку, де не було паратонзиліту. Таким чином, 

автори зауважують, що морфологічне дослідження є найбільш 

переконливим і достовірним критерієм розвитку патологічного процесу 

в піднебінних мигдаликах, а відсутність ангін в анамнезі не повинно 

впливати на прийняття лікарем рішення про хірургічне лікування. 

Інтактний, на перший погляд мигдалик, є хронічним осередком інфекції, 

що порушує роботу всіх органів і систем, навіть може викликати зміни 

особистісних характеристик пацієнта [59]. 

Автори пропонують діагностувати хронічний тонзиліт за 

допомогою біопсії піднебінного мигдалика. Але на нашу думку такий 

“кривавий” спосіб діагностики не прийнятний в дитячій 

оториноларингології, де діє принцип ощадливої, малоінвазивної хірургії. 

Деякі автори приділяють увагу визначенню в тканинах 

піднебінних мигдаликів оксидантів і антиоксидантів, як можливого 

патогенетичного фактору в розвитку тонзилярної патології. Так Aydin et. 

al., [60] визначили достовірно підвищений рівень експресії GSTP1 ніж 

GSTA1 у зразках тканин пацієнтів з ідіопатичною гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів та рецидивуючим тонзилітом. Автори визначали 
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підвищену активність GST та експресію ізоензиму GSTP1 у пацієнтів з 

рецидивуючим тонзилітом порівняно з гіпертрофією мигдаликів. Таким 

чином, зазначають вони, що патогенетично це різні захворювання. 

Умовою для розвитку хронічного тонзиліту необхідно вважати не 

тільки наявність патологічних змін в самому мигдалику, а й наявність 

імунодефіцитних станів. Дослідження стану імунної системи є одним з 

пріоритетних напрямків у вивченні патогенетичних механізмів 

виникнення, перебігу, та рецидивування захворювань піднебінних 

мигдаликів [61]. 

Так Grasso et al., (2009) вважає, що одним з можливих причинних 

факторів розвитку рецидивуючих інфекцій ПМ та аденотонзилярної 

гіпертрофії може бути недостатність продукції mannose binding lectin 

(MBL) — важливої молекули імунної системи, яка, зважаючи на її 

здатність активувати систему комплементу та індукувати фагоцитоз, 

виявила важливу роль у захисті організму від інфекції. Ця молекула 

приймає учать у розпізнаванні на слизових оболонках залишків 

поверхневого N-ацетилглюкозаміну, як складової частини багатьох 

мікроорганізмів, включаючи різні види вірусів і бактерій. Поліморфізм у 

першому екзоні гену MBL2 у вигляді типу "А" призводить до 

зменшення продукції MBL та порушення його функції. 

Boniotto M. et al., (2005) вважає, що зміни у роботі MBL пов'язані з 

розвитком різних інфекційних та автоімунних захворювань. За думкою 

Pontes et al., (2005) поліморфізм MBL2 також пов'язаний із 

сприйнятливістю до ВІЛ, HTLV (Human T-lymphotropic virus — 

Т-лімфотропний вірус людини) та Neisseria meningitidis. При цих 

інфекційних захворюваннях MBL діє шляхом безпосередньої руйнації 

етіологічного чинника через активацію комплементу та опсонізацію. 

Більш того, за данними Leikina et al., (2005). MBL запобігає аплікації 
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вірусу грипу на поверхню епітеліальних клітин шляхом зшивання 

залишків гліколізованих оболонок вірусу, таким чином запобігаючи 

інфікуванню. Автори обстежили 191 пацієнта з рецидивуючим 

тонзилітом і аденотонзилярною гіпертрофією і 130 здорових. Виявили 

достовірну відмінність в досліджуваних групах дітей, як у частоті 

генотипу так і у частоті алелей відповідно до статі та віку. Діти з 

аденотонзилярною гіпертрофією та рецидивуючим тонзилітом 

характеризувались більш високою частотою виявлення генотипу MBL2 

"00" порівняно з групою здорових (P<0,035), при порівнянні алельних 

частот кореляція була ще вищою (P<0,02). На думку авторів, це може 

бути використано, як прогностичний маркер. Але роль недостатньої 

продукції MBL у розвитку рецидивуючого тонзиліту та 

аденотонзилярної гіпертрофії у дітей остаточно не визначена. 

У свою чергу, хронічний тонзиліт супроводжується розвитком 

імунологічної недостатності в ротовій частині глотки, що є причинним 

фактором для розвитку інших патологічних процесів таких, як 

хронічний фарингіт. Це обумовлено тим, що піднебінні мигдалики 

перетворюються з бар'єру для інфекції в джерело постійного 

інфікування слизової оболонки. Видалення мигдаликів забезпечує 

ліквідацію осередку інфекції та, разом з тим, найважливішого 

компоненту імунного захисту ротової частини глотки. Але існує і 

протилежні думки відносно впливу тонзилектомії на перебіг хронічного 

фарингіту. Деякі автори повідомляють про зникнення хронічного 

фарингіту незалежно від його форми, інші стверджують, що видалення 

піднебінних мигдаликів сприяють виникненню хронічного фарингіту. 

Вплив хронічного тонзиліту на виникнення та перебіг різних форм 

хронічного фарингіту визначається станом клітинного та гуморального 

захисту ротової частини глотки, не виключається також роль 

автоімунних процесів у виникненні хронічного фарингіту [62]. 
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Відомо, що у хворих на ХТ знижується фагоцитарна активність 

лейкоцитів у сироватці крові, які мають захисний потенціал, а саме 

спроможність виділяти захисні пептиди — дефензини. Останні 

призводять до порушення структури та функції цитоплазматичної 

мембрани мікробної клітини й загибелі останньої. Протимікробні 

пептиди виступають в якості не тільки ендогенних антибіотиків, але й 

відіграють важливу роль у розвитку процесів запалення, репарації та 

регуляції адаптивної імунної відповіді. Серед дефензинів виділяють дві 

основні групи: α- та β-дефензини. Дефензини α (HNP 1-4) містяться в 

азурофільних гранулах нейтрофілів. Три основні дефензини людини 

(HNP 1-3) складають 99 % всіх протимікробних пептидів цього типу. 

Вони синтезуються тільки нейтрофілами, що дозволяє вважати їх 

специфічними клітинними маркерами. Активація нейтрофілів при 

інфекційних та запальних процесах призводить до швидкого 

вивільнення дефензинів, які пізніше визначаються у плазмі та інших 

рідинах організму [63]. Незважаючи на велику кількість робот 

присвячених проблемі патології піднебінних мигдаликів єдиної тактики 

діагностики та лікування на сьогодні не існує. 

Провідною функцією піднебінних мигдаликів є забезпечення 

захисту слизових оболонок дихальних шляхів і очей секреторними 

антитілами класів А та М, що проникають через епітеліальні бар’єри та 

зв’язують мікроорганізми [64] 

Механізм формування гуморального імунітету слизових оболонок 

виглядає наступним чином. У мигдаликах виникає відбір з кровотоку 

“нативних” В-лімфоцитів і формування з них клітин, що продукують 

антитіла проти мікроорганізмів, які потрапляють в дихальні шляхи. Так 

за добу піднебінний мигдалик оновлює свій клітинний склад на 30 %. 

Клітини, що контактували з антигеном, спроможні заселяти слизові 
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оболонки дихальних шляхів та очей, залози та синтезувати специфічні 

секреторні імуноглобулінів [65]. 

При ХТ рівень секреторного імуноглобуліну А (sIgA) в 

ротоглотковому секреті знижується в порівнянні зі здоровими 

пацієнтами у 1,5 — 3 рази у 70 %. 

Хронічне запалення мигдаликів, особливо піднебінних, 

характеризується зниженням числа рецепторів до цілого ряду 

регуляторних цитокінів, зменшенням кількості комітованих В-

лімфоцитів — майбутніх клітин, що продукують IgA. 

Але Гаджимирзаев Г. А. [66] вважає, що на сучасному рівні 

розвитку медичної науки необхідно характеризувати хронічний 

тонзиліт, як інфекційно-алергічне запалення. Автор вважає, що для 

лікарів-практиків класифікація Преображенського-Пальчуна для 

визначення тактики лікування є більш прийнятною. 

Таким чином, можна зауважити, що етіологія та патогенез 

розвитку патологічного процесу в піднебінних мигдаликах залишається 

до кінця не визначним, а патологія піднебінних мигдаликів у людини є 

відповіддю індивідуально розвиненого імунітету людини на постійне 

антигенне (мікробне та немікробне) навантаження з формуванням 

відповідної захисної імунологічної реакції з подальшою морфологічною 

перебудовою у вигляді гіпертрофії тканин піднебінного мигдалика, або 

їхнього хронічного запалення. Подальші дослідження локального та 

системного імунітету при цих патологічних станах дозволять визначити 

оптимальний шлях для мінімізації їхнього негативного впливу на 

організм, розробити сучасну тактику консервативного і хірургічного 

лікування, що дозволить покращити здоров'я пацієнтів. 
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1.4. Принципи діагностики хронічного тонзиліту та гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів у дітей 

Діагностика хронічного тонзиліту в світі ґрунтується на різних 

засадах. Так, за даними Американської асоціації отоларингології, 

хірургії голови та шиї (American association of otorhinolaryngology, head 

and neck surgery — AAO-HNS) хронічним тонзилітом вважається стан, 

коли пацієнт страждає від періодичних болів в горлі, періодичних 

загострень тонзиліту, галітозу і постійно збільшених передньошийних 

лімфатичних вузлів [9]. 

Shields, Deskin, (2002) з медичного факультету Техаського 

університету вважають, що симптомами хронічного тонзиліту є хронічні 

болі в горлі, поганий запах з рота, перитонзилярна еритема, наявність 

тонзилярних камінців в лакунах і тривалість таких симптомів повинна 

бути не менш ніж 3 місяці. 

Але Каспранская Г. Р., Лопатин А. С. у 2013 році зауважили, що 

при оцінці клінічних проявів хронічного тонзиліту важливо те, що 

жоден з існуючих критеріїв цього захворювання не дозволяє сьогодні 

однозначно встановити діагноз [67]. 

В Україні діагностика хронічного тонзиліту базується сьогодні на 

класифікації Солдатов И. Б. (1975) та за МКХ 10 — хронічний тонзиліт 

(J 35.0). 

При постановці діагнозу хронічний тонзиліт присутня певна 

частка суб'єктивізму, тому що при цьому захворюванні відсутні жодні 

патогномонічні симптоми, включно з гістоморфологічними 

дослідженнями. Розвиток хвороби починається зазвичай набагато 

раніше за виникнення перших клінічних і морфологічних симптомів. За 

думкою деяких авторів [68] дані анамнезу, що вказують на часті ангіни, 

є найбільш достовірною ознакою наявного у пацієнта хронічного 



90 

 

тонзиліту. Хоча у частини хворих, з виразними місцевими ознаками 

хронічного тонзиліту, ангіни в анамнезі відсутні. З самого початку 

запальний процес в піднебінних мигдаликах набуває ознак хронічного та 

трактується практичними отоларингологами, як “безангінна” форма 

хронічного тонзиліту [69]. 

Оцінка імунологічного стану може проводитись різними методами 

[70]. Наприклад, Пономарев Л. Е. [71] пропонує комплексно оцінювати 

клітинні елементи та мікрофлору, що міститься в лакунах піднебінних 

мигдаликів. Ці ж автори запропонували комплексно оцінювати титр 

протистрептококових антитіл (антистрептолізин-О) в аналізі крові, 

ревматоїдного фактору, а також винайшли морфологічні ознаки 

декомпенсації хронічного тонзиліту — по коливанню кількості клітин 

епітелію та лімфоцитів в лакунах піднебінних мигдаликів у хворих на 

хронічний тонзиліт і здорових пацієнтів. Якщо кількість лімфоцитів 

лежить у межах 15-30 — нормальна лімфоцитутворююча функція, 

більше 30 клітин — активна лімфоцитутворююча функція при 

подразненні запальним процесом, менше 15 — знижена 

лімфоцитутворююча функція, як ознака декомпенсації імунологічних 

можливостей лімфоїдної тканини (хронічного тонзиліту). 

Щербакова Н. В. [72] виявила наявність кореляції між 

видихальним повітрям та функцією піднебінних мигдаликів за 

допомогою “електронного носа” — газового аналізатора (ООО 

“Ассоциация медицины и аналитики”, С-Петербург) та довела 

діагностичну цінність цього методу. Автор вважає, що виражені зміни 

видихуваного повітря у хворих на хронічний тонзиліт можуть бути 

пов’язані з хронічним запаленням слизової оболонки лакун та прилеглої 

паренхіми, де утворюються різні за розміром мікроабсцеси. Мигдалик 

набуває вигляду губки — строму утворює сполучна тканина, а лакуни 
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містять гній, детрит, казеоз, тіла загиблих та вегетуючих 

мікроорганізмів, що й обумовлює додаткове газоутворення та зміну 

газового складу видихуваного повітря. 

Діагностичне значення при хронічному тонзиліті цитологічного 

вмісту ротоглотки, детально досліджене в 50-60-і роки, досить сильно 

перебільшене та не знайшло поширеного застосування в лабораторній 

практиці, хоча і використовувалося тривалий час, особливо при 

застосуванні методу послідовних промивань по Ясенівському М. С. 

(1979). Слід визнати, що цей метод використовувала 

Єлісєєва Т. О., (1993) при вивченні різних впливів на характер 

трансміграції елементів через слизову оболонку глотки, в тому числі і 

при хронічному тонзиліті. На кількісну характеристику клітинного 

складу ротоглоткового секрету можуть впливати різні екзогенні та 

ендогенні фактори, тому відносити всі виявлені зміни на рахунок 

хронічного запалення мигдаликів не видається цілком виправданим. 

Більш того, дослідження вмісту лакун і його цитологічні варіації при 

різних формах хронічного тонзиліту можуть бути обумовлені не тільки 

запаленням мигдаликів, але і станом епітеліального покриву і характеру 

лейкограми периферичної крові. Важливо відзначити, що вирішальним 

моментом є підвищений вміст в лакунах мигдаликів нейтрофільних 

лейкоцитів, який при декомпенсованому тонзиліті є більш вираженим 

[71]. На думку Дюміна О. В. і співавторів (1990), клітинний склад 

ротоглоткового секрету навіть в умовах норми досить варіабельний — 

флуктуації значень епітеліальних клітин можуть відрізнятися навіть в 

умовах норми в 1,5-2 рази, а нейтрофільних лейкоцитів, які є основним 

індикатором загострення процесу, більш ніж в 2,2 рази. 

Хропіння, бруксизм, порушення дихання під час сну, 

обструктивне апное сну частіше є наслідком гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів. Рідше до цього призводить гіпертрофія язикового 
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мигдалика [73], або різноманітні аномалії розвитку лицьового скелету та 

зубо-щелепної системи: синдром Фанконі, синдром Корнелії де Ланге та 

інші [74]. 

Бальний метод оцінки різних симптомів сьогодні широко 

використовується [75, 76], але при патології піднебінних мигдаликів в 

сучасній отоларингологічній літературі ми не знайшли. 

Таким чином, діагностика захворювань піднебінних мигдаликів та 

принципи лікування ґрунтуються тільки на локальних клінічних 

ознаках, жодна з яких не є патогномонічною для цієї патології. В свою 

чергу, поява нових методів імунологічних досліджень відкриває нові 

перспективи в розшифровці стану різних ланок імунітету при 

захворюваннях піднебінних мигдаликів. Накопичені до теперішнього 

часу методичні прийоми експериментальної та клінічної імунології 

дозволяють охарактеризувати широкий спектр реакцій системного і 

місцевого імунітетів, включаючи імуннофункціональний стан клітин 

самих мигдаликів. 

Таке багатопланове дослідження дозволить не тільки дати об'ємну 

характеристику імунітету при патології піднебінних мигдаликів, але 

виділити ті найбільш характерні зміни при цих захворюваннях, які 

можуть стати основою лабораторного імунодіагностичного алгоритму 

діагностики гіпертрофії мигдаликів та хронічного тонзиліту, що грає 

важливу роль у виборі стратегії лікування. 

 

1.5. Принципи консервативного лікування хронічного тонзиліту 

та гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей 

Лікування патології піднебінних мигдаликів у дітей на сучасному 

етапі. 
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Нераціональне лікування гострого тонзиліту, а саме відмова від 

системної антибіотикотерапії, чи її невиправдано короткий курс, є 

однією з причин хронізації процесу. 

Лікування хронічного тонзиліту як в стадії загострення так і в 

стадії ремісії пов’язана з деякими труднощами [77, 78]. Необхідно 

приймати до уваги наявність в мигдаликах не монофлори а мікст-

інфекції, яка набагато гірше піддається антибіотикотерапії. Тому, 

найбільш адекватний шлях лікування хронічного тонзиліту в стадії 

декомпенсації — хірургічний [79]. У дорослих пацієнтів цей шлях 

виправданий в любому випадку. А от відносно того, чи необхідно 

видаляти мигдалики у дітей, як що так — то з якого віку, погляди 

фахівців різняться. Це пов’язано з тим, що піднебінні мигдалики є 

частиною імунної системи слизових оболонок, виконують захисну, 

антигенпрезентуючу функцію. Переважна більшість вітчизняних 

отоларингологів-науковців користується класифікацією 

И. Б. Солдатова (1975) та вважає показанням до хірургічного втручання 

(тонзилектомії) декомпенсацію хронічного тонзиліту. Закордонні 

отоларингологи використовують критерії Paradise, що тільки у 15,8 % 

відповідають принципам доказової медицини [80]. Але функціональний 

стан піднебінних мигдаликів в цьому випадку не враховуються, що іноді 

призводить до видалення ще працездатного органу. Сьогодні всі, 

багаточисленні методи оцінки функціонального стану піднебінних 

мигдаликів переважно відображають якійсь один його бік: клінічний 

(казеозний детрит, інфільтрація дужок, рубці між дужками та 

мигдаликом, та ін.); мікробіологічний, морфологічний, біохімічний, 

імунологічний. Але кожний, окремо-взятий показник стану піднебінних 

мигдаликів має свою “вагу” у загальній картині його працездатності та 

не є вирішальним у виборі тактики лікування. Тому інтерпретація 

кожного, окремо-взятого показника не висвітлює істинного його стану. 
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Загальна, інтегральна оцінка всіх цих показників і є тим завданням, що 

може призвести до об’єктивізації показань до консервативної чи 

хірургічної тактики лікування хронічного тонзиліту. 

Традиційне лікування ХТ не завжди призводить до нормалізації 

імунологічних показників, а саме не дозволяє досягнути оптимального 

результату у пацієнтів зі зниженим імунітетом, що обумовлює 

застосування у цієї групи імуноактивних препаратів [81, 82]. 

У хворих на ХТ, що ускладнений паратонзилітом виявлено 

дисбаланс у системі протимікробних пептидів: різке збільшення 

концентрації HNP1-3 у сироватці крові та зниження у 60 % хворих 

експресії гену HBD2 у слизовій оболонці піднебінних мигдаликів. У 

76 % випадків застосування препарату пидотимод у цих пацієнтів 

дозволило знизити рівень HNP1-3 у сироватці крові, покращити 

показники системного імунітету. У 50 % випадків це лікування призвело 

до нормалізації експресії HBD2 у слизовій оболонці піднебінних 

мигдаликів, що підвищило захисну функцію на локальному рівні [83]. 

В теперішній час переважають органозберігаючі методи лікування 

хронічного тонзиліту, що направлені на нормалізацію функції 

піднебінних мигдаликів. Розроблено та використовуються велика 

кількість консервативних методів лікування, традиційним з яких є 

промивання лакун піднебінних мигдаликів різними розчинами медичних 

препаратів. Але цей спосіб не завжди можна застосовувати з різних 

причин — особливості морфології мигдалика, неспокійна поведінка 

пацієнта та інше. Зирянова К. С., Куренков Є. Л. [84] запропонували 

лікування хронічного тонзиліту методом кавітації за допомогою апарату 

“Кавітар” (УЗОЛ-01-Ч виробництва НПО “Медприбор”, Челябінськ). 

Автори отримали позитивний результат в лікуванні у вигляді 

достовірного зниження активності запального процесу в піднебінних 
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мигдаликах, зменшення лімфоцитарної та плазматичної інфільтрації 

слизової оболонки піднебінних мигдаликів, зменшення кількості 

фібробластів, макрофагів, стазу та набряку строми слизової оболонки 

піднебінних мигдаликів. На думку авторів, всі ці зміни є маркерами 

позитивного впливу кавітації на функцію піднебінних мигдаликів і 

показують неефективність традиційних методів лікування, а саме — 

промивання лакун мигдаликів. 

В останні роки широке поширення набув метод низькочастотної 

ультразвукової терапії, внаслідок застосування якої виникає очищення 

лакун піднебінних мигдаликів, покращення мікроциркуляції та 

створення тимчасового депо лікарського засобу безпосередньо в 

тканинах мигдалика. Для промивання піднебінних мигдаликів 

застосовують розчини антисептиків, а для низькочастотного фонофорезу 

антибактеріальні препарати та імуномодулятори [33]. На думку авторів, 

найбільш перспективним є використання озону, так як при хронічному 

тонзиліті має місце гіпоксія з наявністю великої кількості біологічно 

активних сполук, що обумовлено неповним окисленням продуктів 

тканинного обміну. Озон, як неспецифічний лікувальний фактор, має 

високі окислювально-відновлювальні властивості та виразний 

бактерицидний, фунгіцидний і протизапальний ефект. Озон може 

проникати в біологічні тканини та підвищувати парціальний тиск кисню, 

добре переноситься хворими та не дає побічних ефектів. 

Маккаев Х. М. [85] пропонує в педіатричній отоларингології 

використовувати термін “хронічний аденотонзиліт” та розроблений їм 

метод консервативного лікування хронічного аденотонзиліту, що 

включає обробку та санацію мигдаликів, іригаційну терапію з 

використанням фітопрепаратів, вплив на піднебінні мигдалики 

низькоенергетичним лазерним опроміненням, використанням 
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димефосфона як імуномодулятора та дихальні вправи. Авторський 

метод істотно обмежує показання до антибіотикотерапії, знижує 

необхідність в хірургічному лікуванні у 2 рази, а при хронічному 

декомпенсованому тонзиліті - у 4 рази. 

Всі, нині існуючі методи, що використовуються для 

консервативного лікування ХТ, відображають ідеологічні погляди 

медицини і біології на сутність процесів в мигдаликах і можливості 

фармакології. На першому етапі домінували погляди на етіопатогенез як 

єдине ціле, тому в період до антибіотиків переважали антисептичні 

промивання та полоскання, що були рекомендовані 

Цытович М. Ф., (1925) і Горбштейн С. С., (1975). Поява антибіотиків 

була новим словом в лікуванні хронічного тонзиліту, особливо в період 

загострення. Поряд з їхнім спільним використанням при ХТ, 

Преображенский Б. С., Попова Г. Н., (1970) застосовували і місцеві 

аплікації з антибіотиками, промивання, електрофорез і фонофорез. 

Костышиним А.Т., (1965) були розроблені і спеціальні антисептичні 

пасти, що містили, крім антисептичних засобів, глюкокортикоїди які 

мають протизапальну дію. В подальшому Кравченко М. Ф., (1979) були 

запропоновані й інші методи "пломбування” лакун — використання 

декаметоксинової пасти парафінобальзамічних і медово-антисептичних 

паст. При всій обґрунтованості застосування антисептичних матеріалів 

та інших стимулюючих компонентів, відповідно до сучасних поглядів на 

роль лакунарного апарату мигдаликів, на думку Slipka, J., 

Slipka, J. Jr., (1996) при використанні методології пломбування 

порушувалася одна з основних функцій останніх — рецепція з лакун 

антигенного матеріалу для формування гуморальних факторів захисту 

слизової оболонки і клітин пам'яті для системної імунної відповіді. Не 

випадково, в кінці минулого сторіччя намітилася тенденція до 
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проведення операції розсічення лакун [86] для поліпшення їх 

дренування що, на думку Покотиленко А. К. (1978) є основним 

елементом для ефективної терапії хронічного тонзиліту. Автор вважає, 

що як такого запалення паренхіми мигдаликів при хронічному тонзиліті 

не існує, а весь процес "відбувається” виключно в лакунах, особливо 3-

го і 4-го порядку, де створюються сприятливі умови "термостата” для 

культивування мікроорганізмів, особливо в тих випадках, коли 

порушено дренування лакун, а зміни в тканини мигдаликів носять 

реактивний характер. 

Іншим напрямком в консервативному лікуванні хронічного 

тонзиліту стало використання різних за своєю природою стимуляторів 

реактивності як місцевого, так і системного характеру. Ці ідеї, особливо 

з використанням природних речовин реалізували вже давно 

Мостовой С. И. та ін., (1979). Застосовувалися препарати бджільництва, 

лиманного бруду, етонію, гліцерину і результати цих досліджень 

узагальнені в монографії Попа В. А. (1984). 

Поряд з аплікаціями на поверхню піднебінних мигдаликів багато 

авторів пропонували найбільш активний і патогенетично обґрунтований 

метод — промивання лакун різними препаратами. Ефективність такої 

консервативної терапії була досить високою — на думку Дайняк Л. Б. 

(1998) вона досягала 87 %, однак тривалість такого ефекту від лікування 

була невисокою і було потрібно повторювати такі маніпуляції мінімум 

двічі на рік зі зміною промивних складових, оскільки до них швидко 

формувалася резистентність. Ці методи пропагуються і в даний час 

Попов Е. Л. та інш., (2002) у вигляді витяжок з лікарських трав з 

протизапальною та імуномодулюючою дією. Шукурян К. Г., (1984) 

вважав перспективним методом одночасне з промиванням використання 

й інтратонзилярного введення антисептичних, протизапальних засобів і 
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імуномодуляторів, що пропонується до теперішнього часу з різними 

варіаціями [87]. 

У зв'язку з появою нових даних про імунокомпетентні клітини 

піднебінних мигдаликів, їх імунологічні функції і розвиток вчення про 

імунодефіцитні стани [88, 89] з'явилася велика кількість методів 

консервативного лікування з застосуванням різних видів модифікаторів 

імунної відповіді. Це препарати широкого імуномодулюючого спектра, 

такі, як група імідазолу, ізопринозин, істинно імунотропні препарати, в 

основному тимічного походження, фактори фізичного впливу [90], 

речовини природного походження та комбінації між собою в самому 

різноманітному поєднанні. 

Було відзначено, що при певних схемах застосування 

імуномодуляторів як при загальному, так і місцевому застосуванні 

досягається хороший терапевтичний ефект. Так, обґрунтування для 

застосування препаратів типу левамізолу при локальному використанні 

було зроблено Мельников О. Ф. (1981), в подальшому керована ним 

група лікарів і дослідників обґрунтувала місцеве застосування і інших 

імуномодуляторів — т-активіну, тималіну, тимогену, що підтвердилося і 

в дослідженнях інших авторів. Так, використання т-активіну, тималіну 

та їх синтетичного аналога тимогену при хронічному тонзиліті 

обгрунтував Кіщук В. В. (1996). Серед інших речовин слід виділити 

поширені в останні роки різні комбінації імуномодуляторів з 

антиоксидантними і антибактеріальними засобами [91], різні 

нанофармакологічні та фітопрепарати, наприклад: тонзилотрен і BNO 

1030 [92, 93, 94], препарати антигомотоксичної терапії [95]. Також 

виконують комплексне лікування хворих на хронічний тонзиліт із 

застосуванням антибактеріальних промивань лакун, нестероїдних 

протизапальних засобів загального впливу, рослинних імуномодуляторів 
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і адаптогенів [96]. Д'яченко Т. В., (1994) і Скрябін В. О., (1994) 

повідомляють про ефективність консервативної терапії хворих на 

хронічний тонзиліт при використанні спленіну в комбінації з вілозеном. 

Поряд з цим, у вілозену виявлено потужну мітогенну дію на клітини 

лімфоїдного ряду в структурах глоткового кільця, яка поєднується з 

вираженим імунносупресивним впливом, що робить використання цього 

препарату небажаним вважає Мельников О. Ф. (1981). При загальному 

впливі на організм при хронічному тонзиліті крім загальнозміцнюючих 

речовин, адаптогенів і вітамінів перспективними вважалися і різні 

природні сполуки типу муміє або пентоксил, поєднання трав'яних 

витяжок і нанофармакологічних препаратів [92, 97]. 

Поряд з великою різноманітністю лікарських препаратів для 

терапії хронічного тонзиліту запропоновано багато пристроїв, що 

використовують лікувальні властивості фізичних факторів різного 

походження. Як передбачається Мельниковим О. Ф. (1986) в огляді, 

присвяченому імуномодулюючим властивостями фізичних факторів, всі 

вони є для організму і тієї тканини, на яку впливають, стресорами 

неантигенної природи, реакція на них носить стереотипний 

неспецифічний характер і, при певних параметрах фізичних факторів 

може бути активуючою, або гнітючою. Одним з перших в цьому 

напрямку був застосовалі ультразвук низьких інтенсивностей і 

моночастоти Цыганов А. И. та співав., (1977). Пристрої, що 

використовують цей фізичний фактор, застосовуються і в даний час як 

самостійно, так і для фонофорезу лікарських препаратів при хронічному 

тонзиліті. 

З напівконсервативних засобів лікування хронічного тонзиліту з 

використанням фізичних факторів велика увага впродовж останніх 

десятиліть приділялася використанню низьких температур [98]. Надалі 
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були запропоновані методи впливу на мигдалики хворих на хронічний 

тонзиліт кріоультразвукових пристроїв, де були істотно змінені 

параметри ультразвуку, вплив якого здійснювався в широкій смузі 

частот зі скануючим ефектом [99]. Були отримані високі терапевтичні 

результати, однак цей метод не отримав широкого поширення через 

складність апаратури та методик її використання. 

З появою в медицині оптичних квантових генераторів (лазерів), 

були зроблені спроби застосувати їх для лікування хворих на хронічний 

тонзиліт [100]. Однак згодом, не було виявлено їх високої терапевтичної 

ефективності. На думку Змеев А. В. (1998) ефективність застосування 

лазерів істотно зростала при їхньому поєднанні з низькотемпературними 

впливами на мигдалики, але була нетривалою. Поряд з цим, є 

повідомлення про ефективне застосування СО2-лазерів для 

напівхірургічного лікування хронічного тонзиліту [101]. 

Також, тривалий час привертають увагу дослідників чинники 

фізичної природи, які оточують людину впродовж його життя. Це, перш 

за все, магнітні поля. Мельников О. Ф. (1980) було визначено, що 

низькочастотні магнітні поля при загальному впливі на організм можуть 

посилювати його протидію агресивним факторам зовнішнього 

середовища. Місцеве застосування змінного магнітного поля 

промислової частоти для локального впливу на мигдалики хворих на 

хронічний тонзиліт було детально вивчено в експерименті 

Мельников О. Ф. (1981), та при клінічному застосуванні, де автор 

показав, що змінне електромагнітне поле володіє широким спектром 

імуномодулюючих впливів на різні типи імунокомпетентних клітин 

системи імунітету — ПЦК, фагоцити мигдаликів, антитілпродукуючі 

клітини і клітини-регулятори. Ним були відпрацьовані оптимальні 

режими і схеми застосування цього фізичного чинника, що в 

подальшому було підтверджено і розвинене Кіщук В. В. (1996). В 
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останні роки ефективність магнітотерапії пацієнтів хворих на хронічний 

тонзиліт підкріплюється даними Кіщук В. В. (1996a) про комбіноване 

використання різних магнітотерапевтичних пристроїв з частотою більш 

промислової в поєднанні з використанням лазерів, або 

імуномодуляторів. 

В арсеналі консервативних засобів лікування хронічного тонзиліту 

ще залишається чимало засобів, що відрізняються від викладених вище 

складом або фізичним фактором. Однак, всі вони не перевищують за 

своєю терапевтичною ефективністю раніше досліджених. Всі вони 

пов'язані з основними трьома напрямками в лікуванні хронічного 

тонзиліту, а саме: 

1. вплив на "розвантаження" лакунарного апарата глоткового 

кільця; 

2. вплив на організм в цілому; 

3. відновлення імунного статусу організму [99]. 

Поряд з цим, є і негативні висновки щодо деяких видів лікування. 

Перш за все — ультрафіолетового опромінення як слизової оболонки, 

так і крові. Вже порівняно давно показано Висьтак Р. М. (1993), що 

ультрафіолетовий спектр світла може за певних умов і довжині хвилі 

призводити до зниження захисного потенціалу факторів протипухлинної 

резистентності що істотно обмежує застосування цього фізичного 

чинника в лікувальній практиці. Також, Рыльская О. Г. (1993) вважає, 

що застосування низьких температур, особливо в поєднанні з 

деструктивними впливами, здатне запускати аутологічні імунні реакції 

проти своїх клітин еритроцитарного і лімфоцитарного рядів. 

Що стосується порівняння ефективності консервативного і 

оперативного підходів лікування хронічного тонзиліту, то слід 
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зауважити, що в багатьох випадках тонзилектомія не вирішує питань 

подальшого прогресування таких захворювань як пієлонефрит, 

ревматизм, міокардит, поліартрит. Спеціальні дослідження, проведені 

Tomioka S. et al. (1996) на значному клінічному матеріалі, показали, що 

тонзилектомія не призводить до істотного поліпшення перебігу 

захворювань нирок, серця і суглобів, тоді як консервативне лікування, 

особливо індивідуально підібране, мало істотні переваги перед 

тонзилектомією. 

Це може бути пов'язано з тим, що процес запуску автоімунних 

механізмів альтерації тканин при хронічному тонзиліті вже пройшов 

свій критичний момент і подальша присутність, або відсутність 

мигдаликів (як хронічного осередку інфекції) вже не визначає характер 

перебігу супутнього захворювання зуважують Пальчун В. Т. і 

Сагалович Б. М. (1995). Свого часу, подібні припущення були зроблені 

ще Преображенським Б. С., Попова Г. Н. (1970). В даний час, у зв'язку з 

новим рівнем знань про роль та функції мигдаликів глоткового кільця, 

отріманіх в роботі Weiner H., Meyer L. (1996), розробкою методів 

індивідуального підбору ефективних способів імунної корекції завдякі 

роботам Мельников О. Ф. і Лакиза С. А. (1997) перевага в виборі 

методів лікування хронічного тонзиліту явно змістилася в бік більш 

ощадливих методів лікування, тобто консервативного методу, особливо 

в дитячому віці [99]. 

За неефективності консервативного лікування хронічного 

тонзиліту, застосовуються хірургічні методи. Але, у зв’язку з тим, що 

піднебінні мигдалики відіграють важливу роль у становленні імунітету 

та достеменно невідомі віддалені наслідки тонзилектомії для організму в 

дошкільному віці коли мигдалики є “вакцинною лабораторією”, 

хірургічний метод слід застосовувати тільки за абсолютними 



103 

 

показаннями. Враховуючи масштаби застосування тонзилектомії в дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку в попередні роки у всьому 

світі, можна думати про серйозні біологічні наслідки такої діяльності. 

1.6. Показання до хірургічного лікування хронічного тонзиліту та 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей 

На сьогоднішній день, як в науковій спільноті, так і в практичній 

охороні здоров'я не існує загальносвітових і загальноприйнятних 

показань до хірургії піднебінних мигдаликів. З розвитком медичної 

науки та отриманням нових знань, з удосконаленням медичної техніки 

показання до хірургічного лікування захворювань піднебінних 

мигдаликів постійно вдосконалювались, тому постійно змінювались. В 

багатьох країнах отоларингологічна спільнота має своє бачення на цю 

проблему. 

Так, впродовж 1960-1970-х років було винайдено багато різних 

антибіотиків, які в більшому, чи меншому ступені були придатні для 

лікування інфекційних захворювань горла. Тому показання до 

тонзилектомії по причині рецидивуючих інфекційних захворювань 

піднебінних мигдаликів ставали все більше і більше обмеженими. В той 

же час, при зменшенні кількості рецидивуючих інфекцій піднебінних 

мигдаликів все частіше показаннями до тонзилектомії стають 

гіпертрофовані мигдалики без ознак хронічної інфекції, що призводять 

до обструкції дихальних шляхів уві сні та розвитком негативних 

наслідків з боку серцево-судинною системи таких, як cor pulmonale 

[102]. 

Впродовж 1970-2000-х років в більшості країн світу зросла кількість 

операцій на збільшених піднебінних мигдаликах з приводу порушення 

сну у таких пацієнтів. Reichel O., et al., (2007) вважають, що гістологічно 

піднебінні мигдалики не відрізняються при їхній гіпертрофії та при 

рецидивуючому тонзиліті. Навіть раніше, збільшені піднебінні 
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мигдалики у дітей видалялись більше профілактично для запобігання 

майбутнім інфекціям! 

За даними Швецького Національного тонзилярного реєстру 

(National Tonsil Register) сьогодні хлопчики віком до 12-ти років частіше 

оперуються з приводу обструкції дихальних шляхів, а дівчатка у 

підлітковому віці частіше оперуються з приводу рецидивуючого 

тонзиліту. Рецидивуючі інфекційні захворювання піднебінних 

мигдаликів все ще залишаються основним показанням до 

екстракапсулярної тонзилектомії. Але раціональне застосування 

антибіотиків отоларингологами при інфекційному запаленні лімфоїдної 

тканини глотки зменшило кількість пацієнтів, що направляються на 

хірургічне лікування, що і знайшло відображення в національних 

протоколах [103]. 

Таке показання як "хронічний тонзиліт" рідко призводить до 

хірургічного лікування в Швеції, навіть незважаючи на те, що у 

Національному тонзилярному реєстрі є дані про 100 % регрес симптомів 

цього захворювання впродовж 6 місяців після операції. 

Сьогодні національними рекомендаціями щодо тонзилотомії у 

Швеції є наступні. 

Стани, що пов'язані з пацієнтом: 

1. обструктивне дихання під час сну з хропінням, або без нього 

в поєднанні з ротовим диханням і втягненням податливих 

місць грудної клітини; 

2. неспокійний сон з частими пробудженнями та частими 

змінами положення тіла; 

3. порушення денної активності, що пов'язана з низькою 

якістю нічного сну; 
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Стани, що пов'язані з лікувальним процесом: 

4. орально-моторні розлади такі, як порушення жування, 

ковтання, мовлення та різноманітні дентально-фаціальні 

мальформації (після консультації з відповідними 

фахівцями); 

5. рішення отоларинголога щодо достатності техніки 

тонзилотомії для вирішення поставленої мети; 

6. невелика кількість і тяжкість загострень рецидивуючих 

інфекцій піднебінних мигдаликів, при яких можна не 

застосовувати екстракапсулярну тонзилектомію; 

Стани, що пов'язані з персоналом: 

7. отоларинголог має достатній досвід у використанні цієї 

техніки. 

Алгоритм національних швецьких рекомендацій щодо 

попереднього консервативного лікування хронічного тонзиліту та 

визначення показань до хірургічного лікування виглядає наступним 

чином. 
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Але, на нашу думку, такий підхід щодо визначення показань до 

хірургічного лікування не враховує всіх можливих етіологічних 

чинників, що сприяють розвитку патологічного процесу в піднебінних 

мигдаликах і виключає потенційно-ефективне консервативне лікування 

цієї патології. 

Запропонований авторами підхід щодо визначень показань до 

тонзилектомії через пробне лікування трьома різними групами 

антибіотиків, на нашу думку не є раціональним, особливо в педіатричні 

практиці. 

Відносно новим показанням до тонзилектомії сьогодні є синдром 

PFAPA, що проявляється періодичною лихоманкою, афтозним 

стоматитом, тонзилофарингітом і шийним лімфаденітом. Хоча цей 

синдром в останні 25 років і визначений як специфічний, етіологія і на 

сьогодні залишається невідомою. Стартова терапія починається з 

гормональних препаратів. Якщо ефект слабкий, то на основі новітніх 

рандомізованих досліджень [104, 105] можна рекомендувати таким 

пацієнтам тонзилектомію. 

Американські отоларингологи вважають, що запальні 

захворювання глотки є самою частою причиною для звернення до лікаря 

первинної ланки та призначення антибіотикотерапії. Витрати системи 

охорони здоров'я на лікування цих захворювань, а також непрямі 

витрати, що пов'язані з пропуском роботи, школи, дитячого дошкільного 

закладу, догляд за хворими дітьми їхніми батьками є досить істотними. 

Порівняно з контрольними групами діти, що мають розлади дихання уві 

сні мають достовірно більшу частоту вживання антибіотиків, на 40 % 

частіше відвідують лікаря та на 215 % мають вищу захворюваність за 

рахунок частих гострих респіраторних інфекцій вважає 

Tarasiuk A. et al. (2007). Відсутність нормального зросту у дітей з 
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синдромом обструктивного апное сну відмічають від 27 % до 62 % 

пацієнтів дитячого віку [106]. За даними Stewart M. G. et al. (2000) діти з 

тонзилярною патологією, включаючи рецидивуючі тонзиліти та 

гіпертрофію мигдаликів із розладами дихання уві сні мають знижену 

оцінку за шкалою якості життя (QoL) за станом загального здоров'я, 

фізичної функціональності, поведінки, тілесних болів в порівнянні зі 

здоровими дітьми. 

Синдром розладів дихання уві сні включає ряд симптомів таких, 

як втомлюваність від хропіння та гіповентиляції з розвитком 

обструктивного апное сну. Поширеність синдрому обструктивного 

апное сну в дитячому віці становить від 1,2 % до 5,7 %, тоді як первинне 

хропіння є у 10 % дітей, як зауважує Urschitz M. S. et al. (2005). За 

даними Goldstein N. A. et al. (2000) близько 40 % дітей з синдромом 

обструктивного апное сну страждають на поведінкові розлади такі, як 

енурез, гіперреактивність, підвищену агресію, підвищену тривожність, 

депресію та соматизацію. Також, цей синдром Mitchell R. B., 

Kelly J. (2006) асоціюють з поганою успішністю в школі, зниженням 

якості життя за шкалою QoL. В роботах Georgalas C,. et al. (2004) рівень 

якості життя пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну за 

шкалою QoL є порівняною з пацієнтами, що мають інші хронічні 

захворювання (бронхіальна астма, ювенільний ревматоїдний артрит). 

Думки науковців мають розбіжності з приводу ефективності 

тонзилектомії, медикаментозного лікування та динамічного 

спостереження з приводу рецидивуючих інфекційних захворювань 

глотки. За даними американської Агенції досліджень і якості охорони 

здоров'я (AHRQ) у дітей після тонзилектомії знижується рівень 

захворюваності на інфекції глотки (середній рівень доказовості), та 

покращується відвідуваність школи та дитячого дошкільного закладу 

(низький рівень доказовості) в перший рік після операції. Але в 
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подальшому ці результати в катамнезі не підтверджуються із за 

відсутності довгострокових досліджень [107]. 

Дослідження проведені Wolfensberger M. et al., (2000) показали, що 

92 % батьків пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну 

задоволені результатами проведеної тонзилектомії. 

За даними Friedman M. et al. (2009) ефективність тонзилектомії 

при синдромі дихальних розладів уві сні підтверджує те, що основною 

причиною обструкції дихальних шляхів у таких пацієнтів є гіпертрофія 

піднебінних мигдаликів. Також дослідження Brietzke S. E., Gallagher 

D. (2006) і Mitchell R. B., Kelly J. (2007), показують повну, або часткову 

ефективність тонзилектомії для лікування синдрому розладів дихання у 

дітей. 

З іншого боку, велике дослідження Childhood Adenotonsillectomy 

Trial показало, що при вимірюванні нейропсихологічними тестами у 

дітей з ГПМ таких показників, як увага і функціональні вправи, 

тонзилектомія не має достовірних переваг над стратегією динамічного 

спостереження та медикаментозного лікування, але достовірно 

покращувала показники поведінкових реакцій і результатів 

полісомнографії в порівнянні з динамічним спостереженням впродовж 7 

місяців [108]. 

Також за даними AHRQ тонзилектомія призводить до 

короткочасного поліпшення показників сну в дітей з синдромом 

дихальних розладів, що спричинений ГПМ в порівнянні з динамічним 

спостереженням (середній рівень доказовості) [107]. Також, за даними 

Mitchell R. B., Kelly J. (2007) у дітей з ГПМ після тонзилектомії 

покращуються поведінкові реакції та успішність в школі. 
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Показання до хірургічного лікування ГПМ часто містять велику 

долю суб'єктивізму. Розробкою об’єктивізації показань займається 

багато отоларингологів, що часто використовують, так звані 

“опитувачі”. Наприклад, Powell et. al., [109] використовували OSA-18 

опитувач (Obstructive Sleep Apnea) в дітей з порушеннями дихання під 

час сну до- та після тонзилектомії. Автори визначили суттєве достовірне 

покращення стану по усім розділам опитувача таких, як проблеми уві сні 

у 3,9 рази, фізичні страждання — у 2,2 рази, емоційний дистрес-синдром 

— у 2,0 рази, денні проблеми зменшились у 1,8 рази, необхідність 

піклування та догляду за дитиною зменшились у 2,6 рази. 

Parker N., Walner D. [110] провели ретроспективне дослідження 

показань до хірургічного втручання на мигдаликах серед 302 дітей віком 

від 5 місяців до 18 років. Всіх пацієнтів було розподіллено на вікові 

групи: 0-3 роки, 4-10 років, 11-18 років. В групі пацієнтів віком 0-3 роки 

показанням до хірургічного втручання у 100 % випадків була обструкція 

дихальних шляхів, а інфекція мигдаликів — у 2,6 %. В групі пацієнтів 

віком 4-10 років обструкція була показанням до тонзилектомії у 91,9 % 

випадків, а інфекція мигдаликів — 13,4 % відповідно. А в групі 

пацієнтів віком 11-18 років: 84,6 % та 33,3 % відповідно. Ведучим 

показанням до тонзилектомії в групі пацієнтів віком 0-3 роки обструкція 

була у 98,8 % операцій, а інфекція мигдаликів — у 7,5 % операцій. В 

групі пацієнтів 4-10 років: 73,2 % та 25,3 % відповідно. В групі пацієнтів 

11-18 років: 43,0 % та 54,2 % відповідно. За даними авторів значення 

обструкції (гіпертрофії мигдаликів), як показання до тонзилектомії 

підвищилось за останні 30 років, а інфекції мигдаликів (хронічного 

тонзиліту) зменшилось. 

За даними Американської асоціації отоларингології, хірургії 

голови та шиї (American association of otorhinolaryngology, head and neck 

surgery — AAO-HNS) показанням до хірургічного лікування піднебінних 
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мигдаликів є два найпоширеніших стани: рецидивуючі інфекційні 

запалення піднебінних мигдаликів і розлади дихання уві сні [9]. 

Північноамериканське клінічне практичне керівництво по 

тонзилектомії у дітей (Clinical Practice Guideline: Tonsillectomy in 

Children) [111] має в основі критерії, що були запропоновано 

Paradise J. L. et al. (1984). 

Критерії Paradise 

Критерій Визначення 

Частота 

загострень 

тонзиліту 

7 або більше епізодів за останній рік; 

5 або більше епізодів за останні 2 роки; 

3 або більше епізоді за останні 3 роки. 

Клінічні 

прояви* 

Температура > 38,3
0
С; 

Шийна лімфаденопатія (ущільнення, або збільшення 

> 2 см); 

Нашарування на піднебінних мигдаликах; 

Культуральне виділення БГСА 

Лікування Призначення антибіотиків при наявності, або 

підозрі на БГСА 

Документування Кожен епізод і його кваліфікуючі ознаки були 

своєчасно відображені в клінічних записах; 

Якщо це не повністю задокументовано, то 

необхідно подальше спостереження одним 

клініцистом як мінімум 2 епізодів з відповідними 

критеріями.** 

*Біль в горлі + наявність > 1 симптому визначається, як 1 епізод; 
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**Останнє твердження дозволяє проводити оперативне втручання 

дітям, епізоди загострень у яких належним чином не задокументовані, 

але при спостереженні одним клініцистом як мінімум 2 епізоди 

загострень, що відповідають критеріям, впродовж мінімум як 12 місяців. 

Цей гвідлайн періодично переглядається та вдосконалюється. 

Останній перегляд відбувся у 2018 році. 

Однак, питання про точні критерії того, коли мигдалики з органу з 

корисними функціями остаточно перетворюються на механічну 

перепону для дихальних шляхів, або на небезпечне джерело інфекції в 

організмі, залишається відкритим. 

 

1.7. Методи хірургічного лікування хронічного тонзиліту та 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей 

Відомо, що перші операції на мигдаликах були виконані ще 3000 

років тому, а перші згадкі в літературі датовані ще 700 роком до нашої 

ери у санскритських рукописах. В цих документах міститься інформація 

про різні захворювання глотки та методи їхнього лікування, серед яких 

згадується паратонзилярний абсцес і тонзилектомія. Більш детальний 

опис тонзилектомії зробив римський громадянин Aulus Cornelius Celsius 

у 30 року нашої ери. Він написав медичну енциклопедію з 8 томів, де 

серед іншого описав і ранні техніки тонзилектомії. Також він зауважив, 

що ущільнення піднебінних мигдаликів є наслідком частих запалень. 

Щоб видалити такі мигдалики він пропонував відшарувати їх навколо 

від підлеглих тканини за допомогою нігтя та вирвати мигдалики у 

нижнього полюса. Якщо така техніка на спрацьовувала, тоді він радив 

захопити піднебінний мигдалик гачком та видалити його за допомогою 

ножа. На думку McNeill, (1969), Mathews J. et al, (2002), Sargi Z., 

Younis R.T., (2007) процедура була досить небезпечною за рахунок 
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ризику кровотечі та дуже болюча, тому зрозуміло, що таке лікування 

застосовували тільки у загрозливих життю пацієнта випадках. Впродовж 

19 століття відбувся значний прогрес у розвитку всіх видів хірургії, в 

тому числі й отоларингології завдяки появі загальної анестезії. Оксид 

азоту (1770), ефір (1840) і хлороформ (1850) дозволяли використовувати 

широкий спектр хірургічних утручань. У 1828 році фізик з Філадельфії 

Філіп Сінг (Philip Syng) модифікував інструмент, що був розроблений 

Бенджаміном Беллом (Benjamin Bell) для увулотомії та тонзилотомії. 

Цей інструмент став прообразом усіх ножів гільйотинного типу для 

хірургії піднебінних мигдаликів. Він мав дві пластинки та ніж 

ковзаючого типу між ними, що пізніше був доповнений Уільямом 

Фанкстоком (William Fahnestock) гільйотиною та подвійним гачком у 

вигляді виделки для захоплення зрізаного піднебінного мигдалика. 

Завдяки появі нових інструментів, а також нових знань про асептику в 

кінці 19 століття розширились показання до оперативного втручання на 

мигдаликах і зросла кількість таких операцій зауважує Mink J.W. et 

al. (2009). 

Іншими, важливими винаходами для розвитку хірургії піднебінних 

мигдаликів були лобний рефлектор і язиковий депресор. Лобний 

рефлектор з увігнутим дзеркалом, що дозволяло хірургу заглянути в самі 

темні і маленькі отвори на голові, став характерною ознакою 

отоларингологів. Винахідником лобного рефлектора (1841) вважається 

німецький лікар Фрідріх Хофман (Friedrich Hofmann), але популяризував 

і допоміг його розповсюдженню до загального користування наприкінці 

1800 років був Адам Політцер (Adam Politzer). Пізніше, як відмічає 

Feldmann H. (1997) з'явився лобний рефлектор, який був спроможний 

живитися від акумуляторної батареї, що дозволило полегшити 

візуалізацію операційного поля під час тонзилектомії. 
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Морелл Маккензі (Morell Mackenzie (1837–1892)) вважається 

фундатором сучасної техніки оперативних утручань на піднебінних 

мигдаликах. Його підручник "Хвороби глотки та носа", який вважався 

"Біблією отоларингологів" вийшов одним томом у 1880 році і включав, 

серед іншого, хвороби глотки та опис техніки тонзилектомії. У 

"доантибіотичну" еру скарлатина, або "звичайна" ангіна часто 

ускладнювались серцевою недостатністю, а іноді і смертю пацієнта. Це 

привело до того, що багато батьків почали вимагати превентивної 

тонзилектомії у своїх дітей, які страждали на часті ангіни. Часті 

інфекційні захворювання горла призводили також і до гіпертрофії 

лімфоїдної тканини з наступним розвитком симптомів обструкції 

дихальних шляхів, але це не було провідним показання до оперативного 

втручання. Інструменти та хірургічні техніки, що використовувались до 

1900 року — петля, або гільйотина завжди призводили до часткового 

видалення піднебінного мигдалика — тонзилотомії. Капсула мигдалика 

та нижній полюс останнього майже ніколи не ушкоджувались, тому 

кровотеча під час операції була мінімальною і пацієнт міг покинути 

клініку, як тільки закінчиться дія короткотривалого наркозу. Мета 

тонзилектомії полягала в максимально повній екстирпації лімфоїдної 

тканини для запобігання повторних її запалень. Тому, почали 

розвиватися хірургічні техніки повного видалення піднебінного 

мигдалика без залишків лімфоїдної тканини. Першим описав цю техніку 

американський отоларинголог Беланжер (Ballenger W. L.) у 1897 році. В 

Європі перші згадки про екстракапсулярну дисекцію піднебінних 

мигдаликів датуються 1891 роком, коли в журналі Lancet британський 

хірург Джордж Во (Georg Waugh) детально описав екстракапсулярну 

тонзилектомію. В той же час, в Греції схожа хірургічна техніка дисекції 

піднебінних мигдаликів була розроблена Ніколасом Таптасом (Nikolaos 
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Taptas) [112]. Багато хірургічних інструментів, що були розроблені в той 

час для тонзилектомій використовуються і сьогодні. 

В першу половину ХХ століття екстракапсулярна тонзилектомія 

набула широкого розповсюдження завдяки новим інструментам для 

утримання рота пацієнта відкритим впродовж операції 

(роторозширювачам) і новим, удосконаленим методикам загальної 

анестезії. Пізніше, вже після Першої світової війни почали 

використовувати більш безпечний для пацієнта інтубаційний наркоз 

заувжують Mathews J. et al. (2002) і Sargi Z., Younis R. T. (2007). 

В першу половину минулого століття два методи операцій на 

піднебінних мигдаликах (тонзилотомія та тонзилектомія) конкурували 

між собою. Використання гільйотини при тонзилотомії робило цю 

процедуру досить легкою і тому, вона була рекомендована навіть для 

проведення у загальній медичній практиці. Але, незважаючи на це, вже 

до 1950 року серед отоларингологів світу було сформоване єдине 

бачення "правильної" хірургії піднебінних мигдаликів — повна 

екстракапсулярна тонзилектомія. Офіційним показанням до 

тонзилектомії залишалось наявність рецидивуючих інфекцій в 

піднебінних мигдаликах. При цьому, повному видаленню підлягали і 

збільшені мигдалики, навіть якщо вони і не викликали жодних проблем, 

а розглядались як потенційний осередок інфекції. На думку 

Grob G. N., (2007) це було важливим показанням до тонзилектомії, та 

пов'язане воно було з теорією "вогнищевої інфекції", що панувала з 

кінця 1800-х років до 1950-х років. 

Піднебінні мигдалики, як і зуби, розглядалися в той час, як джерело 

інфекції, яка потенційно мала згубний вплив на перебіг системних 

захворювань. Зараз це трактується, як метатонзилярна патологія. В той 

же час, критики цієї теорії вважали, що легкість, з якою можна було 
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позбавитись піднебінних мигдаликів і була справжньою причиною 

широкого застосування тонзилектомії у всьому світі. В Сполучених 

Штатах Америки до Другої світової війни виконувалось 1.000.000 

тонзилектомій на рік при кількості населення 130.000.000 

(співвідношення 1:130). В наші дні ця цифра складає 500.000 при 

кількості населення 320.000.000 (співвідношення 1:640).  

Поширення хірургічної техніки екстракапсулярної тонзилектомії 

призвело до величезної потреби в кількості лікарняних ліжок. Велика 

кількість операцій на лімфоглотковому кільці та, відповідно, велика 

кількість інтраопераційних і післяопераційних ускладнень у вигляді 

кровотеч спонукала до відкриття в усьому світі великих 

отоларингологічних клінік, де дорослі пацієнти і діти могли знаходитися 

під спостереженням впродовж тижня після операції. Всі ці зміни 

відбулися приблизно в той же час, коли був відкритий пеніцилін 

(penicillin G). Але спочатку, він випускався тільки у вигляді ін'єкцій і був 

мало пристосований для амбулаторного лікування ангін, принаймні в 

педіатричній практиці. Коли ж у 1960 році з'явився пеніцилін у вигляді 

сиропу (penicillin V), у всьому світі почалося різке зменшення кількості 

тонзилектомій по причині рецидивуючих інфекційних захворювань у 

піднебінних мигдаликах зауважує Grob G. N. (2007). 

В роботі Koempel J. A. et al. (2006) показано, що завдяки прогресу 

медичної науки та розширенню вчення про локальний імунітет відносна 

кількість оперативних утручань на піднебінних мигдаликах в США за 

півстоліття зменшилась у 5 разів. 

Наприкінці 20-го століття зростаючі витрати на медицину зробили 

необхідними реформи у світовій охороні здоров'я, що були направлені 

на зменшення вартості лікування пацієнтів. Було переглянуто 

відношення до великих клінік, а саме оцінювати діяльність клінік 
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почали не за кількістю ліжок, а за оборотом ліжка. В той же час почала 

розвиватися амбулаторна хірургія, але на думку Gabalsky E. C. et 

al. (1996), хірургія піднебінних мигдаликів не була пристосована до 

цього. Було розроблено багато різних хірургічних технік для зменшення 

кількості післяопераційних кровотеч та післяопераційного больового 

синдрому. Частіше за все, в той час використовували електродисекцію 

піднебінних мигдаликів і радіочастотну дисекцію. При порівнянні цих 

методів з класичною тонзилектомією авторами було визначено, що 

зменшувались об'єм і час інтраопераційної кровотечі, але ці методики 

ніяк не впливали на частоту післяопераційних кровотеч і рівень прояву 

післяопераційного больового синдрому. Вже у 1990-ті роки при 

використанні нової інтракапсулярної техніки отоларингологами було 

відмічено зниження рівня післяопераційних кровотеч і проявів 

післяопераційного больового синдрому, але не за рахунок використання 

медичної апаратури, а за рахунок більш ощадливої хірургічної техніки, 

яка не травмувала капсулу піднебінного мигдалика [102]. 

В останні десятиріччя у Швеції набули широкого розповсюдження 

інтракапсулярні техніки видалення лімфоїдної тканини піднебінних 

мигдаликів — різні варіанти тонзилотомії. Багато досліджень, в тому 

числі й дослідження Hultcrantz E., Ericsson E., (2004) довели, що 

тонзилотомія достовірно зменшує ризик післяопераційних кровотеч і 

інтенсивність післяопераційного болю в порівнянні з конвенціональною 

тонзилектомією. 

Іншим способом оцінки ефективності різних хірургічних технік у 

Швеції була інтерпретація даних з першого Національного реєстру 

тонзилярної хірургії (National Tonsill Surgery Register). Дані 

накопичувались впродовж 1997-2008 років і містили інформацію про 55 

тисяч пацієнтів, яким було проведено хірургічне втручання на 

піднебінних мигдаликах. Оцінювали симптоми захворювань піднебінних 
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мигдаликів, показання до оперативного втручання, хірургічну техніку, 

що використовувалась, вид і частоту післяопераційних ускладнень і 

динаміку регресу симптомів захворювання впродовж півроку. Першим 

результатом оцінки даних реєстру була пряма кореляція між частотою 

ранніх післяопераційних кровотеч і швидкістю регресу симптомів 

захворювання впродовж 6 місяців [113, 114]. Але всі ці методики не 

оцінювали вплив різних хірургічних технік на місцевий імунітет. 

У 2009 році реєстр було деталізовано — включенні нові пункти для 

розширення інформації про хірургічні техніки та довгострокові наслідки 

оперативного втручання шляхом визначення задоволеності пацієнтів (чи 

батьків пацієнтів) від проведеної процедури. Для визначення 

розповсюдженості показань до операції, тієї чи іншої хірургічної техніки 

серед швецьких отоларингологів було проаналізовано дані від 20 тисяч 

пацієнтів. В результаті визначено, що 59 % пацієнтів було прооперовано 

за показаннями, де були в наявності симптоми обструкції дихальних 

шляхів. У 2/3 пацієнтів віком від 1-го до 15-ти років з обструктивними 

симптомами була використана техніка тонзилотомія, або 

аденотонзилотомія. Відповідно, у 1/3 пацієнтів було використано 

техніку тонзилектомія, або аденотонзилектомія. Мета тонзилотомії, що 

виконується сьогодні вже не така як була раніше — у 1950-ті роки, а 

саме видалити якомога більшу частину піднебінного мигдалика. Зараз 

отоларингологи видаляють рівно стільки лімфоїдної тканини, скільки 

необхідно для усунення симптомів обструкції дихальних шляхів, що дає 

мінімальний ризик пошкодження великих судин. Зі збільшенням 

кількості тонзилотомій почалися зміни у сфері охорони здоров'я. За 

рахунок того, що після тонзилотомії пацієнту вже не потрібно 

залишатися під спостереженням у клініці, почалося скорочення ЛОР-

ліжок для заощадження ресурсів держави. У відповідності до цього, 

були розроблені протоколи застосування тонзилотомії, що були 
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впроваджені в медичну практику та відображені у Національному 

реєстрі хірургії піднебінних мигдаликів Швеції [115]. 

В багатьох клініках на пострадянському просторі та за кордоном 

одним з ефективних способів лікування хронічного тонзиліту 

вважається кріохірургічний [116, 117]. Але всі його варіанти мали певні 

недоліки, особливо у визначенні фронту промерзання тканин мигдалика. 

Автори запропонували нову методику кріодеструкції лімфоїдної 

тканини піднебінних мигдаликів під контролем за рухом фронту 

нульової температури та дозуванням низькотемпературної експозиції на 

основі ультразвукової візуалізації цього процесу. Їм вдалося за 

допомогою запропонованої методики керованого кріовпливу на 

піднебінні мигдалики у хворих на хронічний тонзиліт підвищити 

ефективність лікування в порівнянні з контрольною групою. За 

твердженням авторів ефект від лікування зберігався впродовж 6 місяців 

у 94,7 % хворих, впродовж 3 років — у 90,82 %. 

Хірургічні лазери в отоларингології застосовуються досить 

ефективно [118], але ця техніка операцій потребує відповідного 

устаткування та кваліфікації хірурга. Автори проводили лазерну абляцію 

піднебінних мигдаликів при хронічному декомпенсованому тонзиліті та 

лазерну лакунотомію при компенсованій формі цього захворювання, та 

отримали результати, що підтверджують ефективність цього методу. 

Використання інтракапсулярної кобляційної тонзилектомії при 

OSA в дітей з нормальним індексом маси тіла дозволяло зменшити 

апное-гіпопное індекс при полісомнографії з 17,8 до 3,3 у 54,7 % 

пацієнтів, в той же час у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла 

нормалізації показників полісомнографії вдалося досягти тільки у 42,2 % 

пацієнтів [119]. Ретроспективний аналіз дозволив авторам визначити, що 
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сприяючим фактором відсутності ефекту від тонзилектомії у цих 

пацієнтів було розташування їхнього язику в позиції Friedman III i IV. 

Giles J. et al. (2009) провели порівняльне дослідження 

ефективності різних хірургічних технік за ризиком розвитку ускладнень, 

а саме конвенціональної, кобляційної та лазерної тонзилектомії. У 

своєму дослідженні автори визначили, що ранні післяопераційні 

кровотечі не визначалися при застосуванні лазерної тонзилектомії, при 

застосуванні класичної тонзилектомії визначалися у 0,63 % пацієнтів, 

при застосуванні кобляційної — у 1,31 %. Пізні післяопераційні 

кровотечі реєструвалися у 1,61 %, 0 % та у 4,58 % випадків відповідно. 

Karatzias G. T. et al. (2005) в своєму дослідженні визначили 

ефективність використання системи термічного зварювання тканин —

TWS-методу (Termo Welding System) при тонзилектомії. Ця хірургічна 

техніка використовує пряме тепло і тиск для герметизації та роз'єднання 

тканин. TWS використовує нагрівальний елемент на кінчику 

інструменту, термічний вплив поєднується з тиском для денатурації 

білкових молекул всередині тканини. Тканина здавлюється між 

ізольованими браншами інструменту і концентроване тепло діє досить 

локально. Денатуровані молекули білка в тканині зростаються один з 

одним, утворюючи щільне з'єднання. Максимально концентроване тепло 

подається тільки в центр тканини між браншами інструменту, тим самим 

мінімізуючи будь-який вплив на оточуючи тканини. Автори провели 

хірургічне втручання по видаленню піднебінних мигдаликів у 50 

пацієнтів з діагнозом "хронічний тонзиліт", пацієнтів, у яких в анамнезі 

були паратонзилярні абсцеси та пацієнтів з обструктивним апное сну. 

Пацієнти, які перенесли аденоїдектомію або будь яку іншу процедуру 

разом з тонзилектомією та пацієнти з порушеннями гемостазу були 

виключені з дослідження. Вік пацієнтів коливався у межах від 6 до 32 
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роки. Автори оцінювали тривалість оперативного втручання, об'єм 

крововтрати, швидкість відновлення нормального харчування. Середня 

тривалість оперативного втручання становила в дитячому віці — 21 

хвилину, у дорослих пацієнтів — 24 хвилини. Середній час повернення 

до нормального харчування становив 8,7 дня (діапазон 5–12 днів). За 

даними авторів під час операції жодних випадків вимірюваної кровотечі 

не спостерігалася. Біполярна електрокаутерізація була використана для 

гемостазу тільки у 3 дорослих пацієнтів через одностороннє кровотечу з 

тонзилярної артерії (ділянка нижнього полюса). В педіатричній підгрупі 

біполярна електрокаутерізація не використовувалась. В жодному 

випадку не спостерігався перитонзилярний або увулярний набряк. 

Також не спостерігалось післяопераційних кровотеч при використанні 

TWS-методу. Таким чином, автори зауважують, що TWS є новою 

хірургічною технікою одночасного роз'єднання та з'єднання тканини, яка 

використовуються в отоларингології. Ця техніка є досить ефективною 

при операції тонзилектомія, забезпечує достатній гемостаз, швидке 

повернення до нормального харчування та безпеку від передачі v-CJD 

(вірус хвороби Кройцфельдта-Якоба). 

На те, що тонзилектомія не завжди ефективна при лікуванні OSA в 

дітей з підвищеним індексом маси тіла також вказують й інші автори 

[120]. 

Цікаве дослідження проведені Stasio et al., [121] в якому автори 

провели анонімне опитування батьків пацієнтів дитячого віку перед 

оперативним втручанням з приводу обструкції дихальних шляхів 

піднебінними мигдаликами. Опитування включало питання: “чи готові 

ви до повторного збільшення піднебінних мигдаликів з часом та, 

відповідно до повторних оперативних утручань та ризику виникнення та 

лікування стрептококової інфекції мигдаликів якщо буде проведено 
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часткове видалення піднебінних мигдаликів — тонзилотомію?” та “ чи 

готові ви повністю видалити піднебінні мигдалики щоб уникнути цих 

ризиків?”. В результаті 201 (85,9 %) з 234 опитаних батьків вибрали 

повне видалення піднебінних мигдаликів — тонзилектомію. 

Але ефективність всіх цих хірургічних технік порівнюються між 

собою тільки за частотою післяопераційних кровотеч, рівнем 

післяопераційного болю та ризиком відновлення симптоматики 

первинного захворювання. В сучасній спеціалізованій літературі нам не 

вдалося знайти досліджень, де проводилось би порівняння ефективності 

різних хірургічних технік за темпами відновлення локального імунітету. 

1.8. Ускладнення при хірургічному лікуванні хронічного 

тонзиліту та гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей 

Тонзилектомія це хірургічне втручання, що призводить до 

хворобливого стану пацієнта з можливістю госпіталізації, з наявністю 

підвищеного анестезіологічного ризику, сильних та тривалих болів в 

глотці. Самим частим інтраопераційним і післяопераційним 

ускладненням тонзилектомії є кровотечі. За даними 

Windfuhr J. P. et al. (2006) показники частоти ранніх післяопераційних 

кровотеч (до 24 годин після хірургічного втручання) становлять від 

0,2 % до 2,2 %, а частота пізніх післяопераційних кровотеч (після 24 

годин після хірургічного втручання) складають від 0,1 % до 3 %. 

Післяопераційні кровотечі часто призводять до повторної госпіталізації 

і, навіть до повторного оперативного втручання з ревізією судин, що 

кровоточать. 

Інші ускладнення тонзилектомії загальновідомі та детально 

описані Johnson L. B. et al. (2002). До таких ускладнень належать: травма 

зубів, травма гортані, травма стінок глотки (а саме м'язів глотки — 

констрикторів глотки та підлеглих артеріальних судин) та м'якого 
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піднебіння. Крім хірургічних ускладнень тонзилектомії існують ще й 

анестезіологічні: утруднена інтубація з вивихами хрящів гортані, набряк 

гортані, аспірація, респіраторні розлади, займання інтубаційної трубки 

при використанні електрокаутерної техніки і, навіть, зупинка серця. 

Також, Colclasure J. B. et al. (1990), Wiatrak B.J. et al. (1991), 

McColley S. A. et al. (1992) детально описані ураження поруч 

розташованих анатомічних структур внаслідок тонзилектомії. До таких 

ускладнень відносяться: пошкодження сонної артерії, пошкодження 

язику, очей, порушення смакових відчуттів, опіки губ, вивихи висково-

нижньощелепного суглобу та підвивихи шийних хребців внаслідок 

гіперекстенсивного положення голови пацієнта на операційному столі. 

До ускладнень загальнохірургічних відносяться нудота, блювота, 

дегідратація, оталгія, постінтубаційний набряк легень, велофарингеальна 

недостатність і назофарингеальний стеноз. Частіше ускладнення 

зустрічаються у дітей з різноманітними краніо-фаціальними 

мальформаціями, синдромом Дауна, церебральним паралічем, нервово-

м'язовими захворюваннями, важкими хворобами серця, геморагічними 

васкулітами та у дітей до 3-х років. 

За даними Royal College of Surgeons of England 1,3 % пацієнтів 

потребують затримки виписки із стаціонару та 3,9 % пацієнтів мають 

пізні післяопераційні ускладнення, що потребують повторної 

госпіталізації [122]. Основними причинами затримки виписки пацієнта 

та повторної госпіталізації були сильний біль в горлі, блювота, 

лихоманка та кровотеча з мигдаликових ніш. 

Поточні показники смертності від тонзилектомії в 

отоларингологічних клініках та амбулаторних стаціонарах США 

складають 1:2360 пацієнтів і 1:18000 відповідно [123, 124]. В той же час 

в канадській провінції Онтаріо середня (стаціонарна та амбулаторна) 
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смертність від тонзилектомії складає 1:56000 за 2003-2013 роки 

спостереження. У Великій Британії та Північній Ірландії цей показник 

складає 1: 33921 випадків тонзилектомій [122]. Третина смертельних 

випадків пов'язана з кровотечою, інші 2/3 пов'язані з аспірацією, 

серцево-легеневою недостатністю, порушенням електролітного балансу 

та реакцією на анестетики вважає Windfuhr J. P. et al. (2006). На думку 

Morris L. G. et al. (2008) подібною причиною смертельних випадків є 

недостатній догляд за скомпрометованими дихальними шляхами 

пацієнта в післяопераційний період. 

Емфізема шиї та обличчя, пневмомедіастінум є дуже рідкими, але 

життєво-небезпечними ускладненнями тонзилектомії [125], що 

проявляються болями у ділянці грудей, шиї, порушенням дихання та 

ковтання. 

Інші автори [102, 123] описують екстракраніальну 

псевдоаневризму внутрішньої сонної артерії, що виникла після 

абсцестонзилектомії. 

Lewis L. et al., [126] дослідили зміни ваги після аденотонзилектомії 

у 154 дітей, що були порівняні зі 182 дитиною зі похідною демографією. 

Зріст та вагу досліджували з 6 місячним інтервалом впродовж 24 місяці. 

Пацієнтів було поділено на чотири групи — контрольна група, діти з 

нормальною вагою, зі збільшеною вагою та діти з ожирінням. І прийшли 

до висновку: діти після аденотонзилектомії набирали більшу вагу в 

кожний інтервал ніж діти в контрольній групі. Впродовж 24 місяці вони 

набрали в середньому на 2,6 кг більше ваги та на 1,8 см збільшилась 

довжина тіла. Не було різниці між групами впродовж перших 6 місяців. 

У 12, 18 та 24 місяці діти з групи ожиріння набирали вагу швидше ніж 

інші та через 24 місяці збільшили вагу в середньому на 14,3 кг в 

порівнянні з контрольною групою — тільки на 10,1 кг з різницею в 4,2 



124 

 

кг. Діти в групах з нормальною та збільшеною вагою не мали різниці в 

наборі маси тіла через 24 місяці. Таким чином, аденотонзилектомія 

призводить до значного підвищення ваги у дітей з ожирінням і не 

впливає на набір маси тіла у дітей з нормальною та збільшеною вагою. 

Bueno D. et al., [127] визначили, що аденотонзилярна гіпертрофія 

призводить до м’язових та функціональних змін в обличчі та 

аденотонзилектомія покращує цей стан. Автори досліджували м’язові та 

функціональні зміни в обличчі до та після аденотонзилектомії впродовж 

місяця за допомогою орофаціального міофункціонального протоколу 

обстеження з бальною оцінкою (Protocol of Orofacial Myofunctional 

Evaluation with Scores (OMES). Було визначено поступове поліпшення в 

протоколі OMES за рахунок всіх вимірюваних параметрів, у тому числі 

в субтестах "мобільність" і "пози". Це поліпшення було значним 

впродовж першого місяця після операції. Субтест "функція" не залежить 

від операції. Поліпшення триває з першого по шостий місяць після 

операції, хоча це не було статистично значущим між цими двома 

періодами. Крім того, всі параметри залишалися змінені після 

остаточної оцінки впродовж шести місяців. Була отримана достовірно 

значуща кореляція між поліпшенням в субтестах "мобільність" і 

загальних балах протоколу OMES. Тим не менш, після цього періоду, 

якщо пацієнт не досягав відновлення, то такому пацієнту може бути 

рекомендовано проходження курсу міофункціональної терапії. 

Таким чином, наявність тяжких ускладнень після хірургічного 

лікування захворювань піднебінних мигдаликів і, навіть смертельних 

випадків дає нам підстави вважати, що консервативне лікування цих 

захворювань має бути основним методом, особливо це стосуються 

педіатричної практики. 
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2. РОЗДІЛ. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Загальна характеристика хворих 

Представлені в роботі матеріали отримані під час проспективного 

рандомізованого порівняльного дослідження та лікування 254 пацієнтів 

дитячого віку з гіпертрофією піднебінних мигдаликів (J35.1 за МКХ-10) 

і хронічним тонзилітом (J35.0 за МКХ-10), 15 дітей і 15 дорослих, які не 

мали патології з боку піднебінних мигдаликів, 34 дорослих пацієнта з 

ХТ, а також ретроспективного дослідження 337 медичних карт 

стаціонарного хворого (форма № 003/о) дітей, які раніше оперувались із 

приводу хронічного тонзиліту та гіпертрофії піднебінних мигдаликів. 

Діагноз ГПМ і ХТ верифікувався за критеріями, затвердженими наказом 

МОЗ України № 181 від 24.03.2009 "Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю "Отоларингологія". Вік 

дітей коливався в межах 3–18 років. Пацієнти, що приймали участь у 

дослідженнях відбирались у відділенні оториноларингології 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", у відділенні 

дитячої отоларингології Київської міської лікарні № 1, на 

амбулаторному прийомі і у відділені отоларингології та щелепо-

лицьової хірургії клініки “Добробут” (яка є базою кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені 

П. Л. Шупика) впродовж 2006-2018 років. 

Також для розробки максимально зручної та інформативної 

бальної оцінки стану піднебінних мигдаликів автор розширив повноту 

вікового охоплення пацієнтів хворих на ХТ за рахунок дорослого 

контингенту віком до 55 років, які лікувались у відділі загальних 

запальних захворювань ЛОР органів ДУ "Інститут отоларингології 

ім. О. С. Коломійченка АМН України". 
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Для визначення частки хронічного тонзиліту та гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів в структурі захворюваності стаціонарів різних 

рівнів надання медичної допомоги були проаналізовані дані про 

перебування хворих на лікуванні в ЛОР-відділенні Миколаївської 

обласної дитячої лікарні впродовж 2004-2008 років і Національної 

дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". 

Серед 112 дітей хворих на хронічний тонзиліт хлопчиків було 54 

(48,2 %), дівчаток – 58 (51,8 %). Серед 142 дітей хворих на гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів хлопчиків було 76 (53,52 %), дівчаток – 66 

(46,48 %). Відомості щодо розподілення дітей хворих на хронічний 

тонзиліт і гіпертрофію піднебінних мигдаликів наведені на рис. 2.1 і 2.2. 

 

Рис. 2.1 Розподілення пацієнтів хворих на ХТ (n=112) за статтю. 

 

Хлопчики; 48% 

Дівчата; 52% 

ХТ 

Хлопчики Дівчата 
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Рис. 2.2. Розподілення пацієнтів хворих на ГПМ (n=142) за статтю. 

Як можна бачити з рис.  2.1, 2.2 співвідношення пацієнтів 

чоловічої та жіночої статі з ХТ складає 1:1,08, з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів 1,17:1. Що стосується розподілення хворих, які 

поступили на хірургічне лікування за віком (рис.  2.3), то тут можна 

зауважити, що найбільша кількість пацієнтів з ГПМ, яким застосовували 

хірургічне лікування припадає на вік 3-6 років — 62,7 %, ще 32,4 % 

припадає на вік 6-10 років. Найбільша кількість пацієнтів з ХТ, яким 

застосовували хірургічне лікування припадає на вік 6-10 років — 44,6 % 

і трохи зменшується у віці 11-14 років – 25,9 % та у віці 16-18 років – 

25 %. 

 

Хлопчики; 54% 

Дівчата; 46% 

ГПМ 

Хлопчики Дівчата 
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Рис. 2.3 Вікове розподілення пацієнтів з ГПМ (n=142) і ХТ (n=112). 

 

Хронічний тонзиліт та гіпертрофію піднебінних мигдаликів 

діагностували на основі аналізу скарг хворого, анамнезу захворювання 

та об'єктивних методів дослідження. Використовувалась міжнародна 

класифікація хвороб 10 перегляду (J35.0 Chronic tonsillitis; J35.1 

Hypertrophy of tonsils), класифікація хронічного тонзиліту за 

И. Б. Солдатов (1975) та класифікація гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів за Brodsky (1989). 

У табл.  2.1 і 2.2 наведено відомості про тривалість захворювання 

дітей на гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт, а 

також про частоту загострень останнього. 
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Таблиця 2.1 

Тривалість захворювання на гіпертрофію піднебінних мигдаликів і 

хронічний тонзиліт 

Нозологія 

Тривалість захворювання 

до року 1-2 роки 3-5 років 
більше 5 

років 

ГПМ (n=142) 37 (26,0%) 53 (37,3%) 49 (34,5%) 3 (2,1%) 

ХТ (n=112) 8 (7,14%) 17 (15,7%) 35 (30,8%) 52 (46,4%) 

Як можна бачити з табл. 2.1 у пацієнтів з ГПМ найбільша 

тривалість захворювання реєструвалась в межах від 1 до 5 років — біля 

70 % всіх випадків. 

У пацієнтів з ХТ найбільша тривалість захворювання 

реєструвалась в межах від 3 років і більше — біля 77 % всіх випадків. 

 

Таблиця 2.2 

Кількість загострень хронічного тонзиліту (n=112) на рік 

 
Кількість загострень на рік 

2 рази 3 рази 4 рази 5 разів разом 

Кількість 

пацієнтів з 

ХТ 

73 28 6 5 112 

Відсоток від 

загальної 

кількості 

пацієнтів (%) 

65,17 25,0 5,3 4,46 100 

 

Як можна бачити з наведеної таблиці, найбільш чисельною була 

група хворих, кількість загострень хронічного тонзиліту в якій складала 

2 рази (65,17 %) на рік. 
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Переважна більшість пацієнтів раніше неодноразово лікувалась з 

приводу хропіння, неспокійного сну у разі ГПМ і частих інфекцій глотки 

у разі ХТ. Попереднє спостереження включало в себе бактеріологічне 

дослідження з поверхні піднебінних мигдаликів і лікування у вигляді 

полоскання глотки антисептиками, антибіотикотерапію, промивання 

лакун мигдаликів, фізіотерапевтичне лікування. 

Проводилась оцінка стану клінічного та імунного статусу дітей 

хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт та 

практично здорових дітей із використанням методів сучасної 

оториноларингології, морфології та клінічної імунології. 

Крім того, для оцінки ефективності розроблених методів лікування 

використовувались цитологічні, клінічні, імунологічні та статистичні 

методи. 

 

2.2. Клінічні методи, які було використано при обстеженні хворих 

на патологію піднебінних мигдаликів 

Клінічне обстеження з метою виявлення хворих на патологію 

піднебінних мигдаликів включало вивчення скарг, анамнезу життя та 

хвороби, огляд ЛОР-органів (отоскопія, риноскопія, фарингоскопія, 

ендоскопічний огляд ЛОР-органів), загальноклінічне дослідження крові 

та мікробіологічне дослідження з поверхні та серцевини піднебінних 

мигдаликів, визначалась симптоми Зака, Гізе, Преображенського, 

кількість загострень тонзиліту на рік, порушення сну, ковтання, 

мовлення. 

Розміри піднебінних мигдаликів при їхній гіпертрофії визначали за 

модифікованою шкалою Brodsky. Модифікована 3-х ступенева шкала 

включала: 1 ступінь (мигдалики займають 33 % ширини ротової 

порожнини), ступінь 2 (мигдалики займають 34-66 % ширини ротової 
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порожнини), і 3 ступінь (мигдалики займають більше 66 % ширини 

ротоглотки). 

Оцінку клінічної ефективності проводили на основі клінічних 

суб'єктивних скарг: болі в горлі, запах з рота, температурна реакція, 

утворення казеозних пробок, наявність (тривалість) хропіння та апное; і 

клінічних об'єктивних ознак: гіперемія та набряк слизової оболонки 

передніх піднебінних дужок, наявність ексудату та казеозних пробок в 

лакунах, розміри мигдаликів. Для інтерпретації результатів дослідження 

використовували візуально-аналогову шкалу (Visual-Analogical Scale) по 

4 бальній системі, де лікар відмічав динаміку об'єктивних клінічних 

ознак та сенсорно-аналогову шкалу (Sensorial-Analogical Scale) по 4 

бальній системі, коли хворий відмічав динаміку суб'єктивних почуттів, а 

лікар занотовував ці показники по шкалі. До аналізу брались показники, 

що були зафіксовані на 2 та 4 тиждень лікування. 

 

2.3. Імунологічні дослідження 

Імунологічні дослідження проводились у відповідності з 

сучасними поглядами на роль імунологічного тестування організму 

людини в нормі та при патології [128, 129]. 

Системний імунітет (клітинна ланка) 

Визначення фенотипу лімфоцитів у крові пацієнтів і клітинній 

культурі. 

Антигенні маркери лімфоцитів визначали за наявністю антигенів 

CD різних типів, які відображають функціональну приналежність 

лімфоцитів [130]. Застосовували метод моноклональних антитіл (мишачі 

імуноглобуліни) з наступною обробкою клітинної суспензії 

люмінесцентною сироваткою проти мишачих імуноглобулінів і 
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підрахунком клітин, що світяться в люмінесцентному мікроскопі. 

Вираховували число клітин, що світяться на 200 порахованих в різних 

полях зору та визначали результат у процентах. Досліджували вміст 

CD 3 (загальні Т-лімфоцити), CD 4 (Т-хелпери), CD 20 (В-лімфоцити), 

CD 14 (моноцити), CD 16 (природні цитотоксичні клітини) і CD 80 

(дендритні) клітин. Використовували реактиви виробництва 

"Медбиоспектр", ОНЦ РАМН (РФ). 

Визначення функціональної активності ПЦК крові та тканини 

піднебінних мигдаликів.  

При визначенні активності ПЦК крові за основу було прийнято 

методичні прийоми з дослідних робот Мельников О. Ф. (1981) та Jseri S., 

Mori T., (1986). В основу методу покладено визначення маркерів 

деструкції таргетних клітин ефекторними клітинами крові, які здатні 

руйнувати ці мішені без попередньої сенсибілізації організму. Основним 

маркерам був ізотоп хрому (біхромат натрію, Cr51), якому притаманне 

м'яке ɣ-опромінення та порівняно невеликий рівень енергії. Другим 

видом мішеней були ксеногенні ядерні еритроцити, які є метаболічно 

малоактивними таргетними клітинами, та їхня деструкція визначалась 

по виходу гемоглобіну за допомогою спектрофотометричного метода. 

Аналогічно визначали цитолітичну активність тканинних лімфоцитів 

піднебінних мигдаликів, які отримували згідно рекомендацій 

О. Ф. Мельникова (1981). 

 При постановці реакцій витримували наступні умови: 

 час культивування 18 годин в умовах термостату (37,0
0
С); 

 співвідношення ефектор/мішень — 5:1; 

 загальний об'єм суміші — 1,5 мл; 
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 стандартне середовище — збагачений вітамінами 

безбарвний розчин Хенкса, що містить у своєму складі 2 % 

ЕТС і 40 мкг/мл гентаміцину. 

Застосовували автоматичний аналізатор — спектрофотометр Stat 

Fax 2100 (США), вимірювання проводили при довжині хвилі 450 нм. 

Визначення цитолітичної активності цитотоксичних Т-

лімфоцитів. 

Методика визначення активності специфічних (сенсибілізованих) 

цитотоксичних Т-лімфоцитів аналогічна вищезазначеній. Відмінності 

полягають у підготовці таргетних клітин, які обробляли таніновою 

кислотою з наступним "навантаженням" полісахаридним антигеном 

β-гемолітичного стрептокока, як це рекомендовано Д. І. Заболотний, 

О. Ф. Мельников (1999). Контроль сорбції проводили в реакції 

гальмування гемаглютинації [131]. 

Дослідження фагоцитарної активності клітин крові.  

Фагоцитарну активність клітин крові та тканинних клітин 

досліджували класичним методом мікроскопічного підрахунку 

поглинених часточок латексу діаметром 1,0 мікрон. Визначали 

фагоцитарний показник (число фагоцитуючих клітин на 100) і 

фагоцитарний індекс (число часточок латексу, що поглинені однією 

клітиною) за рекомендацією И. П. Кайдашев (2003). Застосовували 

світловий мікроскоп Olympus G-2. 

Визначення великих гранулярних лімфоцитів цитохімічним 

методом. 

Визначення клітин цієї субпопуляції проводили з використанням 

цитохімічного методу. для цього із суспензії клітин піднебінних 
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мигдаликів готували мазки на предметних скельцях, висушували, 

знежирювали та фіксували метанолом впродовж 5 хвилин з наступним 

фарбуванням реактивом Май-Грюнвальда, як це рекомендовано 

К. П. Зак (1992). 

Системний імунітет (гуморальна ланка). 

Дослідження рівня сироваткових імуноглобулінів класів M, G, A.  

Вміст імуноглобулінів M, G, A визначали методом 

імуноферментного аналізу за допомогою реактивів ООО "Цитокин", 

"Хема Медика" (РФ). Розрахунок концентрації імуноглобулінів 

виконували згідно рекомендацій виробника, а також О. Ф. Мельников 

(2003). 

Визначення циркулюючих імунних комплексів.  

Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) визначали методом 

спектрофотометрії після обробки сироватки розчином 

поліетиленгликоля в концентрації 3,75 % у відповідності до 

рекомендацій Ю. А. Гриневич, А. Н .Алферов (1981) реактивами фірми 

"Serva" (Німеччина). Підрахунок виконували на апараті STAT Fax 2100 

(США). 

Визначення рівнів цитокінів і продефензинів у сироватці крові.  

Визначали цитокіни з прозапальною направленістю — 

інтерлейкін-1β, інтерлейкін-8, фактор некрозу пухлин — TNF-α, 

проалергічний цитокін — інтерлейкін-4, фактори противірусного 

імунітету — альфа- і гамма-інтерферон, продефензин і лактоферин. 

Застосовували метод імуноферментного аналізу  з використанням рідера 

STAT Fax 2100 (США) і наборів реактивів фірм "Цитокин", 

"Протеиновый контур", "Вектор-Бест" (РФ). Постановку реакції 

виконували у відповідності до інструкцій виробників. 
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Визначення антитіл до мікробних антигенів.  

Визначали вміст антистрептолізину-О в реакції нейтралізації 

аглютинінів до S. aureus (протеїн А), K. pneumonia (протеоглікани). 

Застосовували стандартні латексні діагностикуми для визначення 

антитіл фірми "ЛАТЕСТ" (РФ). Результати виражали у логарифмах 

титрів. 

Визначення реагінів у сироватці крові (IgE,  IgG4). 

Визначали вміст реагінів у сироватці крові пацієнтів 

імуноферментним методом з використанням реактивів "Хема Медика" 

(РФ) і рідера STAT Fax (США). 

Визначення фактору гальмування міграції лейкоцитів  

Фактор клітинної сенсибілізації досліджували методом визначення 

в сироватці крові фактору гальмування міграції лейкоцитів (LIF) у 

капілярному тесті згідно рекомендацій Blank (1979), О. Ф. Мельников 

(2006). Спочатку отримували клітини лейкоцити шляхом багаторазового 

осадження гепаринізованої крові, розміщували ці клітини в капілярах 

"Radiometer" (Данія), центрифугували при 105 g впродовж 5 хвилин, 

обрізали на межі осаду і розміщували в кювети з органічного скла с 

пласким дном, фіксуючи сумішшю парафіну та вазеліну. Кювети 

заповнювали середовищем "199" з антибіотиком і додавали дослідні 

компоненти (культиваційну рідину, препарати, сироватку). Після 24 

годин інкубації в СО2-інкубаторі "Nuve EC160" (Туреччина) кювети 

розміщували у фотозбільшувач і позначали зону міграції клітин з 

капіляру, що проектувалися на фотопапір. Зразки в досліді та контролі 

зважували та вираховували індекс гальмування міграції, який в умовах 

відсутності продукції LIF дорівнював 1,0. Позитивним вважали індекс 

гальмування міграції більше за 33 % а саме — 0,66 за О. Ф. Мельников, 
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(1981). Всі роботи виконувались в умовах стерильності ламінарної шафи 

MN-120 (Туреччина). 

Дослідження локального імунітету слизових оболонок глотки. 

Об'єктом дослідження був нестимульований ротоглотковий секрет 

(РС), який отримували та готували згідно методичних рекомендацій 

Інституту отоларингології НАМН України (2009). 

Визначення факторів вродженого імунітету.  

Досліджували вміст у ротоглотковому секреті елафіну, 

секреторного лейкоцитарного інгібітору протеїназ SLPI реактивами 

"Hucult bioteknology" (Нідерланди/Бельгія). Рівень лізоциму в 

ротоглотковому секреті визначали за допомогою нефелометру згідно 

рекомендацій Zucker (1970). Макрофагальний інгібітор запалення 

MIP-1β досліджували з використанням реактивів "Diagnostik Nord" 

(Німеччина). Всі дослідження окрім визначення лізоциму виконували 

імуноферментним методом на аналізаторі виробництва США. 

Дослідження гуморальних факторів імунітету в ротоглотковому 

секреті. 

Досліджували рівні секреторного та мономерного імуноглобулінів 

A, G з використанням реактивів "Хема Медика" (РФ). Імунні комплекси, 

інтерлейкін-8, α-інтерферон досліджували з використанням тих самих 

реактивів, що і при визначенні цих факторів у сироватці крові. 

Допоміжні методи 

Методика отримання клітин з піднебінних мигдаликів та крові  

Клітини отримували з піднебінних мигдаликів не пізніше 2 годин 

після їхньої екстирпації. Піднебінний мигдалик відмивали розчином 

антибіотика в ізотонічному розчині натрію хлориду, видаляли ділянки 
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тканини, що були травмовані під час операції, розрізали на декілька 

частин і знову відмивали розчином антибіотика, а потім стерильним 

розчином Хенкса. Препарували шматочки за допомогою спеціальних 

голок, зважували у середовищі "199" з ЕТС (5 %) і фільтрували через 

нейлонове сито. Підраховували кількість клітин, серед них число 

нежиттєздатних в пробі з вітальним барвником. 

Приготування екстрактів і лізатів з клітин піднебінних 

мигдаликів. 

При виготовленні екстрактів процедуру проводили аналогічно до 

етапу подрібнення тканини за допомогою голок. Шматочки зважували, 

додавали ізотонічний розчин натрію хлориду у співвідношенні 3:1, 

подрібнювали ножицями, після чого розміщували в 

електрогомогенізаторі зі шліфованими поверхнями із кварцового скла, 

подрібнювали тканину до гомогенного стану, уникаючи перегріву. 

Утримували при температурі +4
0
С впродовж 12 годин з наступним 

центрифугуванням при 6000 об/хв впродовж 30 хвилин. Надосадкову 

рідину збирали і використовували в дослідах. 

При виготовленні лізатів із клітин піднебінних мигдаликів до 20 

млн клітин додавали 1 мл бідистильованої води, струшували 30 секунд і 

доводили до ізотонічності додаючи 10 % розчин натрію хлориду, 

центрифугували, фільтрували через стерилізуючий фільтр Millipore 

(Чехія) та зберігали при 0
0
С д моменту дослідження. 

 

2.4. Морфологічні методи 

Для електронно-мікроскопічних досліджень шматочки біопсійного 

матеріалу (піднебінні мигдалики) хворих на хронічний тонзиліт та 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів подрібнювали до 1 мм
3
, фіксували 
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в 2 % розчині глютаральдегіду на фосфатному буфері при рН 7,2-7,4 

впродовж 18-24 годин, в 1 % розчині тетраоксу осмію за Міллонінгом 

впродовж 1 години, потім дегідратували в етанолах з підвищенням 

концентрації (50-100 %). Потім шматочки тканини обробляли ацетоном 

в суміші 1:1 з епоном 812 + аралдит впродовж 18-24 годин. Наступним 

етапом шматочки переносились в поліетиленові капсули з епоном 812 + 

аралдит і полімеризували при 350, 450, 600
0
С 12-18 годин при кожній 

температурі. 

Отримані блоки різали на ультрамікротомі ЛКБ-8801А. Напівтонкі 

зрізи товщиною до 2000 Å фарбували толуїдиновим синім і переглядали 

їх під оптичним мікроскопом. 

Отримані в подальшому ультратонкі зрізи товщиною 500-700 Å 

монтували на електролітичні сіточки без підкладок, контрастували 

цитратом свинцю за Рейнольдсом та ураніл-ацетатом. 

Перегляд і фотографування зрізів проводили в електронному 

мікроскопі ЕМВ 100-АК, при прискорюючій напрузі 75 кіловольт та 

збільшенні в діапазоні 6-30 тисяч разів. 

Загальну морфологію вивчали на зрізах тканин, пофарбованих 

гематоксиліном i еозином та азур-II–еозином. Дослідження проводилися 

з використанням, дослідницького системного мікроскопа "Olympus" 

ВХ53 з комп'ютерною приставкою і можливістю морфометричних і 

поляризаційних досліджень. Поляризаційний мікроскоп є модифікацією 

світлового мікроскопа, в якому встановлені два поляризаційних фільтра 

— перший (поляризатор) між пучком світла і об'єктом, а другий 

(аналізатор) — між лінзою об'єктива і оком. Обидва фільтри можуть 

обертатися, змінюючи напрямок пучка світла. Структури, що містять 

рядково-орієнтовані молекули (колагенові та еластичні волокна, 

мікротрубочки, мікрофіламенти), і кристалічні структури (в клітинах 
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Лейдіга) при зміні осі обертання проявляються як ті, що світяться. 

Обробка даних проводилася в пакеті Origin 8.1. Фотографування 

препаратів забезпечувалося з використанням цифрової фотокамери 

Оlympus "DP 72". 

 

2.5. Мікробіологічні дослідження 

Матеріал для дослідження отримували під час операції 

тонзилектомії чи тонзилотомії шляхом розтину лакун видаленого 

мигдалика та забору матеріалу з серцевини останнього. Колонії 

вирощували на поживному середовищі Кіта-Тароцці з додаванням 1 % 

розчину глюкози та 0,5 % розчину дріжджового екстракту впродовж 6-7 

діб. Пересів колоній проводився на 10 % кров'яний агар із наступним 

утриманням при 37
0
С в аеробних та анаеробних умовах. Чисті культури 

мікроорганізмів ідентифікували по морфологічним, культуральним і 

біохімічним властивостям. 

Чутливість мікроорганізмів до антибіотиків визначали у 

відповідності до інструкції МОЗ УРСР від 22 жовтня 1984 р. на 

щільному середовищі за методом стандартних паперових дисків, що 

були просочені розчинами антибіотиків. Визначали чутливість до 

наступних препаратів: амоксицилін, ампіцилін, амікацин, азитроміцин, 

ципрофлоксацин, лінкоміцин, оксацилін, поліміксин, рифампіцин, 

левоміцетин, цефазолін, цефоперазон, цефтазідім, цефуроксим, 

нетілміцин, тієнам, флюконазол. 

Вірусологічне обстеження проводили методом полімеразної 

ланцюгової реакції, відбір матеріалу виконували спеціальною щіточкою 

з глибини лакун серцевини піднебінних мигдаликів. Визначали ДНК 

вірусів герпесу 1 та 2 типів, вірусів папіломи людини 6 та 11 типів, 

цитомегаловірусу. 
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2.6. Статистичні методи дослідження 

Було використано статистичні методи у відповідності до сучасних 

поглядів у медико-біологічних дослідженнях, у яких суттєво обмежено 

використання параметричних критеріїв як таких, що не відповідають 

сучасним вимогам медико-біологічної науки [132]. При статистичному 

аналізі показників використовували непараметричні критерії: критерій 

χ
2
, U-test (Wilcoxon, Mann–Whitney). При малих розмірах вибірок 

використовували методику кутового перетворення за Фішером (F-test) 

[132]. Результати досліджень обробляли в комп’ютерних програмах 

Excel, WinPEPI, MedCalc. 

 

Публікація результатів 

Мельников О. Ф. Сравнительное изучение содержания 

секреторного иммуноглобулина А в ротоглоточном секрете и сыворотке 

крови людей, проведенные различными методами и реактивами. / 

Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Заболотная Д. Д., Бредун А. Ю., 

Рыльская О. Г. // Імунологія та алергологія. - 2013 - №2 — С. 88-91. 
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3. РОЗДІЛ. РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ТА ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЮ 

ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ І ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

3.1. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт у 

структурі захворюваності стаціонару різних рівнів надання 

медичної допомоги 

Як гіпертрофія піднебінних мигдаликів так і хронічне їх запалення 

призводить до низки патологічних станів, які потребують в подальшому 

хірургічного лікування [53, 121, 109, 133]. Тому значимість збільшення в 

розмірі піднебінних мигдаликів та їх хронічного запалення набуває 

важливого клінічного та епідеміологічного аспекту. 

Метою дослідження було визначити частоту гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів і хронічного тонзиліту в дитячих 

отоларингологічних стаціонарах різного рівня надання медичної 

допомоги за 5 років спостереження. 

Проведено ретроспективне дослідження за медичними картами 

стаціонарного хворого (форма № 003/о) пацієнтів з ГПМ і ХТ у 

стаціонарах 2-го та 3-го рівнів надання медичної допомоги [134, 135, 

136]. 

За період 2004-2008 рр. було зареєстровано 115 госпіталізацій з 

діагнозом "гіпертрофія піднебінних мигдаликів" у відділення 

отоларингології обласної дитячої лікарні (2 рівень надання медичної 

допомоги) та 791 госпіталізація з тим же діагнозом у відділення 

отоларингології НДСЛ "ОХМАТДИТ" (3 рівень надання медичної 

допомоги). 

За такий же період (2004-2008 рр.) було зареєстровано 2802 

госпіталізацій з діагнозом "хронічний тонзиліт" у відділення 

отоларингології обласної дитячої лікарні (2 рівень надання медичної 
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допомоги) та 915 госпіталізацій з тим же діагнозом у відділення 

отоларингології НДСЛ "ОХМАТДИТ" (3 рівень надання медичної 

допомоги). Загальна кількість пацієнтів, що були госпіталізовані за 

відповідний період складала 11209 чоловік (прооперованих — 8714) у 

лікарні 2 рівня надання медичної допомоги та 7543 (прооперованих — 

7960) чоловік у лікарні 3 рівня надання медичної допомоги відповідно. 

Всіх зареєстрованих хворих було поділено за віком і статтю. 

Встановлення діагнозу базувалась на скаргах, анамнезі, клінічних 

симптомах захворювання. Кодування діагнозу проводилось у 

відповідності до МКХ-10. 

Результати та їх обговорення. 

За 5 років спостереження у відділення отоларингології обласної 

дитячої лікарні (2 рівень надання медичної допомоги) було 

госпіталізовано 115 осіб з діагнозом "гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів", що складало 1,025 % від загальної кількості 

госпіталізованих хворих за цей період – 11209 осіб, та 1,319 % від 

загальної кількості прооперованих пацієнтів – 8714 (рис. 3.1). 

  

Рис. 3.1 Частка хворих на ГПМ від кількості госпіталізованих (А) та 

прооперованих (Б) у дитячому ЛОР-стаціонарі 2 рівня надання 

медичної допомоги. 

За 5 років спостереження у відділення отоларингології обласної 

дитячої лікарні (2 рівень надання медичної допомоги) було 

98,97% 

1,03% 

А (n=11209) 

Інші ГНМ 

98,68% 

1,32% 

Б (n=8714) 

Інші ГНМ 



143 

 

госпіталізовано 2802 особи з діагнозом "хронічний тонзиліт", що 

складало 24,99 % від загальної кількості госпіталізованих хворих за цей 

період – 11209 осіб, та 32,15 % від загальної кількості прооперованих 

пацієнтів – 8714 (рис. 3.2). 

  

Рис. 3.2 Частка хворих на ХТ від кількості госпіталізованих (А) та 

прооперованих (Б) у дитячому ЛОР-стаціонарі 2 рівня надання 

медичної допомоги. 

У відділення отоларингології НДСЛ "ОХМАТДИТ" (3 рівень 

надання медичної допомоги) за цей же період було госпіталізовано 791 

особу з діагнозом "гіпертрофія піднебінних мигдаликів", що складало 

10,48 % від загальної кількості госпіталізованих – 7543 та 9,93 % від 

загальної кількості прооперованих – 7960 (рис. 3.3). 

  
 

 

Рис. 3.3 Частка хворих на ГПМ від кількості госпіталізованих (А) та 

прооперованих (Б) у дитячому ЛОР-стаціонарі 3 рівня надання 

медичної допомоги. 

75,01% 
24,99% 

А (n=11209) 

Інші ХТ 

67,85% 

32,15% 

Б (n=8714) 

Інші ХТ 

89,50% 

10,50% 

А (n=7543) 

Інші ГНМ 

90,07% 

9,93% 

Б (n=7960) 

Інші ГНМ 
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У відділення отоларингології НДСЛ "ОХМАТДИТ" (3 рівень 

надання медичної допомоги) за цей же період було госпіталізовано 915 

осіб з діагнозом "хронічний тонзиліт", що складало 12,13 % від загальної 

кількості госпіталізованих – 7543 та 11,49 % від загальної кількості 

прооперованих – 7960 (рис. 3.4). 

  
 

Рис. 3.4 Частка хворих на ХТ від кількості госпіталізованих (А) та 

прооперованих (Б) у дитячому ЛОР-стаціонарі 3 рівня надання 

медичної допомоги. 

 

Результати порівняння кількості операцій на різних рівнях надання 

медичної допомого наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Частка хворих (%) на ГПМ і ХТ від кількості прооперованих у 

дитячому ЛОР-стаціонарі 2 і 3 рівнів надання медичної допомоги. 

 ГПМ ХТ 

2 рівень 1,32* (n= 242) 32,15* (n= 6183) 

3 рівень 9,93 (n= 1310) 11,49 (n= 1840) 

*P<0,05 по відношенню до групи 2 рівень 

 

Таким чином, частка пацієнтів хворих на ГПМ у дитячих 

отоларингологічних стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги є 

87,87% 

12,13% 

А (n=7543) 

Інші ХТ 

88,51% 

11,49% 

Б (n=7960) 

Інші ХТ 
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достовірно у 7,5 разів вищою (Р<0,05) ніж у аналогічних стаціонарах 2 

рівня надання медичної допомоги. Частка пацієнтів хворих на ХТ у 

дитячих отоларингологічних стаціонарах 3 рівня надання медичної 

допомоги є достовірно у 2,8 рази нижчою (Р<0,05) ніж у аналогічних 

стаціонарах 2 рівня надання медичної допомоги. Це обумовлено різною 

структурою ЛОР патології в стаціонарах різного рівня надання медичної 

допомоги, великою долею суб'єктивізму в діагностиці цієї патології та 

відсутністю чітких об'єктивних критеріїв щодо показань до хірургічного 

лікування. 

Досліджуючи розподілення пацієнтів за віком було визначено 

наступну залежність: в ЛОР стаціонарі 3 рівня надання медичної 

допомоги кількість дітей віком до 3 років втричі була більшою за 

кількість аналогічних за віком дітей у стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. Розподілення дітей, хворих на ГПМ і ХТ за віком 

виглядало наступним чином (рис. 3.5, 3.6). 

 

Рис. 3.5 Розподілення хворих на ГПМ за віком у дитячих ЛОР-

стаціонарах 2 (n=115) і 3 (n=791) рівня надання медичної допомоги. 

Як можна бачити з рис. 3.5 кількість госпіталізованих дітей, 

хворих на ГПМ дошкільного віку (3-6 років) переважає у закладах 2 

рівня надання медичної допомоги. Кількість госпіталізованих дітей, 

хворих на ГПМ молодшого віку (до 3 років), молодшого шкільного віку 

(7-11 років) була вищою у закладах 3 рівня надання медичної допомоги. 
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40% 
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80% 

100% 

2 рівень 3 рівень 
до 3 років 3-6 років 7-11 років 
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Рис. 3.6 Частка кожної вікової групи хворих на ХТ у дитячих ЛОР-

стаціонарах 2 (n=2802) і 3 (n=915) рівня надання медичної допомоги. 

Як можна бачити з рис. 3.6 кількість госпіталізованих дітей, 

хворих на ХТ молодшого (до 3 років) та дошкільного (3-6 років) віку 

переважає у закладах 3 рівня надання медичної допомоги. Кількість 

госпіталізованих дітей, хворих на ХТ молодшого шкільного віку (7-11 

років) була вищою у закладах 2 рівня надання медичної допомоги. 

Розподілення дітей, хворих на ГПМ і ХТ за статтю не мало 

достовірних розбіжностей на всіх рівнях надання медичної допомоги. 

Таким чином: 

1. Частка пацієнтів з діагнозом ГПМ у стаціонарах 3 рівня 

надання медичної допомоги в 7,5 разів (Р<0,05) перевищує 

аналогічний показник у стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. 

2. У дитячому отоларингологічному стаціонарі 3 рівня надання 

медичної допомоги кількість дітей з ГПМ молодшого віку 

(до 3 років) в тричі була більшою (Р<0,05) за кількість 

аналогічних за віком дітей у стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. 
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3. Переважна кількість пацієнтів з діагнозом ГПМ належить до 

групи дітей дошкільного (3-6 років) віку на всіх рівнях 

надання медичної допомоги. 

4. Частка пацієнтів з діагнозом ХТ у стаціонарах 2 рівня 

надання медичної допомоги в 2,8 рази (Р<0,05) перевищує 

аналогічний показник у стаціонарах 3 рівня надання 

медичної допомоги. 

5. У дитячому отоларингологічному стаціонарі 3 рівня надання 

медичної допомоги кількість дітей з ХТ молодшого віку (до 

3 років) на порядок була більшою (Р<0,05) за кількість 

аналогічних за віком дітей у стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. 

6. Кількість пацієнтів дошкільного віку у стаціонарах 3 рівня 

надання медичної допомоги (3-6 років) вдвічі перевищувала 

аналогічний показник у стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. 

7. За статтю кількість пацієнтів з діагнозом ГПМ і ХТ не 

відрізняється на всіх рівнях надання медичної допомоги. 

Отримані результати свідчать про можливі розбіжності в 

діагностиці патології піднебінних мигдаликів і визначенні показань до 

хірургічного лікування, а також дозволяють визначити частоту 

виявлення ГПМ і ХТ у стаціонарах 2 і 3 рівнів надання медичної 

допомоги та в подальшому прослідкувати характер її змін та 

прогнозувати рівень та профіль оперативної активності на різних рівнях 

надання медичної допомоги. 
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3.2. Результати клінічного та лабораторного обстеження пацієнтів 

хворих на ГПМ і ХТ 

Частота симптомів, які найчастіше виявлялись під час клінічного 

обстеження в дітей хворих на хронічний тонзиліт і гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів наведена в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Симптоми, що найчастіше виявлялись у хворих на гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт 

Симптоми 

ГПМ (n=142) ХТ (n=112) 

Абсолют

на 

кількість 

Відносна 

кількість 

(%) 

Абсолют

на 

кількість 

Відносна 

кількість 

(%) 

Збільшення розміру мигдаликів 142 100 15 13,39 

Хропіння, обструктивне апное 

сну 
138 97,2 20 17,85 

Бруксизм 28 19,71 1 0,89 

Дислалія (Muffle voice) 27 19,01 - - 

Дисфагія 17 11,97 - - 

Часті ангіни - - 109 97,32 

Періодичні болі в горлі 1 0,7 16 14,28 

Неприємний запах з рота 4 2,8 99 88,39 

Артралгії, кардіалгії - - 51 45,53 

Відчуття стороннього тіла в 

глотці 
5 3,5 34 30,35 

Субфебрилітет 0 0 21 18,75 

Наявність детриту в лакунах 11 7,74 100 89,2 

 

Дані табл. 3.2 свідчать, що найчастішим симптомом у дітей з ГПМ 

— було збільшення піднебінних мигдаликів –— 100 %, хропіння — 

97,2 %, порушення артикуляції (muffle voice) — 19,01 %, бруксизм — 

19,71 %, дисфагія — 11,97 %. Дуже рідко при ГПМ у дітей виявлялись 

такі симптоми, як періодичні болі в горлі (0,7 %), неприємний запах з 

рота (2,8 %), відчуття стороннього тіла в глотці (3,5 %), болі в суглобах, 

в ділянці серця та часті ангіни — не зустрічались. 
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У дітей з ХТ найчастішим проявом захворювання були часті 

ангіни — 97,32 % та неприємний запах з роту — 88,39 %, наявність 

казеозного детриту в лакунах — 89 %, періодичні болі в суглобах і 

ділянці серця відмічали 45,53 % пацієнтів, відчуття стороннього тіла в 

глотці — 30,35 %. Періодичний субфебрилітет відмічали 18,75 % 

пацієнтів з ХТ. Рідше виявлялось збільшення піднебінних мигдаликів і 

періодичні болі в горлі — 13,39 і 14,28 % відповідно, бруксизм — 

0,89 %, порушення артикуляції та ковтання не визначались. 

Супутні захворювання ЛОР-органів, які виявлялись найчастіше в 

дітей хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний 

тонзиліт представлені в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Супутні захворювання, що виявлялись найчастіше у дітей при ГПМ 

і ХТ 

На нашу думку, гіпертрофія аденоїдів при ГПМ та хронічний 

аденоїдит при ХТ є складовими частинами тих процесів, що 

відбуваються у всій лімфоїдній тканині глотки, вони мають такий же 

вектор впливу на локальний та системний імунітет і не змінюють 

загальну картину тих процесів, що відбуваються в ПМ. 

Як можна бачити з табл. 3.3, найбільш частою супутньою ЛОР-

патологією в дітей з ГПМ були гіпертрофія аденоїдів — 95,77 %, 

Супутні ЛОР-

захворювання 

ГПМ (n=142) ХТ (n=112) 

Абсолютн

а кількість 

Відносна 

кількість 

(%) 

Абсолютн

а кількість 

Відносна 

кількість 

(%) 

Гіпертрофія аденоїдів 136 95,77 41 36,6 

Хронічний аденоїдит - - 23 20,5 

Папіломи респіраторні - - 3 2,67 

Сенсибілізація 90 63,38 24 21,42 

Секреторний отит 46 32,39 - - 

Артралгія, кардіалгія - - 51 45,43 
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секреторний отит — 32,39 % і сенсибілізація організму — 63,38 %. У 

дітей, що страждають на хронічний тонзиліт найчастішим супутнім 

захворюванням визначались артралгія та кардіалгія — 45,43 %, 

гіпертрофія аденоїдів і хронічний аденоїдит — 36,6 та 20,5 % 

відповідно. Підвищена сенсибілізація організму в дітей з ХТ 

визначалась у 21,42 % випадків. 

3.3. Порівняльний аналіз мікробіологічних досліджень серцевини 

піднебінних мигдаликів у дітей при їхньому хронічному 

запаленні та гіпертрофії. 

Безліч досліджень тонзилярної патології сьогодні сформували 

закінчену бактеріологічну картину цих захворювань. Але в більшості 

випадків це стосується бактеріологічних досліджень з поверхні 

піднебінних мигдаликів, що часто не відповідає тим патогенам, які є 

можливими причинними факторами у розвитку тонзилярної патології. 

Кількість досліджень в дитячому віці є обмеженою [53, 109, 121, 133, 66, 

83]. Метою нашого дослідження було визначити мікрофлору серцевини 

мигдаликів при гіпертрофії піднебінних мигдаликів та хронічному 

тонзиліті у дітей і провести можливі кореляційні зв'язки. 

Було проведено проспективне порівняльне бактеріологічне 

дослідження [137, 138, 139] серцевини піднебінних мигдаликів 36 дітей, 

хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів. З них чоловічої статі 

було 20 пацієнтів, жіночої — 16, вік хворих коливався у межах від 2 до 7 

років (рис. 3.7), та 30 дітей, хворих на хронічний тонзиліт 

(декомпенсована форма) віком від 7 до 14 років (рис. 3.8). Жіночої статі 

було 12, пацієнтів, чоловічої — 18. 
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Рис. 3.7 Розподілення пацієнтів з ГПМ (n=36) за віком та статтю. 

 

 

Рис. 3.8 Розподілення пацієнтів з ХТ (n=30) за віком та статтю. 

В результаті дослідження було виявлено, що у 36 дітей, хворих на 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів з серцевини видаленого мигдалика 

було виділено 54 бактеріальних штами різних видів бактерій. 

Найчастіше висівався Str. viridans — у 22 хворих (61,1 %), на 

другій позиції визначався S. aureus — у 14 хворих (38,8 %). Інші 
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мікроорганізми визначались у значно меншій кількості: S. epidermidis і 

Ent. faecalis — по 4 хворих (по 11,1 %). У 2 випадках висівались E. coli, 

E. cloacae, P. aeruginosa, Candida, Neisseria spp (непатогенний штам) — 

по 5,5 % відповідно. При чому, у 5 випадках визначалась мікстінфекція 

— одночасно по 2 види, або 3 види мікроорганізмів у одного пацієнта. 

У 30 дітей, хворих на хронічний тонзиліт з серцевини видаленого 

піднебінного мигдалика було виділено 33 бактеріальних штами. 

Бактеріальний спектр, що визначався в серцевині ПМ при ГПМ і 

ХТ наведено на Рис. 3.9. 

 

 

 

 

Рис. 3.9 Частота визначення різної бактеріальної флори з серцевини 

піднебінних мигдаликів у хворих на ГПМ (n=36) та ХТ (n=30). 

 

61,1 

23,3 

38,8 

63,3 

11,1 
13,3 

11,1 

5,5 5,5 5,5 5,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

ГПМ ХТ 

%
 

Str. viridans S. aureus S. epidermidis Ent. faecalis E. coli E. cloacae Candida Neisseria spp 



153 

 

Як можна бачити з Рис. 3.9 найчастіше у пацієнтів з ХТ висівався 

S. aureus — у 19 хворих (63,3 %), на другій позиції визначалась група 

стрептококу — Str. viridans у 7 хворих (23,3 %) і S. epidermidis у 4 

хворих (13,3 %). При чому, у 1 хворого росту мікрофлори не було 

визначено, і ще у 3 хворих визначалась мікстінфекція – одночасно по 2 

види — S. aureus і Str. viridans 

За статтю пацієнтів з ГПМ мікрофлора розподілялась наступним 

чином (табл. 3.4): 

Таблиця 3.4 

Кількість штамів бактеріальної флори з серцевини піднебінних 

мигдаликів у хворих на ГПМ в залежності від статі. 

Вид бактерій 
Стать пацієнтів 

Чоловіча (n=20) Жіноча (n=16) 

S. aureus 10 4 

Str. viridans 11 11 

Str. epidermidis 1 3 

Ent. faecalis  4 

 

Як можна бачити з табл. 3.4 у пацієнтів з ГПМ чоловічої статі 

переважно висівався з серцевини мигдаликів S. аureus, тоді як у 

пацієнтів жіночої статі Str. epidermidis і Ent. faecalis. Бактерія 

Str. viridans висівалась у пацієнтів обох груп однаково. 

За статтю пацієнтів з ХТ мікрофлора розподілялась наступним 

чином: 
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Таблиця 3.5 

Кількість штамів бактеріальної флори з серцевини піднебінних 

мигдаликів у хворих на ХТ в залежності від статі. 

Вид бактерій 
Стать пацієнтів 

Чоловіча (n=18) Жіноча (n=12) 

S. aureus 10 9 

Str. viridans 4 3 

Str. epidermidis 1 3 

 

Як можна бачити з табл. 3.5 у пацієнтів з ХТ жіночої статі 

Str. epidermidis висівався з серцевини мигдаликів у 3 рази частіше ніж у 

пацієнтів чоловічої статі. Інші мікроорганізми S. аureus і Str. viridans 

висівались у пацієнтів обох груп однаково. 

Більшість бактеріальних штамів, що були виділені з серцевини 

мигдаликів дітей, хворих на ГПМ, мали чутливість до лінкоміцину та 

рифампіцину, ванкоміцину, кліндаміцину, левоміцетину. Рідше ці 

мікроорганізми виявляли чутливість до антибіотиків цефалоспоринового 

ряду. Третина всіх штамів виявляли резистентність до пеніцилінів, 

цефалоспоринів, кліндаміцину, амікацину, тазобактаму. 

Всі штами, що були виділені з серцевини мигдаликів дітей, хворих 

на ХТ, мали чутливість до лінкоміцину та рифампіцину, в більшості 

випадків вони мали чутливість до ванкоміцину, кліндаміцину та 

левоміцетину. Рідше ці мікроорганізми виявляли чутливість до 

антибіотиків цефалоспоринового ряду. Чверть всіх штамів виявляли 

резистентність до пеніциліну. 

Результати дослідження представлені в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Чутливість та резистентність мікробної флори до основних 

антибіотиків, що була виділена з серцевини мигдаликів пацієнтів 

хворих на ГПМ (n=36). 

Назва 

антибіотика 

Абсолютн

а кількість 

чутливих 

штамів 

Відносна 

кількість 

чутливих 

штамів 

Абсолютна 

кількість 

резистентних 

штамів 

Відносна 

кількість 

резистентних 

штамів 

Амікацин 4 11,76 1 7,6 

Ципрофлоксацин 2 5,88 1 7,6 

Лінкоміцин 3 8,82 2 15,2 

Оксацилін 3 8,82 3 23,07 

Рифампіцин 5 14,7 - - 

Левоміцетин 4 11,76 - - 

Цефазолін 2 5,88 2 15,2 

Цефтазідім 3 8,82 1 7,6 

Ванкоміцин 6 17,64   

Кліндаміцин 2 5,88 3 23,07 

Разом 34 100 % 13 100 % 

 

 

Як можна бачити з табл. 3.6, штами мікроорганізмів, що були 

виділені з серцевини піднебінних мигдаликів дітей хворих на ГПМ 

виявилися найбільш чутливими до наступних антибіотиків – 

ванкоміцину (17,64 %), рифампіцину (14,7 %), амікацину та 

левоміцетину (11,76 %). Частіше резистентними мікроорганізми були до 

оксациліну та кліндаміцину (по 23,07 %), лінкоміцину та цефазоліну (по 

15,2 %). 
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Таблиця 3.7 

Чутливість та резистентність мікробної флори до основних 

антибіотиків, що була виділена з серцевини мигдаликів пацієнтів 

хворих на ХТ (n=30). 

Назва 

антибіотика 

Абсолютна 

кількість 

чутливих 

штамів 

Відносна 

кількість 

чутливих 

штамів 

Абсолютна 

кількість 

резистентних 

штамів 

Відносна 

кількість 

резистентних 

штамів 

Ванкоміцин 5 11,11 3 27,27 

Амікацин 3 6,66 - - 

Ципрофлоксацин 2 4,44 - - 

Лінкоміцин 8 17,77 1 9,09 

Оксацилін 5 11,11 3 27,27 

Цефоперазон 1 2,22 - - 

Рифампіцин 8 17,77 1 9,09 

Левоміцетин 5 11,11 1 9,09 

Цефазолін 1 2,22 - - 

Цефтазідім 1 2,22 - - 

Кліндаміцин 4 8,88 2 18,18 

Цефепім 2 4,44   

Разом 45 100 % 11 100 % 

 

Як можна бачити з табл. 3.7, види мікроорганізмів, що були 

виділені з серцевини піднебінних мигдаликів дітей хворих на ХТ 

виявилися найбільш чутливими до наступних антибіотиків: лінкоміцину 

та рифампіцину (17,77 %), оксациліну та левоміцетину (11,11 %). 

Частіше резистентними мікроорганізми були до оксациліну та 

ванкоміцину (по 27,27 %) і кліндаміцину (по 18,8 %). 

Наші дослідження показали, що найчастіше в серцевині 

мигдаликів дітей, хворих на ГПМ визначаються бактерії групи 

Streptococcus spp., а саме — Str. viridans. Цей мікроорганізм 

визначається у всіх вікових групах, у більшості випадках є чутливим до 

лінкоміцину та рифампіцину та у третини пацієнтів є резистентним до 

оксациліну та кліндаміцину. 
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В свою чергу, найчастіше в серцевині мигдаликів дітей, хворих на 

ХТ визначаються бактерії групи Staphylococcus spp., а саме — S. aureus. 

Цей мікроорганізм визначається у всіх вікових групах, у всіх випадках є 

чутливим до лінкоміцину та рифампіцину та у чверті випадків є 

резистентним до β-лактамного антибіотика оксациліну. 

Результати вірусологічного дослідження методом полімеразної 

ланцюгової реакції виглядають наступним чином: антигени вірусів 

герпесу 1 та 2 типу, вірусу папіломи людини 6 і 11 типу, 

цитомегаловірусу не було виявлено в епітелії лакун піднебінних 

мигдаликів. 

Таким чином: 

Це може свідчити про відсутність персистенції цих вірусів на 

момент операції у 100 % хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів 

і хронічний тонзиліт. Бактеріально-бактеріальні мікробіологічні 

асоціації в серцевині піднебінних мигдаликів пацієнтів з ГПМ 

визначались у 30 % випадків, у пацієнтів з ХТ — у 7,69 % випадків. 

Антигенне бактеріальне навантаження при ГПМ перевищує таке при ХТ 

так як з серцевини ПМ у дітей з ГПМ висівались 8 бактеріальних видів, 

у дітей з ХТ — 3 бактеріальних види. Роль мікробного фактору, як 

одноосібного, у виникненні гіпертрофії піднебінних мигдаликів та 

розвитку хронічного тонзиліту в дітей остаточно не визначена. Але 

наявність умовно-патогенної мікрофлори в серцевині мигдалика дає 

привід припускати, що при виникненні стану зниженої реактивності 

макроорганізму ця мікрофлора може спричинювати постійне 

навантаження на локальний імунітет, що може проявлятись 

компенсаторною гіпертрофією лімфоїдної тканини, або може 

спричинювати недостаню імунну відповідь і підтримувати хронічний 

перебіг захворювання. 
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4. РОЗДІЛ. МІКРОСКОПІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ПІДНЕБІННИХ МИГДАЛИКІВ У ДІТЕЙ 

ПРИ ЇХНІЙ ГІПЕРТРОФІЇ ТА ХРОНІЧНОМУ ЗАПАЛЕННІ 

В літературі є морфологічні дослідження ПМ у дорослих при ГПМ 

і ХТ окремо, але порівняльної характеристики в дитячому віці на 

мікроскопічному та електронно-мікроскопічному рівні в сучасній 

науковій літературі ми не зустріли [28, 140]. 

4.1. Порівняльне дослідження морфологічної структури 

піднебінних мигдаликів у дітей при ГПМ і ХТ. 

Метою дослідження було визначити за допомогою мікроскопічних 

та електронно-мікроскопічних методів відмінності в структурі 

піднебінних мигдаликів хворих на їхню гіпертрофію та хворих на 

хронічний тонзиліт. Дослідження проведено на 18 хворих на ГПМ і 16 

хворих на хронічний тонзиліт [141]. 

При мікроскопічному дослідженні препаратів пофарбованих 

гематоксилін-еозином пацієнтів з ГПМ виявлявся покривний епітелій з 

вираженими ознаками гіперплазії (рис. 4.1), лакунарний епітелій з 

некротичними і деструктивно-дистрофічними змінами та інфільтрацією 

в просвітах лакун виявляється клітинний детрит (рис. 4.2). 



160 

 

 

Рис. 4.1 Мигдалик хворого на ГПМ. Виражена гіперплазія 

покривного епітелію (292,6436±38,123 мкм) з деструктивно-

дистрофічними змінами та інфільтрацією. Поляризаційна 

мікроскопія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 10, ок. 10 

(х100). 

Як можна бачити з Рис. 4.1, в піднебінних мигдаликах пацієнтів з 

ГПМ визначається значна гіперплазія покривного епітелію 

(292,6436±38,123 мкм). 
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Рис. 4.2 Мигдалик хворого на ГПМ. В просвітах лакун 

виявляється клітинний детрит. Лакунарний епітелій 

(105,9438±13,3858 мкм) з некротичними і деструктивно-

дистрофічними змінами та інфільтрацією. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Поляризаційна мікроскопія. Об. 10, ок. 10 

(х100). 

Як можна бачити з Рис. 4.2, у піднебінних мигдаликах пацієнтів з 

ГПМ визначається також і гіперплазія лакунарного епітелію 

(105,9438±13,3858 мкм) з некротичними і деструктивно-дистрофічними 

змінами. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні покривного 

епітелію звертало на себе увагу нещільне з’єднання між клітинами за 

допомогою десмосом. В цитоплазмі в великій кількості виявляються 

рибосоми і рибосомальні розетки, що свідчить про високий рівень 

метаболічних процесів (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Мигдалик хворого на ГПМ. Частка ядра і цитоплазми 

епітеліальної клітини покривного епітелію. Нещільне з’єднання між 

клітинами за допомогою десмосом. В великій кількості 

виявляються рибосоми і рибосомальні розетки. Рівномірне 

розташування еу- та гетеро-хроматину в ядрі. Електронограма 

х12500. 

 

Всі ці патоморфологічні зміни в піднебінних мигдаликах при ГПМ 

вказують на їхній значне функціональне навантаження. 

При мікроскопічному дослідженні препаратів пофарбованих 

гематоксилін-еозином хворих на ХТ виявлявся покривний епітелій з 

незначними ознаками гіперплазії. В лімфатичній тканині виявляються 

невеликих розмірів лімфоїдні фолікули (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Мигдалик хворого на ХТ. Незначна гіперплазія 

(145,9812±22,4110 мкм) покривного епітелію. Невеликих розмірів 

лімфоїдні фолікули виявляються безпосередньо під епітелієм. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Поляризаційна мікроскопія. 

Об. 10, ок. 10 (х100). 

Як можна бачити з Рис. 4.3 в піднебінних мигдаликах пацієнтів з 

ХТ визначається незначне потовщення покривного епітелію 

(145,9812±22,4110 мкм) і невеликих розмірів фолікули (14032,38±2355 

мкм). 

Лакунарний епітелій визначався з некротичними і деструктивно-

дистрофічними змінами. В просвітах лакун клітинний детрит в 

більшості випадків був відсутній (рис. 4.5) 
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Рис. 4.5 Мигдалик хворого на ХТ. Лакунарний епітелій 

(105,9438±13,3854 мкм) з некротичними і деструктивно-

дистрофічними змінами. В просвітах лакун клітинний детрит в 

більшості відсутній. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Поляризаційна мікроскопія. Об. 10, ок. 10 (х100). 

 

При електронно-мікроскопічному дослідженні покривного 

епітелію хворих на хронічний тонзиліт звертало на себе увагу досить 

щільне з’єднання між клітинами за допомогою десмосом. В цитоплазмі в 

великій кількості виявляються поодинокі рибосоми і рибосомальні 

розетки та різні осьміофільні включення, що свідчить про незначний 

рівень метаболічних процесів (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Мигдалик хворого на ХТ. Частка ядра і цитоплазми 

епітеліальної клітини покривного епітелію. Щільне з’єднання між 

клітинами за допомогою десмосом. Виявляються поодинокі 

рибосоми і рибосомальні розетки. Електронограма х12500. 

 

Майже у всіх хворих на ГПМ виявлялися ділянки розростання 

сполучної тканини з наявністю грубих волокнистих структур, явищами 

інфільтрації і численними фібробластами (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7 Мигдалик хворого на ГПМ. Ділянка розростання 

сполучної тканини (14032,38±2355 мкм
2
) з наявністю грубих 

волокнистих структур, явищами інфільтрації і численними 

фібробластами. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Поляризаційна мікроскопія. Об. 20, ок. 10 (х200). 

Як можна бачити з Рис. 4.7, визначаються (14032,38±2355 мкм
2
) 

ділянки розростання сполучної тканини. 

В цей же час, у цих хворих спостерігався покривний епітелій, що 

був інфільтрований великою кількістю лімфоцитів, нейтрофілів, а також 

макрофагів, утворюючи лімфо епітеліальний симбіоз (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8 Мигдалик хворого на ГПМ. Покривний епітелій 

інфільтрований великою кількістю лімфоцитів, нейтрофілів, а 

також макрофагів, утворюючи лімфо-епітеліальний симбіоз. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 40. ок. 10 (х400). 

 

У цих же хворих досить часто виявлялися кровоносні судини з 

вираженими ознаками склерозу (рис. 4.9). Між волокнами, що оточують 

судини спостерігаються кров'яні клітини (рис. 4.10). 
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Рис. 4.9 Мигдалик хворого на ГПМ. Виявляються кровоносні 

судини з вираженими ознаками склерозу судинної стінки 

(57,3871±14,21 мкм). Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Поляризаційна мікроскопія. Об. 10. ок. 10 (х100). 

Як можна бачити з Рис. 4.9, при ГПМ визначаються артеріальні 

судини з вираженими явищами склерозу судинної стінки. Товщина 

склерозованого епітелію дорівнює — 57,3871±14,21 мкм. 
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Рис. 4.10 Мигдалик хворого на ГПМ. Між волокнами, що 

оточують судини виявляються кров'яні клітини. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Поляризаційна мікроскопія. Об. 40. ок. 10 

(х400). 

 

При електронно-мікроскопічному дослідженні виявлялися 

кровоносні капіляри з наявністю просвіті еритроцитів. Периваскулярний 

набряк. В цитоплазмі ендотеліальних клітин виявляються піноцитозні 

пухирці та ворсинки (рис.  4.11). 
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Рис. 4.11 Кровоносний капіляр ділянки мигдалика хворого на 

ГПМ. В просвіті судини виявляються еритроцити. 

Периваскулярний набряк. В цитоплазмі ендотеліальних клітин 

виявляються піноцитозні пухирці та ворсинки Електронограма 

х9500. 

 

Лімфоїдна тканина у хворих на ГПМ була представлена 

гіперплазованими вторинними фолікулами, що розташовувались 

близько один до одного з великими світлими центрами та оточена 

лімфоїдним пояском, утворюючи найчастіше "півмісяць" і лише в 

поодиноких випадках розміщалися рівномірно по колу (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12 Мигдалик хворого на ГПМ. Гіперплазовані вторинні 

фолікули (28321, 4153±6522,6611 мкм) розташовані близько один до 

одного з великими світлими центрами та оточені лімфоїдним 

пояском. Поляризаційна мікроскопія. Об. 10. ок. 10 (х100). 

 

Як можна бачити з Рис. 4.12 у піднебінних мигдаликах пацієнтів з 

ГПМ визначається значна гіперплазія лімфоїдних фолікулів (28321, 

4153±6522,6611 мкм) з наявністю просвітлення в центрі. 

При електронно-мікроскопічному дослідженні лімфоїдної тканини 

у цих хворих часто виявлялися плазматичні клітини з добре розвинутою 

шорсткою ендоплазматичною сіткою (рис.  4.13) 
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Рис. 4.13 Частка ядра і цитоплазми плазматичної клітини 

хворого на ГПМ Рівномірне розташування еу та гетеро хроматину в 

ядрі. Помітно розширені цистерни шорсткої ендоплазматичної 

сітки. Електронограма х9500. 

 

Розміри фолікулів у хворих на ХТ були достовірно меншими ніж у 

хворих на ГПМ. Також привертало на себе увагу нерівномірність 

розмірів лімфоїдних фолікулів, що проявлялася більшою їх 

варіабельністю, а в окремих випадках в мигдаликах виявлялися великі 

ділянки без фолікулів (рис. 4.14.) 
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Рис. 4.14 Мигдалик хворого на ХТ. Варіабельність розмірів 

лімфоїдних фолікулів (14032,3793±4375,490 мкм) в мигдаликах та 

виявляються великі ділянки без них. Поляризаційна мікроскопія. 

Об. 10. ок. 10 (х100). 

 

При електронно-мікроскопічному дослідженні лімфоїдної тканини 

хворих на хронічний тонзиліт виявлялися судини, в просвіти яких 

спостерігалися еритроцити. Периваскулярний набряк, як правило, був 

відсутній. В цитоплазмі ендотеліальних клітин виявляються піноцитозні 

пухирці та вакуолі (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15 Кровоносний капіляр ділянки мигдалика хворого на 

ХТ. В просвіті судини виявляються еритроцити. Периваскулярний 

набряк відсутній. В цитоплазмі ендотеліальних клітин виявляються 

піноцитозні пухирці. Електронограма х8500. 

 

Також у пацієнтів з ХТ визначається нерівномірне розташування 

еу- та гетерохроматину в ядрі цитоплазматичної клітини (рис. 4.16). 
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Рис. 4.16 Частка ядра і цитоплазми плазматичної клітини 

хворого на ХТ Нерівномірне розташування еу- та гетерохроматину в 

ядрі. Незначно розширені цистерни гладкої і шорсткої 

ендоплазматичної сітки. Електронограма х9500. 

 

Таким чином, проведені порівняльні мікроскопічні та електронно-

мікроскопічні дослідження мигдаликів хворих на хронічний тонзиліт та 

хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів показали, що при ГПМ 

виявляється виражена гіпертрофія епітелію крипт та лімфоїдних 

фолікулів, розростання сполучної тканини навколо судин та виражене 

склерозування судинної стінки. 

Отримані дані свідчить про певну динаміку структурних змін в 

піднебінних мигдаликах при їх гіпертрофії та при хронічному тонзиліті. 

Так у хворих на ГПМ на відміну від ХТ, відзначалося збільшення 

товщини епітелію. Відзначено певна залежність потовщення покривного 

епітелію мигдаликів. Враховуючи сучасні уявлення про модулюючий 

вплив епітелію на розвиток захисних процесів в піднебінному 



176 

 

мигдалику збільшення в них його товщини можна розглядати як прояв 

однієї з захисних функцій. 

Епітеліальний пласт піднебінних мигдаликів у хворих на 

хронічний тонзиліт мав меншу товщину, в порівнянні з гіпертрофією 

мигдаликів, а епітелій крипт у всіх випадках різною мірою був 

інфільтрований лейкоцитами, лімфоцитами і в невеликій кількості 

макрофагами і плазмоцитами, утворюючи лімфоепітеліальний симбіоз. 

Ендотеліоцити в більшості випадків були збільшеними, в 

цитоплазмі визначалася вакуолізація, в частині судин відзначалася 

гіперплазія. В мигдаликах хворих на ХТ відзначалися склеротичні зміни 

у вигляді ніжно волокнистих структур між лімфоїдними фолікулами, а 

при ГПМ — виражені розростання грубоволокнистої тканини з 

гіпертрофією фолікулів. Тут же визначалися кровоносні судини з різко 

потовщеними стінками за рахунок склерозу, звуженим просвітом, 

гіперпластичним ендотелієм. В сполучній тканині виявлялися клітини з 

явищами дегрануляції. 

Виявлене збільшення кількості плазматичних клітин і активна 

структура ендоплазматичного ретикулуму є відображенням високої 

активності місцевого імунітету та імунної системи в цілому. 

При гіпертрофії піднебінних мигдаликів відзначається достовірне 

потовщення покривного і лакунарного епітелію, збільшення об’єму і 

площі лімфатичних фолікулів збільшувалися розміри ділянок, займаних 

сполучною тканиною з потовщенням колагенових волокон, але 

достовірно менше (P<0,05) ніж при ХТ (табл 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Порівняння розмірів морфологічних елементів ПМ при ГПМ і ХТ. 

 Морфологічні елементи ПМ 

Покривний 

епітелій, 

мкм 

Лакунарний 

епітелій, 

мкм 

Площа 

фолікулів, 

мкм
2
 

Площа 

сполучної 

тканини, 

мкм
2
 

Товщина 

склерозован

ої судинної 

стінки, мкм 

Товщина 

несклерозов

аної 

судинної 

стінки, мкм 

ГПМ 

(n=18) 

292,6±38,1 176,7±23,9 28321,41±6

5223 

108,33±16,92
 

57,39±14,21 6,53±2,35 

ХТ 

(n=16) 

145,9±22,4
*
 105,9±13,4

*
 14032,4±23

55
*
 

218,07±38,5
*
 10,19±1,55

*
 3,25±0,52

*
 

Примітка: *P<0,05 по відношенню до групи порівняння ГПМ; 

 

Як можна бачити з Табл. 4.1, було визначено, що у пацієнтів зі 

збільшеними піднебінними мигдаликами визначалась достовірно 

(Р<0,05) у 2 рази більша товщина покривного епітелію, у 2 рази площа 

фолікулів і у 5,6 рази товщина склерозованих судин. У пацієнтів з ХТ 

визначається достовірно (Р<0,05) у 2,01 разі більша площа сполучної 

тканини по відношенню до ГПМ. 

При порівнянні отриманих даних з даними Hafeez A. et al., (2009) 

де були досліджені морфометричні параметри ПМ у здорових осіб, 

визначено, що товщина покривного епітелію при ГПМ у 2,04 рази 

(Р<0,05) перевищує такий у здорових осіб (143,99±5,94 мкм), товщина 

лакунарного епітелію — у 1,59 разів менша (Р<0,05) при ХТ ніж у 

здорових осіб (167,94±13,38 мкм), площа фолікулів ПМ у 2,17 більша 

(Р<0,05) при ГПМ ніж у здорових осіб (13032,38±2715 мкм2), товщина 

несклерозованої судинної стінки при ГПМ була у 5 разів більшою 

(Р<0,05) ніж у здорових осіб. 
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У хворих на хронічний тонзиліт розміри лімфоїдних фолікулів 

характеризуються їхнім зменшенням, наряду з розширенням 

міжфолікулярної зони за рахунок розростання сполучної тканини та 

появи значних ділянок без фолікулів. 

Ці морфологічні зміни структури піднебінних мигдаликів дітей 

при різних клінічних станах свідчать про те, що при ГПМ виникає 

морфологічна перебудова піднебінного мигдалика за типом 

"гіпертрофії", а при ХТ виникає морфологічна перебудова піднебінного 

мигдалика за типом "атрофії" та "склерозу". 

 

4.2. Порівняльне дослідження трансепітеліальної міграції 

імунокомпетентних клітин на поверхні піднебінних 

мигдаликів у дітей з ГПМ і ХТ. 

Патологія піднебінних мигдаликів нерозривно пов’язана з їхньою 

головною функцією — антигенпрезентуючою. Саме ця функція 

піднебінних мигдаликів досліджується останнім часом дуже ретельно, 

адже розуміння процесів, що відбуваються в тканинах лімфоїдних 

органів глотки дає нам ключ до розв’язання механізму виникнення 

різних патологічних станів в піднебінних мигдаликах, а саме — їхньої 

гіпертрофії та хронічного запалення [142]. 

Автором було проведено порівняльне дослідження складу клітин, 

що визначаються на поверхні піднебінних мигдаликів у пацієнтів 

дитячого віку із гіпертрофією піднебінних мигдаликів і їхнім хронічним 

запаленням — тонзилітом [143]. 

Отримані результати (табл. 4.2) свідчать про те, що до 

ротоглоткового секрету з поверхні лімфоїдної тканини піднебінних 

мигдаликів надходять як лімфоцити (рис. 4.17) так і сегментоядерні 

нейтрофіли (рис. 4.18). 
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Таблиця 4.2 

Відносний клітинний склад поверхні мигдаликів дітей, що 

страждають на ГПМ і ХТ за результатами підрахунку на мазках-

відбитках. 

Клітини 
ГПМ 

(n=15) 

ХТ 

(n=15) 

Епітеліоцити 30,57 ± 16,97 30,86 ± 9,46 

Сегментоядерні 

нейтрофіли 
19,43 ± 10,82 40,71* ± 10,82 

Лімфоцити 49,29 ± 14,38 28,00* ± 7,25 

Моноцити 0,71 ± 0,46 0,43 ± 0,51 

Примітка: *P<0,05 

Як можна бачити з табл. 4.2, при ХТ на поверхні піднебінних 

мигдаликів достовірно (P<0,05) переважають сегментоядерні 

нейтрофільні гранулоцити, а при ГПМ — відповідно лімфоцити. 

 

 

Рис. 4.17. Відбиток з поверхні невидалених (in vivo) 

піднебінних мигдаликів при ГПМ (n=15), що характеризується 

підвищеним вмістом лімфоцитів. х100 
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Як можна бачити з Рис. 4.17 і Рис. 4.18 при ХТ на поверхні 

піднебінних мигдаликів достовірно (P<0,05) переважають 

сегментоядерні нейтрофільні гранулоцити, а при ГПМ — відповідно 

лімфоцити. Це може свідчити про різну природу процесів, що 

відбуваються в цьому органі при розглянутих патологічних станах. 

Також звертає на себе увагу те, що ці патологічні стани не призводять до 

помітних зрушень у представництві на поверхні піднебінних мигдаликів 

таких клітин як моноцити та епітеліоцити. 

 

 

Рис. 4.18. Відбиток з поверхні невидалених (in vivo) піднебінних 

мигдаликів при ХТ (n=15), що характеризується підвищеним 

вмістом сегментоядерних нейтрофілів. х100 

Таким чином, отримані результати дають підстави вважати, що 

при ХТ в тканині мигдаликів відбуваються зміни характерні для 

неспецифічного мікробного запалення з підсиленням трансепітеліальної 

міграції нейтрофільних лейкоцитів, а при ГПМ домінують явища 

імунного запалення при якому клітинами, що переважають є лімфоцити. 
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5. РОЗДІЛ. ОБҐРУНТУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ 

ІМУННОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ З ГІПЕРТРОФІЄЮ ПІДНЕБІННИХ 

МИГДАЛИКІВ І ПРИ ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ 

Дуже поширеним у дитячому віці відхиленням у клінічному стані 

піднебінних мигдаликів є стан їхньої гіпертрофії. В силу клінічної 

необхідності такі мигдалики часто стають об’єктом хірургічного 

втручання, що складається з часткової резекції тканини мигдалика — 

тонзилотомії (парціальна тонзилектомія). Стан піднебінного мигдалика 

після такого втручання навряд чи можна визначити як функціонально 

збережений [144]. Також, враховуючи сучасні дані про роль цього 

органу в системі імунітету, можна припустити й розвиток наступної 

локальної імунної недостатності слизових оболонок, індикатором якої є 

sIgA [145, 146]. Основні патологічні відхилення в стані піднебінних 

мигдаликів частіше за все виявляються у вигляді їхньої гіпертрофії, або 

хронічного запалення. 

Патоморфологічна характеристика та імунологічні дослідження в 

останні десятиріччя не визначили суттєвих відмінностей між цими 

станами [144, 147]. А з розробкою нових направлень в імунології 

з'явились реальні можливості більш об'єктивної оцінки стану тканин 

піднебінних мигдаликів, впливу на реакції системного та локального 

імунітету різноманітних пептидів, що утворюються в піднебінних 

мигдаликах при їхній гіпертрофії та хронічному запаленні [148, 149, 150, 

151]. 

У зв'язку з цим було визначено послідовність клініко-

імунологічних досліджень по пошуку відмінностей між 

гіпертрофованими та запаленими піднебінними мигдаликами у дітей. 

Складовими частинами цієї схеми є дослідження рівнів про- та 

протизапальних цитокінів, антитіл до мікробних антигенів 
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(гемолітичного стрептокока, клебсієли та золотистого стафілокока) в 

піднебінних мигдаликах та сироватці крові, стан системних та 

локальних факторів алергії [152]. 

 

5.1. Антитіла до мікробних антигенів і цитокіни в клітинах 

піднебінних мигдаликів, сироватці крові дітей, хворих на 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт. 

Вивчали вміст цитокінів і захисних протеїнів в клітинах 

піднебінних мигдаликів та сироватці крові дітей з гіпертрофією 2-3 

ступеня за класифікацією Brodsky, Преображенского Б. С. [18] та при 

хронічному тонзиліті за класифікацією Солдатова И. Б. (1975). 

В дослідженні приймали участь 15 пацієнтів з ХТ і 18 пацієнтів з 

ГПМ віком від 4 до 18 років. 

Після хірургічного видалення шматочки піднебінних мигдаликів 

занурювали в середовище 199 з гентаміцином (100 мкг/мл ), 

витримували при 40
0
С, механічно гомогенізували та фільтрували через 

нейлонове сито, підраховували концентрацію клітин, доводили до 

стандартного вмісту в 1 мл та проводилась лізація водою, 

відновлювалась ізотонічність за NaCl, вивільнялись від клітин і їхніх 

уламків за допомогою центрифугування [153]. 

Супернатанти заморожували та зберігали 1 місяць при температурі 

мінус (-) 20
0
С, після чого проводили визначення в них концентрації 

цитокінів та інших пептидів і протеїнів. Сироватку отримували із 

венозної крові в день перед хірургічним втручанням. 

В лізатах клітин і сироватці крові за допомогою імуноферментного 

методу та наборів реактивів фірм “Протеиновый контур”, “Цитокин” та 

“Вектор-Бест” (РФ) визначали вміст IL-1, IL-10, фактору некрозу пухлин 

(TNF-α), гамма-інтерферону (γ-IFN) та лактоферину. В якості 
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аналізатора використовувався рідер Stat-Fax-2100 (USA). Антитіла до 

стрептолізину-О досліджували в реакції нейтралізації в мікрометоді, 

антитіла до протеїну-А золотистого стафілококу та протеогліканів 

клебсієли в реакції пасивної гемаглютинації з використанням наборів 

реактивів “ЛАТЕСТ” (РФ). Всі результати оброблено статистично з 

використанням непараметричного критерію “U” (Уілкоксона-Манна-

Уітні) та методу кутового перетворення “ῳ” за Фішером. 

Дані про вміст антитіл до мікробних антигенів в лізатах клітин 

піднебінних мигдаликів та сироватці крові дітей хворих на ХТ і ГПМ 

наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Вміст антитіл до мікробних антигенів в лізатах клітин піднебінних 

мигдаликів і сироватці крові дітей, хворих на ХТ і ГПМ. 

Групи 

пацієнтів 

Lg2 титру антитіл (середнє) до мікробних антигенів 

стрептолізину-О 

Str. haemolyticus 

протеїну А 

S. aureus 

протеогліканам 

Klebsiela spp. 

Лізат 
Сироватк

а 
Лізат 

Сироватк

а 
Лізат 

Сироватк

а 

ХТ 

(n=15) 
1,3 4,5 0 4,0 0 2,1 

ГПМ 

(n=18) 
3,5* 8,5* 0 3,25 1,2* 3,6 

Примітка: *Р<0,05 

Як можна бачити з табл. 5.1, достовірно високий рівень антитіл 

визначається по відношенню до стрептолізину-О в сироватці крові та 

лізатах з клітин піднебінних мигдаликів у пацієнтів з ГПМ в порівнянні 

з аналогічними дослідженнями субстратів від пацієнтів з ХТ. Антитіла 

до протеїну-А золотистого стафілокока та протеогліканів клебсієли в 

лізатах клітин мигдаликів майже не визначались, а у сироватці крові 

були на більш низькому рівні чим до стрептолізину-О та не відрізнялись 

статистично між собою в обох групах порівняння. 
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Дані про вміст цитокінів в лізатах клітин піднебінних мигдаликів 

та сироватці крові дітей хворих на ХТ в ГПМ наведені в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Вміст цитокінів в лізатах клітин піднебінних мигдаликів і сироватці 

крові дітей, хворих на ХТ і ГПМ. 

Групи 

пацієнті

в 

Концентрація цитокінів, пг/мл 

IL-1β IL-10 TNF-α γ-IFN 

Лізат 
Сирова

тка 
Лізат 

Сирова

тка 
Лізат 

Сирова

тка 
Лізат 

Сиро

ватка 

ХТ 

(n=15) 
46,0 0,2 0 2,1 130,4 34,2 11,2 8,2 

ГПМ 

(n=18) 
41,6 0,2 0 0 

236,0

* 
29,3 36,5* 19,6* 

Примітка: *Р<0,05 

Як можна бачити з таблиці 5.2 концентрація IL-1β в сироватці 

крові пацієнтів обох груп була мінімальною (< 0,2 пг/мл), а в лізатах 

клітин груп порівняння не відрізнялась статистично. Протизапальний 

цитокін IL-10 визначався тільки в сироватці пацієнтів в групі ХТ. 

Концентрація цитокіна TNF-α в лізатах клітин піднебінних мигдаликів в 

групі пацієнтів з ГПМ була достовірно у 2 рази вищою ніж в групі 

пацієнтів з ХТ, у сироватці крові достовірної різниці між групами не 

визначалось. Концентрація цитокіна γ-IFN була достовірно нижчою як у 

сироватці крові, так і в лізатах клітин піднебінних мигдаликів пацієнтів з 

ХТ. 

При дослідженні концентрації лактоферину в лізатах і сироватці 

крові пацієнтів з ХТ і ГПМ були отримані наступні результати (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Вміст лактоферину в лізатах і сироватці крові пацієнтів з 

ГПМ (n=18) і ХТ (n=15). *(P<0,05). 

Як можна бачити з рис. 5.1, вміст цього продефензину, що містить 

в собі залізо, в лізатах клітин пацієнтів з ХТ був достовірно (P<0,05) в 3 

рази вищим ніж в лізатах клітин пацієнтів з ГПМ, тоді як в сироватці 

крові визначалась протилежна достовірна залежність. 

Отримані результати свідчать про виразну імунологічну 

активність тканини піднебінних мигдаликів як при їхній гіпертрофії, так 

і при хронічному запаленні. Разом з тим, більш інтенсивна продукція 

антитіл в піднебінних мигдаликах при ГПМ свідчить про більший 

імунологічний потенціал гіпертрофованої лімфоїдної тканини. Про це 

також може свідчити виразна запальна реакція в піднебінних 

мигдаликах пацієнтів з ГПМ, що підтверджується не меншим рівнем IL-

1β, ніж в мигдаликах пацієнтів з ХТ [154]. 

Аналізуючи дані про вміст TNF-α, який був у сироватці крові 

пацієнтів обох груп у межах норми [155], а в лізатах клітин піднебінних 

мигдаликів пацієнтів з ГПМ достовірно вищий за такий у пацієнтів з ХТ, 
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можна зауважити, що в гіпертрофованих піднебінних мигдаликах також 

має місце запальна реакція, але в основному на вірусні антигени. Про це 

опосередковано свідчить достовірно високий рівень γ-IFN як в лізатах 

так і сироватці крові пацієнтів з ГПМ в порівнянні з аналогічними 

субстратами пацієнтів з ХТ. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що в піднебінних 

мигдаликах при ГПМ процеси антитілутворення до мікробних антигенів, 

особливо гемолітичного стрептокока, мають більш інтенсивний перебіг 

ніж в піднебінних мигдаликах при ХТ. Разом з тим, вміст прозапальних 

цитокінів IL-1β, TNF-α в гіпертрофованих мигдаликах знаходиться на 

більшому рівні, що разом з підвищеним вмістом γ-IFN свідчить про 

напруженість в них протиінфекційного імунітету. 

Також, для з’ясування ролі окремих складових імунітету та алергії 

в імунопатогенезі як ГПМ так і ХТ необхідні подальші дослідження по 

визначенню спектру відхилень у вмісту та функціональній активності 

молекулярних факторів, що мають значення в реалізації захисних 

реакцій в мигдаликах при обох патологічних станах. 

 

5.2. Фактори алергії в ротоглотковому секреті, клітинах 

піднебінних мигдаликів і сироватці крові дітей при 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів і хронічному тонзиліті. 

Роль алергізації організму при інфекційно-запальних 

захворюваннях лімфо-епітеліальних структур глоткового кільця 

доведено давно, що стало підґрунтям не тільки для побудови нових 

підходів в лікуванні, але й для визначення нових класифікаційних ознак 

цих захворювань [153, 156]. Були отримані дані про різні ступені прояву 

мікробної алергії в піднебінних мигдаликах при ХТ у дітей та дорослих 

[153], при цьому ступінь прояву запальних морфо-функціональних змін 
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в піднебінних мигдаликах при гіпертрофії останніх був мінімальним 

[144]. Разом з тим, вагомих відмінностей у вмісту “факторів алергії”, що 

могли мати патогенетичне значення та слугувати додатковими 

диференційно-діагностичними критеріями між ГПМ і ХТ до 

сьогоднішнього часу виявлено не було. 

У зв'язку з вищезазначеним, метою цього дослідження було 

визначення таких факторів, як концентрація IgE та IgG4 в лізатах і 

сироватці крові, наявність фактору гальмування міграції лейкоцитів (LIF 

— leukocytes inhibitory factor) в слині та сироватці крові, а також 

наявність в мигдаликах і периферичній крові клітин із специфічним 

цитолітичним впливом на мішені, що пов’язані з мікробними 

антигенами [157, 158]. 

Дослідженню були піддані ротоглотковий секрет (РС), лізати 

клітин піднебінних мигдаликів після їх видалення (згідно рекомендаціям 

Мельников О. Ф. [153]) та сироватка крові 25 дітей з ГПМ, 18 дітей з ХТ 

та 15 практично здорових дітей віком від 4 до 18 років. 

Всі матеріали для дослідження були отримані в стадії клінічної 

ремісії захворювань, о 8-9 годині ранку натщесерце. Надосадкову 

фракцію РС отримували центрифугуванням (120g) та зберігали до 

постановки тестів при мінус (-) 200
0
С впродовж 20 днів. 

Імуноглобуліни класів Е та підкласу G4, що знаходився лізатах 

піднебінних мигдаликів визначали імуноферментним методом з 

використанням аналізатора Stat-Fax 2100 (США) та відповідних наборів 

реактивів (Хема-Медика, РФ). 

Наявність фактору сенсибілізації, який обмежував рух лейкоцитів 

крові здорових донорів, визначали по гальмуванню міграції лейкоцитів 

із капілярів, як це описано Blank (1979). Ступінь гальмування визначали 
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планіметрично із визначенням індексу гальмування міграції. 

Достовірним вважали ступінь гальмування на 33 % [153]. 

Активність неспецифічних і специфічних цитолітичних клітин 

визначали в культурі in vitro при змішуванні лімфоцитів крові або 

піднебінних мигдаликів з ксеногенними еритроцитами, 

“навантаженими” протеїновими антигенами β-гемолітичного 

стрептокока. У якості стрептококового антигену було використано 

інактивований стрептолізин-О, приєднаний до еритроциту за допомогою 

танінової кислоти [153]. Ступінь деструкції мішеней визначали в 

процентах із співвідношення зруйнованої частки мішеней до загального 

числа мішеней, що були уведені в реакцію. 

Результати дослідження вмісту IgE в лізатах ПМ та сироватці 

крові пацієнтів різних груп наведені в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Вміст IgE в лізатах клітин і сироватці крові дітей з ГПМ і ХТ і 

здорових осіб 

Групи 

Вміст IgE в зразках, МО/мл. 

Середнє 

значення 

Граничні 

концентрації 
Достовірність 

Лізат з клітин ПМ 

при ГПМ (n=25) 
1,78 0-3,5 - 

Лізат з клітин ПМ 

при ХТ (n=18) 
0,77 0-2,4 <0,05 

Сироватка ГПМ 

(n=25) 
110,2 34,5-420,0 <0,05 

Сироватка ХТ 

(n=18) 
130,5 12,5-910,0 <0,05 

Контрольна 

сироватка (n=15) 
15,6 0-44,0 Вихідна 
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Як можна бачити з табл. 5.3, основний гуморальний “фактор 

алергії” — IgE виявляється в клітинах піднебінних мигдаликів дітей з 

ГПМ достовірно в більшій кількості ніж у дітей з ХТ. 

Наряду з тим, у сироватці крові пацієнтів обох груп вміст цього 

імуноглобуліну був достовірно більш високим, ніж у пацієнтів 

контрольної групи. Але вміст іншого представника реагінових антитіл 

— імуноглобуліну G (підкласу G4) у сироватці крові був достовірно 

вищим тільки в пацієнтів з ГПМ, а у пацієнтів з ХТ концентрація цього 

імуноглобуліну була на рівні контрольної групи (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 Вміст IgG4 у сироватці крові пацієнтів з ГПМ (n=25), ХТ 

(n=18) і в контрольній групі (n=15). *P<0,05. 

 

Активність LIF, як представника цитокінів, що приймають участь 

в реалізації алергічних реакцій сповільненого типу, як у сироватці крові 

так і в лізатах клітин ПМ була достовірно вищою у пацієнтів з ГПМ 

(табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Активність фактору гальмування міграції лейкоцитів людини (LIF) 

в лізатах ПМ і сироватці крові пацієнтів з ГПМ, ХТ і практично 

здорових. 

 

Групи пацієнтів 

Індекс гальмування міграції аллогенних лейкоцитів 

Середнє значення Граничні концентрації 

Лізат з клітин ПМ 

при ГПМ (n=25) 
0,86* 0,6-1,2 

Лізат з клітин ПМ 

при ХТ (n=18) 
0,55 0,4-0,8 

Сироватка ГПМ 

(n=25) 
0,82* 0,5-0,9 

Сироватка ХТ 

(n=18) 
0,41** 0,2-0,9 

Контрольна 

сироватка (n=15) 
0,9 0,6-1,4 

*P<0,05 по відношенню до групи порівняння ХТ; **P<0,05 по 

відношенню до контрольної групи. 

Частота виявлення активності LIF в РС була достовірно вищою в 

групі пацієнтів з ХТ ніж в групах пацієнтів з ГПМ та практично 

здорових (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3 Відносне число активності LIF в РС з рівнем гальмування 

міграції >33 % у пацієнтів з ГПМ (n=25), ХТ(n=18) і в контрольній 

групі (n=15). 
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Дослідження природної та специфічної цитотоксичної активності 

клітин ПМ і клітин крові у пацієнтів груп, що досліджувались показало, 

що деструктивна активність ПЦК піднебінних мигдаликів і клітин крові 

як при ГПМ так і при ХТ була приблизно однаковою (~ 10 %). Клітини 

крові пацієнтів груп, що досліджувались мали більш високу 

деструктивну активність в порівнянні з ПЦК піднебінних мигдаликів, 

але в порівнянні з контрольною групою ці результати були 

недостовірними. При визначенні специфічної деструктивної активності 

по відношенню до гетероеритроцитів, що несуть на собі антигени 

гемолітичного стрептокока, було встановлено, що активність ПЦК 

піднебінних мигдаликів була вищою (P<0,05) при ХТ ніж при ГПМ (22,2 

і 11,3 % відповідно) (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4 Природня (ПЦА) та специфічна (СЦА) цитолітична 

активність клітин піднебінних мигдаликів пацієнтів з ГПМ (n=25), 

ХТ (n=18). *P<0,05. 

 

Аналогічна закономірність визначається і при дослідженні 

активності ПЦК крові — найбільш високі рівні специфічної 
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цитотоксичної активності були виявлені в групі пацієнтів з ХТ (33,8 %) 

(P<0,05), найнижчі рівні в групі пацієнтів з ГПМ та контрольній групі 

(12,8 % і 10,5 % відповідно) (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5 Природня (ПЦА) та специфічна (СЦА) цитолітична 

активність клітин крові пацієнтів з ГПМ (n=25), ХТ (n=18) і в 

контрольній групі (n=55). *P<0,05. 

 

Зіставляючи результати досліджень по основним імунологічним 

механізмам формування реакцій алергії — продукції реагінових антитіл 

(гіперчутливість негайного типу — ГНТ), наявністю LIF, ПЦК 

(гіперчутливість сповільненого типу — ГСТ) в системному та 

локальному плані легко помітити, що в групі пацієнтів з ГПМ 

переважаючими є реакції ГНТ, що ґрунтується на високому рівні IgE в 

лізатах клітин ПМ, а також на вищому рівні IgG4 в сироватці крові ніж в 

групі пацієнтів з ХТ. Високий рівень IgE в сироватці крові пацієнтів з 

ХТ може бути обумовлений екстратонзилярними факторами. 

При ХТ в дітей переважними є реакції типу ГСТ, що проявляються 

у вищому рівні LIF в РС, а також підвищеною активністю лімфоцитів — 
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кілерів ПМ і клітин крові по відношенню до клітин, що сенсибілізовані 

антигеном стрептокока. 

Ці результати по вектору змін збігаються з результатами інших 

дослідників, які визначали окремі фактори імунітету та алергії за останні 

десятиріччя [153, 147]. 

Отримані нами нові дані вперше дозволяють говорити про 

можливість диференційної імунологічної діагностики між ГПМ і ХТ не 

тільки по визначенню рівня реагінових антитіл і складових компонентів 

ГСТ в периферичній крові, але й на основі сучасних неінвазійних 

методів по дослідженню факторів імунітету (захисні протеїни, цитокіни) 

та алергії (LIF) в ротоглотковому секреті. 

 

5.3. Неспецифічні гуморальні фактори імунітету в 

ротоглотковому секреті при гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів і хронічному тонзиліті в дітей. 

Неспецифічним факторам захисних механізмів слизової оболонки 

верхніх дихальних шляхів приділяється значна увага тому, що ці 

механізми, на думку багатьох дослідників [159, 160, 161] забезпечують 

“першу лінію захисту”. 

За останні 5 років вивчались теоретичні та практичні аспекти 

таких нових факторів захисту, як система неспецифічних секреторних 

лейкоцитарних інгібіторів протеїназ (Secretory Leukocyte Peptidase 

Inhibitor — SLPI), елафіну та лактоферину [162]. Ці фактори захисту 

мають різні механізми дії, але їм притаманні антифлогистивні, 

антибактеріальні та антигрибкові (лактоферин) властивості. 

На нашу думку, відмінності в імунологічних механізмах 

виникнення та перебігу таких патологічних процесів в ПМ як 

гіпертрофія та хронічне запалення можуть знаходитись в площині 
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дослідження активності лімфоїдних (лімфоцити та лімфоїдні фолікули) і 

нелімфоїдних (клітини моноцитарно-лімфоцитарного ряду, епітелій 

слизової оболонки, дендритні клітини) клітин і структур слизової 

оболонки верхніх дихальних шляхів. 

Враховуючи недостатній рівень сучасних знань про імунологічні 

відмінності гіпертрофії піднебінних мигдаликів від їхнього хронічного 

запалення автором було проведено порівняльне дослідження вмісту в 

змішаному ротоглотковому секреті факторів неспецифічного імунного 

захисту таких, як: лізоцим, SLPI, лактоферин, про- та протизапальних 

цитокінів IL-1β, IL-10, γ-IFN, а також проведене дослідження клітинного 

складу РС у групах дітей з ГПМ, ХТ і практично здорових [163]. 

Проведено дослідження РС 19 пацієнтів з ГПМ 2-3 ступеня та 

віком від 5 до 13 років і 22 пацієнта з ХТ аналогічного віку. Контрольну 

групу склали 15 практично здорових дітей віком від 6 до 18 років. 

Всі матеріали для дослідження були отримані в стадії клінічної 

ремісії захворювання, о 8-9 годині ранку натщесерце. Надосадкову 

рідину отримували центрифугуванням (120 g) та зберігали до 

постановки тестів при мінус (-) 20
0
С впродовж 20 днів. З осаду готували 

мазки, висушували, фіксували метанолом і фарбували за Романовським 

(1968). Після фарбування рахували клітинні елементи: епітеліальні 

клітини, лейкоцити, лімфоцити. 

Розчинні фактори, що знаходились у рідкій фазі РС, визначали 

імуноферментним методом з використанням аналізатора Stat-Fax 2100 

(USA) та відповідних наборів реактивів: для визначення SLPI — Hycult 

biotechnology (Netherland), для визначення IL-1β, IL-10, γ-IFN — 

Цитокин (РФ), для визначення лактоферину — Вектор–Бест (РФ). Вміст 

лізоциму в зразках РС визначали за допомогою нефелометру. 
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Було встановлено, що рівні SLPI та лізоциму були достовірно 

нижчими в групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групами ГПМ і 

контрольній. Протилежну залежність виявлено при визначенні рівнів 

лактоферину (табл. 5.1). 

Таблиця 5.5 

Вміст протеїнів з неспецифічною протизапальною та 

антимікробною активністю 

Групи пацієнтів SLPI, пг/мл 
Лізоцим мкг/мг 

протеїну 

Лактоферин, 

мкг/мл 

Контроль (n=15) 31,2 (16-50) 13,0 (7-16) 0,9 (0-3) 

ХТ (n=22) 14,8* (4-27) 6,1* (4-8) 1,95* (1-3,3) 

ГПМ (n=19) 22,2 (10-27) 10,5 (5-14) 0,95 (0,4-1,5) 

*Р<0,05 по відношенню до групи ГПМ і контролю  

Як можна бачити з табл. 5.5 зміни концентрації антимікробних 

захисних пептидів слизової оболонки в групі пацієнтів з ГПМ мали 

проміжний характер і достовірно не відрізнялись від показників 

контрольної групи. Концентрація протеїнів неспецифічного захисту 

SLPI та лізоциму у пацієнтів з ХТ є достовірно нижчою (Р<0,05) ніж в 

групі пацієнтів з ГПМ і в групі контролю, а концентрація лактоферину 

достовірно (Р<0,05) вищою ніж в групі ГПМ та в групі контролю. 

Визначення вмісту цитокінів в РС а групах пацієнтів з ГПМ, ХТ і 

контрольній виявило схожу закономірність (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Вміст про- та протизапальних цитокінів в РС в групах пацієнтів з 

ГПМ, ХТ і контрольній групі. 

Групи IL-1β, пг/мл IL-10, пг/мл. 

Контроль (n=15) 7,2 (0-10) 0,5 (0-2) 

ХТ (n=22) 38,5* (22-45) 0 

ГПМ (n=19) 22,2 (10-27) 1,5 (0-3) 

*Р<0,05 по відношенню до групи ГПМ і контролю  
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Як можна бачити з табл. 5.6 рівень цитокінів достовірно 

відрізнявся тільки в групі пацієнтів з ХТ по відношенню до пацієнтів в 

групі з ГПМ та в контрольній. Відхилення в бік збільшення було 

відмічене по цитокіну IL-1β. 

При визначенні клітинного складу РС були отримані наступні 

результати (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Клітинний склад ротоглоткового секрету в групах пацієнтів з ГПМ, 

ХТ і в контрольній групі 

Групи пацієнтів Епітелій Лейкоцити Лімфоцити 

Контроль (n=15) 93 (88-100) 5,5 ( 0-9) 1,5 (0-3) 

ХТ (n=22) 85,5 (75-90) 12,5(6-18)* 2,0 (1-4) 

ГПМ (n=19) 88,0 (79-92) 7,5 (3-10) 4,5 (2-7)* 

*Р<0,05 по відношенню до групи контролю  

 

Як можна бачити з табл. 5.7, основні коливання рівнів різних 

клітинних елементів були достовірними при визначенні лейкоцитів, 

кількість яких була вищою в групі пацієнтів з ХТ по відношенню до 

контролю та лімфоцитів, кількість яких була вищою в групі пацієнтів з 

ГПМ по відношенню до контролю. 

Результати наших досліджень [164, 165] свідчать про те, що при 

ХТ визначається низький вміст факторів неспецифічного імунного 

захисту. Наряду з даними про низький рівень і специфічних секреторних 

імуноглобулінів [160, 64], це може свідчити про розвиток у таких 

пацієнтів локальної недостатності захисних механізмів. 

Рівні факторів неспецифічного імунного захисту в РС пацієнтів з 

ГПМ наближаються до таких практично здорових дітей. По отриманим 

даним можна вважати, що ГПМ займає проміжний стан між нормою та 
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ХТ [144] і є перехідним етапом до розвитку запального процесу в ПМ по 

гіпертрофічному типу. 

Це дозволяє використати отримані результати в диференційній 

імунодіагностиці стану ПМ, а також застосувати в лабораторній 

діагностиці параметри вмісту SLPI та лактоферину в якості критеріїв 

ефективності терапії. 

 

5.4. Дослідження імуноглобулінового статусу, рівнів імунних 

комплексів, інтерферонів та інтерлейкінів в ротоглотковому 

секреті дітей з ГПМ і ХТ. 

За останні роки визначення імуноглобулінів в секретах організму 

людини, а особливо, їхніх секреторних форм, визнано важливим 

фактором в оцінці захисних функцій слизових оболонок і часто 

використовується в діагностиці імунодефіцитних станів, а також при 

оцінці ефективності протизапальної та імуномодулюючої терапії [131]. 

В той же час коливання окремих класів і підкласів імуноглобулінів при 

різних видах патології ще не трактуються науковцями однозначно. 

Результати про вміст імуноглобулінів різних класів у РС пацієнтів 

з ГПМ і ХТ наведені в табл. 5.8. 

Таблиця 5.8 

Вміст імуноглобулінів (г/л) класів А, М та G в ротоглотковому 

секреті в групах пацієнтів з ГПМ, ХТ і в контрольній групі 

Групи 

пацієнтів 

Клас імуноглобулінів 

IgM IgG sIgA IgA 

ГПМ (n=19) 0 0,15 (0,2-0,55) 0,7 (0,5-1,0)** 0,2 (0,2-0,4) 

ХТ (n=22) 0,05 0,4 (0,2-0,6)* 0,35 (0,1-0,4)* 0,4 (0,2-0,6)* 

Контрольна 

(n=15) 
0 0,1 (0-0,2) 0,85 (0,4-1,1) 0,15 (0-0,3) 

*Р<0,05 по відношенню до групи ГПМ і до контрольної групи; 

**Р<0,05 по відношенню до групи ХТ 
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Як можна бачити з табл. 5.8, протеїни типу IgM практично не 

визначаються в РС навіть в умовах запалення. Тоді як рівні IgG і IgA 

достовірно вищі в групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групами ГПМ і 

контрольною. В той же час рівень секреторного IgA достовірно був 

нижчий по відношенню до контрольної групи та групи пацієнтів з ГПМ. 

Результати визначення рівня імунних комплексів (ІК) в РС дітей з 

ГПМ, ХТ і контрольній групі наведені на рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1 Рівні ІК (одиниці оптичної щільності) в ротоглотковому 

секреті в групах пацієнтів з ГПМ (n=19), ХТ (n=22) і контрольній 

групі (n=15). *P<0,05. 

Як можна бачити з рис. 5.1, найбільша кількість ІК визначається в 

РС дітей з ХТ (>25 одиниць оптичної щільності, Р<0,05) [166]. Якщо 

зіставити концентрації імуноглобулінів та ІК у РС пацієнтів, то можна 

відмітити, що підвищені рівні ІК співпадали зі збільшенням 

концентрації IgG. Цей факт дозволяє нам припустити, що ІК 

формуються за рахунок цього класу імуноглобулінів, що збігається з 

результатами раніше проведених досліджень [88, 167, 168]. 
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При дослідженні концентрації інтерферонів в РС дітей з ГПМ, ХТ 

і практично здорових були отримані наступні результати (рис. 5.2) [169, 

170]. 

 
Рис. 5.2 Вміст інтерферонів в ротоглотковому секреті в групах 

пацієнтів з ГПМ (n=19), ХТ (n=22), ТЕ (n=15) і контрольній групі 

(n=15). *P<0,05. 

 

Як можна бачити з рис. 5.2, вміст в ротоглотковому секреті α-IFN 

в групі пацієнтів з ГПМ був достовірно вищим ніж в контрольній групі, 

та в групі ХТ. В групі пацієнтів з ХТ вміст α-IFN і γ-IFN був достовірно 

нижчий ніж в групі дітей з ГПМ, а вміст γ-IFN був достовірно нижчий 

ніж у контрольній групі та групі дітей після ТЕ. Ці розбіжності в рівнях 

ранніх (α-IFN) і пізніх (γ-IFN регуляторних) інтерферонів може бути 

використано для проведення диференціальної діагностики між ГПМ і 

ХТ (патент України № 64296 від 10.11.2011). Також ці результати можна 

застосувати для оцінки ефективності як консервативного, так і 

хірургічного лікування цієї патології. “Нормалізацію” рівня α-IFN 

необхідно розглядати як зниження вірусно-антигенного навантаження 
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[171], а підвищений рівень γ-IFN — як активацію гуморальної 

антибактеріальної відповіді [154]. 

Із великої кількості регуляторів імунної відповіді — цитокінів 

найбільший інтерес для патології, що досліджується, являють 

прозапальні цитокіни, які є не тільки індикатором наявності запального 

процесу, але й вказують на перевагу в процесі запалення факторів різної 

направленості — активаторів фагоцитозу, хемокінів, проалергічних 

цитокінів. За даними Мельникова О. Ф. та співав. [61], є кореляція між 

станом (загострення чи ремісія запального процесу) піднебінних та 

глоткового мигдаликів та рівнями про- та протизапальних цитокінів в 

РС. 

У зв’язку з цим, було проведено дослідження рівнів прозапальних 

цитокінів в РС пацієнтів з ГПМ, ХТ та практично здорових дітей [172, 

165]: IL-1β, макрофагального прозапального цитокіну MIP-1b та IL-8. 

Результати наведені в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Вміст прозапальних цитокінів в РС в групах пацієнтів з ГПМ, ХТ і 

контрольній групі (пг/мл) 

Групи 
Цитокіни 

IL-1β IL-8 Mip-1b 

ХТ (n=12) 110 (55-170)** 22 (15-34)* 19,5 (12-26)* 

ГПМ (n=10) 43,3 (10-48)* 20,5 (13-31)* 23,5 (12-34)* 

Контроль 

(n=10) 
22,5 (5-30) 7,5 (5-12) 5,5 (0-12) 

*P<0,05; ** P<0,02 до групи контролю 

 

Як можна бачити з табл. 5.9, достовірно визначається підвищений 

рівень концентрації всіх цитокінів в РС в групах пацієнтів з ГПМ і ХТ 

по відношенню до групи контролю. Але найбільша концентрація 

визначалась для IL-1β в групі пацієнтів з ХТ (р<0,02). 
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Якщо припустити, що фактори РС, особливо гуморальні, можуть 

відображати процеси, що відбуваються в ПМ, то мигдалики при ГПМ 

ще не мають тих змін, які є при ХТ, та можуть розглядатися як орган, в 

якому є запалення алергічної природи з мінімальним рівнем альтерації. 

Частково це підтверджується тим, що сенсибілізація чи алергічна 

реакція при ГПМ виявлялась частіше ніж при ХТ [131, 173]. А зважаючи 

на дані Л. В. Кузнецова [174], які підтверджують що наявність 

гіперчутливості сприяє виникненню та поширенню інфекції, можна 

припустити, що ГПМ є проявом алергічного запалення та етапом 

формування хронічного запального процесу в ПМ та їхню вагому 

реактивну перебудову. 

Результати цих досліджень по визначенню кількісних 

характеристик гуморальних [175], клітинних факторів алергії та 

імунітету при ГПМ і ХТ будують загальну картину локальної та 

системної реактивності та можуть бути підґрунтям для розробки методів 

імунодіагностики функціонального стану піднебінних мигдаликів при 

ГПМ і ХТ і, відповідно, визначати стратегію в виборі методі лікування 

— консервативного чи хірургічного. 

 

5.5.  Імунологічні та цитологічні дослідження клітинного складу 

піднебінних мигдаликів при ГПМ і ХТ у дітей та рівня 

прозапальних цитокінів в лізатах клітин і в екстрактах з 

тканини. 

У розробці нових теоретичних положень щодо суті 

патофізіологічних процесів в лімфоїдній тканині, в тому числі і в 

піднебінних мигдаликах при їхній гіпертрофії та запаленні, істотна роль 

відводиться дослідженню стану сприймаючих (аферентних) і 

реалізуючих (ефекторних) [176, 61, 65, 177] факторів. Результати 

досліджень з теоретичних аспектів функціонування піднебінних 
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мигдаликів в умовах їхньої гіпертрофії та хронічного запалення можуть 

сприяти створенню нових технологій лікування цих процесів в дитячому 

віці. Аналізуючи дані наукової літератури, можна прийти до висновку, 

що функціональний стан клітин піднебінних мигдаликів при зазначених 

захворюваннях є відображенням тих структурних змін, які відбуваються 

в самій тканині мигдаликів. Це опосередковано підтверджується в 

роботах останніх років, в яких зроблені спроби визначити ступінь 

ураження тканини піднебінних мигдаликів при гіпертрофії та 

хронічному запаленні та провести корелятивні зв'язки з відображенням 

основних відхилень в системному імунітеті для обґрунтування вибору 

методу лікування — консервативного або оперативного [177]. 

Метою цього дослідження було визначити стан клітинної 

аферентної ланки тканини піднебінних мигдаликів за вмістом зрілих 

дендритних клітин, макрофагів і еферентних клітин за кількістю клітин, 

що продукують IgA, природних цитолітичних клітин (ПЦК), В-

лімфоцитів за CD20, а також за продукцією в культурі клітин 

регуляторних цитокінів, що виробляються Th-1 лімфоцитами (γ-

інтерферон) і Th-2 лімфоцитами, які утворюють інтерлейкін-4 (цитокін з 

проалергічною спрямованістю) [178]. 

Матеріалом досліджень були шматочки тканини піднебінних 

мигдаликів від дітей у віці від 5 до 8 років, яким за показаннями була 

проведена тонзилотомія при гіпертрофії піднебінних мигдаликів або 

тонзилектомія при хронічному тонзиліті. Всього було отримано 22 

зразка від 18 пацієнтів з ГПМ і від 22 з ХТ. Клітинні суспензії з тканини 

піднебінних мигдаликів отримували, використовуючи середовище 199 

("Пан Еко", Росія) із збагаченням (100-кратні концентрати амінокислот і 

вітамінів, "Serva", Німеччина), ембріональну телячу сироватку (ЕТС до 

5 %, "Serva" Німеччина), L-глутамін 290 мкг/мл ("Пан Еко", Росія), 
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гентаміцин 40 мкг/мл ("Здоров'я", Україна). В дослідженні 

використовували рекомендації Мельников О. Ф. та інш., (1985) по 

роботі з культурами клітинами. 

Дендритні клітини визначали імунофлюоресцентним методом, 

застосовуючи антитіла до CD80+, що мічені ізотіоцианатом 

флуоресцеїну (ФІТЦ) ("Сорбент Лтд", Росія) та люмінесцентний 

мікроскоп Olympus (Японія). У дублюючому варіанті підраховували 

клітини, що світяться на 200 клітин і визначали процентний вміст 

CD80+ клітин. Аналогічним чином підраховували кількість клітин, що 

утворюють імуноглобуліни класу А (реактиви "Медгамаль", Росія). 

Відносний вміст В-лімфоцитів, макрофагів і ПЦК підраховували із 

застосуванням розеткового тесту [179] та моноклональних антитіл до 

CD14 (макрофаги) до CD16 (ПЦК), до СD20 (В-лімфоцити; реактиви 

лабораторії імунології Вітебського медичного університету, Білорусь). 

Крім того, в надосадковій рідині добової культури клітин мигдаликів 

визначали концентрацію інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону з 

використанням реактивів "Цитокін" (Росія) та імуноферментного 

аналізатора Lab line (Австрія). Статистична обробка даних проведена з 

використанням непараметричного критерію "U" в програмі WinPEPI. 

Було визначено, що за вмістом дендритних клітин піднебінні 

мигдалики при гіпертрофії і хронічному тонзиліті практично не 

розрізнялися між собою (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Відносний вміст дендритних клітин (CD80+ )в мигдаликах 

дітей з ХТ (n=22) і ГПМ (n=18). P>0,05. 

 

Вміст клітин, продукуючих IgA і В-лімфоцитів в піднебінних 

мигдаликах у обстежених груп було різним. Так число клітин, що 

продукують антитіла у дітей з ХТ було в 2,3 рази менше, ніж в 

піднебінних мигдаликах з гіпертрофією (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Вміст клітин (%), що продукують IgA і В-лімфоцитів в клітинних 

суспензіях піднебінних мигдаликів з гіпертрофією та хронічним 

тонзилітом. 

Групи Клітини, продукуючі IgA В-лімфоцитів (CD20) 

ГПМ (n=18) 22,4 (14-30) 29,0 (25-34) 

ХТ (n=22) 9,3 (6-12)* 23,8 (6-30)** 

Примітка: в дужках вказані межі коливань (min; max); *Р <0,05; 

**0,1<Р>0,05; 
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При визначенні кількості макрофагів і ПЦК було встановлено 

підвищений вміст як макрофагів, так і тканинних ПЦК (Р<0,05) у хворих 

з ХТ в порівнянні з дітьми з ГПМ (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Вміст (%) макрофагів і тканинних природних цитолітичних клітин 

в клітинних суспензіях піднебінних мигдаликів з гіпертрофією та 

хронічним тонзилітом. 

Групи Макрофаги (CD14) ПЦК (CD16) 

ГПМ (n=18) 8,0 (4-12) 12,0 (5-14) 

ХТ (n=22) 12,8 (10-19) 18,0 (10-30)** 

Примітка: **P=0,05 

 

При визначенні в надосадковій рідині після добового 

культивування клітин піднебінних мигдаликів при гіпертрофії та 

хронічному тонзиліті інтерлейкіну-4 і γ-інтерферону було виявлено 

достовірне підвищення (Р=0,04) продукції γ-інтерферону і, в меншій 

кількості інтерлейкіну-4 (Р>0,07) клітинами мигдаликів дітей з 

гіпертрофією в порівнянні з клітинами мигдаликів дітей з хронічним 

тонзилітом (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 Вміст інтерлейкіну-4 та γ-інтерферону в культуральній 

рідині після інкубації клітин мигдаликів дітей з ГПМ (n=18) та ХТ 

(n=22). *P=0,04. 

 

Таким чином, аферентна ланка, що представлена дендритними 

клітинами (CD80+), в ПМ з гіпертрофією мало відрізняється від 

піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті. У той же час, 

макрофагальна частина аферентної ланки (CD14) в піднебінних 

мигдаликах дітей при ХТ по своїй кількісній характеристиці перевершує 

таку при гіпертрофії мигдаликів. 

Що стосується специфічної ефекторної ланки у вигляді клітин, що 

продукують IgA і В-лімфоцитів, то важливо відзначити, що піднебінні 

мигдалики при ХТ у дітей мають меншу кількість ефекторних клітин, 

що відносяться до гуморальної частини імунітету. Неспецифічна 

частина ефекторних клітин, представлена тканинними ПЦК, більш 

виражена при ХТ, що підтверджує дані, отримані раніше [131]. Клітини 

піднебінних мигдаликів дітей з ГПМ більш активно продукують γ-

інтерферон, ніж клітини мигдаликів дітей з ХТ, що узгоджується з 
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даними про низьку продукцію противірусних факторів клітинами 

мигдаликів при хронічному тонзиліті у дітей [180]. 

Таким чином, кількість дендритних клітин в піднебінних 

мигдаликах дітей з ГПМ і ХТ було приблизно рівним – 23 % та 23,5 %, 

тоді як макрофаги переважали при ХТ порівняно з ГПМ – 12,8 % та 8 % 

відповідно. Клітин, що продукують IgA було більше в мигдаликах з 

ГПМ – 22,4 % ніж з ХТ – 9,3 %, як і В-лімфоцитів – 29,0 та 23,8 % 

відповідно. Вміст природних кілерів виявився більшим при ХТ ніж ГПМ 

— 18,0 % та 12,0 % відповідно. Продукція γ-інтерферону переважала 

при ГПМ ніж при ХТ — 33 пг/мл та 10 пг/мл відповідно. 

Результати досліджень свідчать про більш високий гуморальний 

імунологічний потенціал клітин піднебінних мигдаликів у дітей при 

ГПМ в порівнянні з ХТ, причому дана характеристика зберігається як на 

рівні факторів специфічного, так і вродженого імунітету. 
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6. РОЗДІЛ. ОБҐРУНТУВАННЯ І РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЛЬНОЇ ШКАЛИ, ЯК ОБ'ЄКТИВНОЇ 

ОЦІНКИ СТАНУ ІМУНІТЕТУ ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ ПІДНЕБІННИХ 

МИГДАЛИКІВ І ХРОНІЧНОМУ ТОНЗИЛІТІ. 

Відомо, що структурні та функціональні зміни в піднебінних і 

глотковому мигдаликах при їхній гіпертрофії та хронічному запаленні 

відрізняються клітинною щільністю тканини, кількістю 

сполучнотканинних елементів [181, 182], активністю функціональних 

груп імунокомпетентних клітин, рівнем продукції цитокінів в тому числі 

з інтерферонами [131, 64, 180]. 

В теперішній час як при клінічному обстеженні пацієнтів, так і 

лабораторному, в тому числі й імунологічному, все більше поширення 

отримують методи інтегральної оцінки стану пацієнта, які відображають 

в балах окремі різновекторні зміни об’єктивних клінічних та 

лабораторних показників [183]. Разом з тим, більшість наукових робот 

по оцінці стану пацієнтів із запальними та алергічними захворюваннями 

не проводяться комплексно, а виявлені відхилення подаються виключно 

в формі опису без аби-якого сумарного об'єднання клінічних і 

лабораторних показників і ступеневої оцінки проявів цих відхилень, що 

сприяє суб’єктивізму в виборі підходів до лікування пацієнтів. 

Крім того, оцінка стану структур лімфоглоткового кільця тільки за 

показниками системного імунітету може мати залежність від наявності 

супутніх захворювань в організмі людини, або різноманітних 

короткочасних та довготривалих токсичних впливів. 

За останні десятиріччя розроблялись й інші підходи до аналізу 

функціонального стану піднебінних і глоткового мигдаликів, що 

засновані на неспецифічному (імунотропні препарати, фізичні фактори 

— магнітне поле, ультразвук, лазер) і специфічному (мікробні антигени 
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в складі локальних і системних вакцин мукозальної орієнтації) 

подразненні та наступною реакцією лімфоїдної тканини з вимірюванням 

рівнів імуноглобулінів, перш за все секреторних в ротоглотковому 

секреті [131]. 

Інше направлення пов’язано з дослідженням змін фенотипічної 

характеристики як клітин піднебінних мигдаликів, так і клітин крові (за 

CD-системою), що часто зіставляється з активністю та співвідношенням 

продукції конкурентних цитокінів Th1/Th2 – лімфоцитів [177, 184]. 

Враховуючи все вищезазначене, ми визначили два напрямки 

досліджень. Перший напрямок — аналіз комплексу клініко-

імунологічних досліджень, що виражається в умовних бальних 

одиницях. Другий напрямок — розробка нових тестів, що засновані на 

імунологічному (антигенному) навантаженні на тканину мигдаликів з 

наступною неспецифічною та специфічною відповіддю. 

 

6.1. Створення бальної шкали для оцінки клініко-імунологічних 

параметрів у пацієнтів з ХТ і практично здорових осіб. 

Для об’єктивізації оцінки стану пацієнтів з ЛОР-захворюваннями, 

ми вважали доцільним визначити його характеристики на прикладі 

оцінки клініко-імунологічних параметрів у пацієнтів з ХТ і практично 

здорових осіб різного віку [185]. 

В основу було покладено метод бальної оцінки стану пацієнтів з 

хронічним риносинуїтом, запропонований Г. Д. Тарасовою [186]. Цей 

метод був нами модифікований в клінічній частині та суттєво 

розширений в імунологічній частині. Як і в базовій роботі, оцінка 

проводилась за 4 бальною шкалою (0-3 балів). 
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Було обстежено 87 пацієнтів з ХТ, з яких дітей віком до 18 років 

було — 53, дорослих — 34. Контрольна група складалась з 30 практично 

здорових осіб з яких дітей віком до 18 років було — 15, дорослих — 15. 

Клінічна оцінка стану пацієнтів проводилась за клінічними 

ознаками, в залежності від виразності останніх їм присвоювались 

відповідні бали від 0 до 3 (табл. 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7). 

 

Таблиця 6.1 

Ступінь гіперемії дужок 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність гіперемії 0 

Незначна гіперемія дужок 1 

Виразна гіперемія дужок і слизової оболонки мигдаликів 2 

Гіперемія дужок і слизової оболонки мигдаликів, бокової та 

задньої стінки глотки 

3 

 

 

Хоча наявність казеозного детриту в лакунах ПМ останнім часом 

вважається фізіологічним вмістом, його кількість може опосередковано 

свідчити про функціоналльну спроможність лімфоїдної тканини 

(табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Наявність казеозно-гнійного детриту в лакунах 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність вмісту в лакунах 0 

Одиничні казеозні “пробки” 1 

Помірні виділення з лакун казеозу та гною при натисканні на 

мигдалик 

2 

Гнійний вміст лакун 3 
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Розміри піднебінних мигдаликів явно не корелюють з іхнім 

функціональним станом, але явна асиметрія, або атрофія лімфоїдної 

тканини може свідчити про певні зміни у функціональній активності 

(табл 6.3). 

Таблиця 6.3 

Розміри піднебінних мигдаликів 

Виразність прояву ознаки Бал 

У межах передніх піднебінних дужок 0 

Виходять за межі передніх піднебінних дужок незначно 1 

Різні розміри правого та лівого мигдалика, що виходять за межі 

дужок 

2 

Виражена атрофія мигдаликів 3 

 

Таблиця 6.4 

Стан передніх шийних лімфатичних вузлів 

Виразність прояву ознаки Бал 

У межах норми 0 

Періодично, незначно збільшені, неболючі лімфовузли 1 

Періодично збільшені та болючі лімфовузли 2 

Постійно збільшені та болючі лімфовузли 3 

 

Враховуючи рекомендації Paradise, щодо кількості загострень 

тонзиліту на рік, які пропонуються автором як критерії до визначення 

показань до хірургічного лікування, ми преосмислили ці критерії, 

присвоївши їм відповідну кількість балів (табл. 6.5). 
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Таблиця 6.5 

Число загострень на рік 

Виразність прояву ознаки Бал 

Без загострень 0 

Загострення 1 раз на рік без ГРВІ 1 

Загострення 2-3 рази на рік 2 

Загострення > 3 рази на рік 3 

 

Таблиця 6.6 

Наявність супутніх захворювань 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність метатонзилярної патології 0 

Наявність хронічних захворювань ЖКТ, щитоподібної залози 1 

Наявність хронічних захворювань нирок, суглобів із негативними 

ревмопробами 

2 

Наявність хронічних захворювань серця, суглобів, сполучної 

тканини із позитивними ревмопробами 

3 

 

Таблиця 6.7 

Термометрія тіла при загостренні ХТ 

Виразність прояву ознаки Бал 

Нормальна температура 0 

Субфебрильна температура 1 

Температура 38
0
С 2 

Температура > 38
0
С 3 

 

Оцінка імунологічного статусу пацієнтів з ХТ проводилась за 

аналізами імунологічних показників у відповідності з протоколами 

імунологічного обстеження ЛОР-пацієнтів [88]. Досліджувались 20 

різних імунологічних параметрів для виявлення найбільш 

інформативних і застосовуваних у повсякденній медичній практиці. 
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Всім показникам в залежності від виразності відхилень від вікової норми 

присвоювались відповідні бали від 0 до 3 (табл. 6.8; 6.9; 6.10; 6.11; 6.12). 

 

Таблиця 6.8 

Місцевий імунітет (імуноглобуліни, лактоферин, протизапальні 

цитокіни, інтерферони) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність відхилень в показниках від вікової норми 0 

Відхилення в одному з показників 1 

Відхилення в 2-3 показниках 2 

Відхилення більше ніж в 3 показниках 3 

 

 

Хоча деякі автори [37] вважають відсутність прямої кореляції між 

рівнями АСЛО та функціональним станом ПМ при хронічному 

тонзиліті, ми вважаємо, що підвищені рівні цих антитіл можуть свідчити 

про певні функціональні зміни в роботі лімфоїдної тканини мигдаликів. 

 

Таблиця 6.9 

Системний гуморальний імунітет (антитіла до β-гемолітичного 

стрептококу групи А, імуноглобуліни різних класів) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність відхилень в бік зниження 0 

Відхилення в одному з показників 1 

Відхилення в 2-3 показниках 2 

Відхилення більше ніж в 3 показниках 3 
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Таблиця 6.10 

Системний клітинний імунітет (Т-лімфоцити та їхні субпопуляції, 

функціональна активність Т-лімфоцитів, продукція цитокінів під 

впливом антигенів in vitro ) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність відхилень в показниках від вікової норми 0 

Відхилення в одному з показників 1 

Відхилення в 2-3 показниках 2 

Відхилення більше ніж в 3 показниках 3 

 

Таблиця 6.11 

Фактори вродженого імунітету (число моноцитів, нейтрофілів, 

еозинофілів, природних цитотоксичних клітин, активність ПЦК, 

активність фагоцитозу) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність відхилень в бік зниження 0 

Відхилення в одному з показників 1 

Відхилення в 2-3 показниках 2 

Відхилення більше ніж в 3 показниках 3 

 

Таблиця 6.12 

Фактори імунопатологічної спрямованості (ЦІК) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність позитивної реакції 0 

Відхилення в одному з показників 1 

Відхилення в 2-3 показниках 2 

Відхилення більше ніж в 3 показниках 3 

Також були систематизовані та оцінені загальні дані пацієнта що 

до віку (максимальна активність лімфоїдної тканини глотки 

спостерігається до 28 років [37]) та наявності сенсибілізації (порушує 
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роботу протимікробного імунного захисту), що опосередковано можуть 

свідчити про певні імунологічні зміни в макрорганізмі (табл. 6.13; 6.14). 

 

Таблиця 6.13 

Вік пацієнта (згідно рекомендацій Європейської асоціації 

отоларингологів і клінічних імунологів до 5 років необхідно 

утримуватися від тонзилектомії, Gent, 1999) 

Виразність прояву ознаки Бал 

Зрілий вік (40– 55 років) 0 

Від 18 і до 40 років 1 

Від 8 років і до 17 років 2 

Від 5 до 7 років 3 

 

 

Таблиця 6.14 

Наявність алергії будь-якої локалізації 

Виразність прояву ознаки Бал 

Відсутність алергії 0 

Моноалергія 1 

Полівалентна алергія 2 

Тяжкі алергічні реакції в анамнезі 3 

 

 

Інтегральні дані клінічних та імунологічних досліджень різних 

параметрів, що були отримані в ході аналізу пацієнтів кожної групи та 

наведені в балах, узагальнені в табл. 6.15 і 6.16. Порівняння проводились 

наступних групах — практично здорові діти (n=15) (до 18 років), діти з 

ХТ (n=53) у віці до 18 років, практично здорові дорослі (n=15) та дорослі 

з ХТ (n=34). 
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Таблиця 6.15 

Бальна оцінка клінічних симптомів у практично здорових донорів і 

пацієнтів з ХТ різного віку. 

Симптоми 

Середній бал 

К діти 

(n=15) 

ХТ діти 

(n=53) 

К дорослі 

(n=15) 

ХТ дорослі 

(n=34) 

Гіперемія 

дужок 
0,3 1,2 1,0 2,2 

Казеозний 

детрит 
0,4 2,1 0,5 2,1 

Розміри 

мигдаликів 
1,6 0,9 0,2 1,1 

Лімфовузли 0 1,8 0,3 1,9 

Загострення 0 0,5 0 0,8 

Супутні 

захворювання 
0 0,6 0 0,6 

Температура 0 2,1 0 2,0 

Середнє 0,32 1,31* 0,28 1,52* 

Позначення: *достовірно по відношенню до групи контролю в 

кожній віковій групі (Р<0,02). 

Як можна бачити з табл.  6.15, в осіб контрольної групи в 

дитячому віці практично не виявлено суттєвих відхилень в клінічному 

стані піднебінних мигдаликів (сумарний бал — 0,32), тоді як у дітей з 

ХТ середній бал клінічних симптомів складає 1,38. У практично 

здорових дорослих донорів мають місце відхилення в клінічному стані 

ПМ за деякими параметрами від аналогічної групи дитячого віку, та 

середній бал складає 0,28. Число відхилень за клінічними симптомами 

наростає в групі дорослих пацієнтів з ХТ і складає 1,52. 

Самим виразним клінічним симптомом стану ПМ у здорових дітей 

були розміри мигдаликів (1,6 бали), в меншому ступені проявлялись 

наявність казеозного детриту (0,4 бали) та гіперемія дужок (0,3 бали). 

У пацієнтів в групі практично здорових донорів самим виразним 

симптомами були: гіперемія дужок (1,0 бал), наявність казеозного 
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детриту (0,5 бали), збільшення передніх шийних лімфатичних вузлів (0,3 

бали), та розміри ПМ (0,2 бали) (рис. 6.1). 

 
Рис. 6.1 Відмінності в клінічних симптомах піднебінних мигдаликів 

в групах здорових дітей (n=15) і дорослих (n=15). *Р<0,05. 

 

Наведені на рис. 6.1 дані свідчать про те, що переважним 

клінічним симптомом в групі здорових дітей є розміри ПМ, а в групі 

здорових дорослих — гіперемія дужок. 

В групах пацієнтів з ХТ, як дітей, так і дорослих виразність 

клінічних симптомів стану піднебінних мигдаликів істотно відрізнялась 

тільки по одному критерію — гіперемія дужок (1,2 бали в дітей та 2,2 

бали у дорослих). За іншими клінічними ознаками достовірних 

відмінностей не було виявлено (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 Відмінності в клінічним ознаках піднебінних мигдаликів в 

групах дітей (n=53) і дорослих (n=34) з ХТ. *Р<0,05. 

 

Як можна бачити з рис. 6.2, провідним клінічним симптомом у 

пацієнтів з ХТ в дитячому віці є наявність казеозного детриту в 

піднебінних мигдаликах, реакція лімфатичних вузлів і температурна 

реакція, а у дорослих пацієнтів з ХТ — гіперемія дужок, реакція 

лімфатичних вузлів і температурна реакція. Достовірна різниця між 

цими групами відмічається тільки по симптому гіперемії дужок (Р<0,05). 

При дослідженні імунологічних параметрів місцевого та 

системного імунітету було виявлено більш виразні відмінності в групах 

здорових дітей і дорослих (табл. 6.3). Якщо у здорових дітей виявлені 

незначні відхилення (середнє значення бальної оцінки відхилень в 

імунограмах дітей — 0,08 бали), то у практично здорових дорослих 

пацієнтів цей показник був — 0,82 бали (Р<0,001). 
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Таблиця 6.16. 

Бальна оцінка відхилень в імунограмах у практично здорових 

донорів та пацієнтів з ХТ різного віку. 

Симптоми 

Середній бал 

К діти 

(n=15) 

ХТ діти 

(n=53) 

К дорослі 

(n=15) 

ХТ дорослі 

(n=34) 

Місцевий імунітет 0 1,7 0,8 2,3 

Системний 

гуморальний 
0 0,9 0,6 2,1 

Системний клітинний 0,2 0,8 0,7 2.8 

Вроджений імунітет 0,2 0,9 1,2 2,6 

Фактори 

імунопатологічної 

спрямованості 

0 0,2 0,8 2,1 

Сумарно 0,08 0,9* 0,82 2,38* 

Примітка: *Р<0,02 по відношенню до групи контролю в кожній 

віковій групі. 

Імунологічні показники дітей, хворих на ХТ достовірно не 

відрізнялись від таких у здорових дорослих (0,9 і 0,82 бали відповідно). 

В групі дорослих пацієнтів з ХТ відхилення за всіма параметрами 

імунної системи перевищувало 2 бали (відхилення у 2-х і більше 

показниках стану імунної системи) та складало в середньому 2,38 бали 

(Р<0,01). 

Підсумовування бальних показників клінічних та імунологічних 

досліджень зберегло таку ж виявлену залежність — відхилення в 

клініко-імунологічній оцінці у дорослих здорових донорів у 2,75 рази 

достовірно перевищували показники в групі здорових дітей. Тоді, як в 

групах пацієнтів з ХТ ця різниця між дітьми та дорослими складала 1,65 

рази (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3 Інтегральний вираз відхилень по клінічним та 

імунологічним показникам пацієнтів з ХТ (n=87) і практично 

здорових (n=30) різних вікових груп. P<0,05. 

 

Таким чином, наведені результати даного дослідження свідчать 

про те, що використання інтегральної бальної системи оцінки клінічних 

та імунологічних показників дозволяє більш об’єктивно оцінювати стан 

пацієнтів з патологічними процесами в піднебінних мигдаликах і, 

відповідно ефективність лікування цих захворювань. 

При цьому, якщо імунологічна оцінка для багатьох інфекційно-

запальних захворювань може бути універсальною, то в клінічній частині 

рекомендований ретельний опис симптомів та їхнє відповідне 

вираження в балах для кожної нозологічної одиниці окремо. 
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7. РОЗДІЛ. СТВОРЕННЯ БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ 

ОЦІНКИ ПОКАЗАНЬ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ГПМ І 

ХТ 

7.1. Розробка нового способу оцінки імунофункціонального стану 

піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт. 

Існує багато старих та нових пропозицій щодо визначення 

функціонального стану піднебінних мигдаликів від простих та складних 

цитологічних методик [187] до багатофакторного імуно-біохімічного 

аналізу ротоглоткового секрету, включаючи визначення співвідношення 

клітин різного ґенезу [188]. Основою імунного захисту, де піднебінні 

мигдалики беруть активну участь, є формування гуморального імунітету 

в ротоглотці, очах та верхніх дихальних шляхах [167]. Вважається, що 

головними чинниками локального захисту, які пов`язані з піднебінними 

мигдаликами, є секреторний IgA (sIgA), α-інтерферон та чинники 

неспецифічного захисту такі як дефензини та елафіни [189]. До цього 

часу найбільш ефективним був метод визначення зміни рівня 

імуноглобулінів класу А в секреті ротоглотки до та після проведення 

антигенного "навантаження" на мигдалики [190]. Цей спосіб 

розроблявся на базі створеного 19 років тому методу оцінки 

імунологічного стану піднебінних мигдаликів на основі неспецифічного 

подразнення мигдаликів та тканин змінним магнітним полем 

(неспецифічний подразник) з поверхні шиї та наступною аплікацією на 

поверхню мигдаликів мікробного лізату (патент України UA № 33382А, 

2001) [191]. Оцінка функціонального стану проводилась по зміні рівня 

sIgA в ротоглотковому секреті (РС): збільшення концентрації цього 

імуноглобуліну більш ніж на 30 % від вихідного рівня вважали 

позитивним, що давало змогу призначати консервативну терапію. Цей 

метод було апробовано в клініках м. Києва, м. Вінниці та доведена його 

позитивна роль у визначені стратегії лікування хворих на хронічний 
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тонзиліт [145]. Однак, далі було визначено і недоліки такого 

орієнтовного методу визначення імунофункціонального стану 

піднебінних мигдаликів хворих на хронічний тонзиліт, і головними з них 

були такі: 

1. в зону впливу магнітного поля потрапляли лімфатичні вузли 

шиї та кровоносні судини; 

2. обробка поверхні мигдаликів антигенами мікробів шляхом 

розпилення була широкосмуговою та малоприцільною і впливала на всі 

лімфоїдні елементи pharynx’а. 

Таким чином, стимулюючи додаткові лімфатичні утворення, 

відомий спосіб унеможливлює відокремлення реакції лімфоїдної 

тканини піднебінних мигдаликів від реакції інших лімфоїдних утворень 

в цій ділянці, а значить й отримання достовірної оцінки функції 

переважно тільки піднебінних мигдаликів. Тому, метою даної роботи 

було вдосконалення оцінки імунофункціонального стану, що базувався 

на більш прицільному впливі антигенів на піднебінні мигдалики, 

застосуванні ультразвукового поля в контакті з поверхнею мигдаликів, 

більш пролонгованого впливу специфічного та неспецифічного 

"навантаження" на мигдалики та визначення поряд з рівнем sIgA і α-

інтерферону, якій, як відомо, активно продукується клітинами 

піднебінних мигдаликів [192, 167]. 

Дослідження було виконано в умовах дитячого ЛОР відділення 

клініки "Охматдит" у м. Києві, імунологічні дослідження проведені в 

лабораторії патофізіології та імунології ДУ "Інституту отоларингології 

імені проф. О. С. Коломійченка” НАМН України. В досліджені 

приймали участь діти від 10 до 16 років в діагнозом “хронічний 

тонзиліт”. Кількість епізодів загострення складала 2-3 за рік. Дівчат було 

12, хлопчиків 8, контрольну групу склали практично здорові діти (10 
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пацієнтів) аналогічного віку. Імуннофункціональний стан піднебінних 

мигдаликів визначали в двох тестах: старому, де застосовували 

магнітотерапевтичний апарат Магнітер (Україна) та проводили мікробне 

навантаження мукозальною вакциною ІРС-19 (Solvey Farma), як це 

зазначено у патенті “UA 33382А” і за новим, запропонованим методом. 

У новому методі розведений мікробний лізат типу препарату ОМ-85 

(Бронховаксом, Delta Medical), який готують ex tempore з розрахунку 3,5 

мг препарату на 1 мл стерильного фізіологічного розчину NaCl та 

проводять його аплікацію на піднебінні мигдалики. Після аплікації 

препарату впливають ультразвуком частотою 880 кГц (апарат ЛОР-А-

Дон) через порожнину рота безпосередньо на поверхню піднебінних 

мигдаликів впродовж 20 секунд 1 раз на день 7 днів поспіль. В 

ротоглотковому секреті (РС) пацієнтів, який отримували та готували до 

досліджень згідно методичних рекомендацій Інституту отоларингології 

НАМН України [193] визначали рівень секреторного імуноглобуліну А 

(ІФА – метод, реактиви Хема-Медика), α-інтерферону (ІФА-метод, 

реактиви ООО Цитокін), імуноферментний аналізатор Laв-line (Австрія). 

Статистичну обробка даних проводили за критерієм U – Уїлкоксона із 

застосуванням комп'ютерної програми WinPEPI. 

Було встановлено, що за рівнем як секреторного IgA, так і 

α-інтерферону в РС хворі на ХТ достовірно відрізнялись від дітей 

контрольної групи, як правило, у бік зниження (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Вміст секреторного IgA та α-інтерферону в РС у дітей з ХТ та 

здорових донорів. 

Групи 
Число 

спостережень (n) 
sIgA (г/л) М ± m 

α-IFN 

(пг/мл) M ± m 

Контроль (n=10) 10 0,85 ± 0,2 19,5 ± 2,5 

ХТ (n=20) 20 0,35 ± 0,1* 7,5 ± 2,5* 

Примітка: *P<0,05 по відношенню до групи контролю 
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При проведенні тестування за методикою, де застосовувалось 

магнітне поле (М1) та аерозольна мукозальна вакцина, та за новим 

методом (Мн) було отримано наступні данні (табл. 7.2). 

Таблиця 7.2 

Вміст секреторного IgA в РС у дітей з ХТ, де проведена стимуляція 

мигдаликів різними методами. 

Групи Кількість хворих sIgA (г/л) 
Число позитивних 

реакцій 

М1 n=10 0,45 ± 0,15 7 

Мн n=10 0,55 ± 0,1 5 

 

Як можна бачити з табл. 7.2 за новим методом приріст вмісту sIgA 

в РС складав у порівнянні зі старим методом складав 35 %, але кількість 

випадків, де було отримано позитивний результат стимуляції рівня sIgA, 

була меншою на 28,57 %. 

Таблиця 7.3 

Вміст α-інтерферону в РС у дітей з ХТ, де проведена стимуляція 

мигдаликів різними методами. 

Групи Кількість хворих 
α-інтерферон M ± 

m 

Число позитивних 

реакцій 

М1 n=10 10,5 ±0,5 4 

Мн n=10 20,5 ±2,5* 8 

Примітка: *P<0,05 по відношенню до групи М1 

В табл. 7.3 репрезентовані данні про активацію продукції 

α-інтерферону та його вмісту в РС при дії на мигдалики за різними 

підходами. На відміну від рівня секреторного IgA показники вмісту 

α-інтерферону в РС та кількість позитивних реакцій на проведення тесту 

за методом Мн характеризуються достовірним підвищенням. 



231 

 

Отримані дані дозволяють зробити висновок, що запропонований 

метод визначення функціонального стану ПМ у дітей з ХТ є більш 

селективним, а значить більш точним у порівняні зі старим методом. 

Клініко-імунологічний приклад. Пацієнт М. 12 років. Діагноз: 

хронічний тонзиліт із частими (2-3 рази на рік) загостренням. Виконано 

тест на оцінку імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів за 

методом М1 і отримано підвищення рівня секреторного IgA на 37 %, що 

свідчить про нібито збережений імуннофункціональний стан 

піднебінних мигдаликів. Через 3 тижні проведено тестування 

імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів пацієнта за 

методом Мн і отримано стимуляцію рівня sIgA<15 %, що може вказувати 

на знижену функцію піднебінних мигдаликів і може бути об`єктивною 

підставою для проведення хірургічного лікування хронічного тонзиліту. 

На основі проведених досліджень запропоновано новий метод 

оцінки імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів, у якому 

збережено базовий принцип — поєднання неспецифічного та 

специфічного подразнення тканини мигдаликів, як складової частини 

імунної системи, однак застосовані новий специфічний подразник — 

препарат ОМ-85 (Бронховаксом) та неспецифічний — низькочастотний 

(880 кГц) ультразвук, що впливали безпосередньо (прицільно) на 

піднебінні мигдалики. До того ж, кількість сеансів впливу було 

подовжено до 7 діб поспіль. Цей метод має суттєві переваги над 

визначенням таких критеріїв щодо оцінки клінічного стану при 

хронічному тонзиліті, як шкала Сentor/McIsaac [194, 195], або критерії 

Paradise за кількістю загострень хронічного тонзиліту на рік [195], в 

яких повністю відсутні дані про імуннофункціональний стан саме 

мигдаликів та системи імунітету в цілому. Таким чином, новий метод Мн 

(патент України UA 112528U [196] більш точно визначає 
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функціональний стан ПМ, що дозволяє покласти його в основу клініко-

імунологічної бальної оцінки стану локального імунітету хворого на 

хронічний тонзиліт [194], де новий метод є складовою частиною. 

Майбутнє тонзилярної проблеми належить індивідуальному підходу до 

хворого з обов'язковим урахуванням імунологічного статусу, 

включаючи імуннофункціональний стан мигдаликів кільця Пирогова-

Вальдейера. 

В основу клініко-імунологічної бальної оцінки показань до 

хірургічного лікування хворого на хронічний тонзиліт покладено новий 

удосконалений метод оцінки функціонального стану піднебінних 

мигдаликів і найбільш характерні (рецидивуючий тонзиліт; носійство 

БГСА; шийний лімфаденіт, субфебрилітет) та нехарактерні (носійство 

H. influenzae, M. catarrhalis; наявність сенсибілізації; збільшені в 

розмірах піднебінні мигдалики), на нашу думку, клінічні прояви ХТ. Для 

приведення імунологічних та клінічних показників до одного 

знаменника застосували аналогову бальну шкалу, де їм присвоюються 

відповідні бали. Позитивному навантажувальному тесту та 

нехарактерним клінічним ознакам присвоюється по 1 балу зі знаком "-", 

негативному навантажувальному тесту та характерним клінічним 

ознакам присвоюються бали зі знаком "+" з наступною інтегральною 

оцінкою кількості балів (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1 Бальна шкала для імунологічних і клінічних ознак ХТ. 

Сумуючи імунологічні та клінічні бальні ознаки необхідно 

інтерпретувати наступним чином (рис. 7.2) 

 

Рис. 7.2. Інтегральна оцінка функціонального стану ПМ при ХТ. 
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Таким чином, використовуючи удосконалений метод визначення 

функціонального стану піднебінних мигдаликів та інтегральну бальну 

оцінку імунологічних і клінічних ознак можна досить об'єктивно 

визначити тактику лікування пацієнтів з ХТ — консервативну, або 

хірургічну, що істотно покращить здоров'я дитячого населення та 

зменшить економічні витрати системи охорони здоров'я за рахунок 

зменшення кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. 

 

7.2. Розробка нового способу оцінки імунофункціонального стану 

піднебінних мигдаликів при їхній гіпертрофії. 

На сьогоднішній день не існує неінвазійного методу визначення 

морфологічної перебудови піднебінних мигдаликів при їхньому 

збільшенні в об'ємі: чи це тимчасова реактивна гіпертрофія за рахунок 

збільшення об'єму клітин, чи це вже стійка гіперплазія за рахунок 

збільшення кількості клітин внаслідок довготривалого антигенного 

перевантаження. 

Тому, визначення рівня функціональної активності піднебінних 

мигдаликів при їхньому збільшенні може опосередковано надати 

відповідь на це питання. 

Враховуючи наявність більше ніж у половини (63 %) цих пацієнтів 

явищ сенсибілізації (частіше мікробної) є обґрунтованим проведення 

антигенного мікробного навантаження за допомогою запропонованого 

тесту з визначенням в ротоглотковому секреті динаміки імунологічних 

показників, характерних для ГПМ: sIgA, α-IFN. 

Тест проводився як це описано в розділі 7.3. 
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При дослідженні рівнів sIgA, α-IFN у ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ГПМ (n=28) та наявною сенсибілізацією були виявлені 

наступні результати (рис.  7.3, 7.4, 7.5). 

 

Рис. 7.3 Частка пацієнтів з ГПМ і наявною сенсибілізацією (n=28), 

що достовірно (P<0,05) мали позитивну динаміку імунологічних 

показників після запропонованого тесту. 

 

 

Рис. 7.4 Вміст sIgA в РС у пацієнтів з ГПМ і наявною 

сенсибілізацією (n=28), до проведення запропонованого тесту, через 

7 та 14 днів після проведення тесту. P<0,05. 

Як можна бачити з рис. 7.4 вміст sIgA в ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ГПМ і наявною сенсибілізацією достовірно підвищується 
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через 1 тиждень після застосування запропонованого тесту і поступово 

знижується через 2 тижні. 

Динаміка вмісту в ротоглотковому секреті α-IFN наведена на 

рис. 7.5. 

 

Рис. 7.5 Вміст α-IFN в РС у пацієнтів з ГПМ і наявною 

сенсибілізацією (n=28), до проведення запропонованого тесту, через 

7 та 14 днів після проведення тесту. 

Як можна бачити з рис. 7.5 вміст α-IFN в ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ГПМ і наявною сенсибідізацією також достовірно 

підвищується через 1 тиждень після застосування запропонованого 

тесту. 

Таким чином, проведені дослідження свідчать, що у 36 % 

пацієнтів зі збільшеними ПМ і наявною сенсибізацією після проведення 

запропонованого тесту визначається позитивна динаміка за 

імунологічними показниками з наступною нормалізацією останніх, 

скоріше за все за рахунок великої кількості CD8 супресорів в тканинах 

мигдалика при ГПМ. Це дає підстави вважати, що в цій групі пацієнтів із 

збільшеними мигдаликами може бути тимчасова реактивна гіпертрофія 

лімфоїдної тканини і, ці пацієнти є кандидатами для проведення курсу 

32,2 

[ЗНАЧЕННЯ]* 41,8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

До тесту 7 днів після тесту 14 днів після тесту 

п
г/

м
л

 

Название оси 



237 

 

консервативної терапії. Інші 64 % пацієнтів із збільшеними ПМ, що не 

мають позитивної динаміки на запропонований тест за імунологічними 

показниками, скоріше за все, мають сталу гіперплазію лімфоїдної 

тканини та є кандидатами на хірургічне лікування. 

Вбудувавши результати цього тесту в основу клініко-

імунологічної бальної оцінки показань до хірургічного лікування 

хворого на ГПМ, де також враховуються найбільш характерні 

імунологічні, мікробіологічні, анамнестичні (підвищені рівні IgE та ECP, 

носійство H. influenzae, M. catarrhalis, мононуклеоз в анамнезі, як 

первинне інфікування EBV) та клінічні (храп, СОАС, дислалія, дисфагія, 

бруксизм, енурез, muffle voice), прояви стійкої ГПМ. Для приведення 

імунологічних та клінічних показників до одного знаменника 

застосували аналогову бальну шкалу, де їм присвоюються відповідні 

бали [197]. Позитивному навантажувальному тесту та нехарактерним 

клінічним ознакам присвоюється по 1 балу зі знаком "-", негативному 

навантажувальному тесту та характерним клінічним ознакам 

присвоюються бали зі знаком "+" з наступною інтегральною оцінкою 

кількості балів (рис. 7.6). 
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Рис. 7.6 Бальна шкала для імунологічних і клінічних ознак ГПМ. 

Сумуючи імунологічні та клінічні бальні ознаки необхідно 

інтерпретувати наступним чином (рис. 7.2) 

 

Рис. 7.7. Інтегральна оцінка функціонального стану ПМ при ГПМ. 
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8. РОЗДІЛ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

НОВИХ ПІДХОДІВ В ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ГПМ І ХТ 

8.1. Обґрунтування консервативного лікування тонзилярної 

гіпертрофії в дитячому віці. 

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів (ГПМ) і аденоїдів (ГА) є 

поширеними захворюванням в дитячому віці та може викликати такі 

симптоми, як дихання через рот, закладеність носа, гугнявість (hyponasal 

speech), хропіння та синдром обструктивного апное сну (СОАС), а також 

сприяє загостренням хронічного синуїту, рецидивуючого середнього 

отиту. Більш серйозні довгострокові наслідки, як правило, це вторинні 

по відношенню до СОАС — з’являються нейрокогнітивні розлади 

(поведінкові розлади, труднощі в навчанні, погана концентрація уваги, 

гіперактивність, зниження середнього коефіцієнту розумового 

розвитку); серцево-судинні розлади (зменшення фракції викиду лівого 

шлуночка, гіпертрофія лівого шлуночка, підвищений діастолічний 

артеріальний тиск); і затримка росту [198]. 

Тонзилотомія та аденотомія (у випадку гіпертрофії і глоткового 

мигдалика) є типовою стратегією лікування пацієнтів з ГПМ. Можливі 

ускладнення при використанні хірургічних методів спонукали нас на 

дослідження нехірургічних альтернатив лікування цієї патології. 

Дані попередніх досліджень [199, 200] про наявність у 70,3 % 

дітей з ГПМ і ГА позитивних шкірних прик-тестів та у 48 % підвищений 

рівень IgE в сироватці крові та результати проведених нами раніше 

досліджень [165, 201] які визначили, що за основними імунологічними 

механізмами формування реакцій алергії — продукцією реагінових 

антитіл (гіперчутливість негайного типу — ГНТ), наявністю LIF 

(гіперчутливість сповільненого типу — ГСТ) у системному та 

локальному статусі в дітей з ГПМ превалюючими є реакції ГНТ, що 
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ґрунтується на високих рівнях IgE у лізатах піднебінних мигдаликів, а 

також більш високим рівнем IgG4 у сироватці крові дітей з ГПМ ніж ХТ 

свідчать про наявність певного патофізіологічного зв'язку між ГПМ і 

сенсибілізацією організму. 

Таким чином, докази патофізіологічного зв'язку між ГПМ, ГА і 

алергією передбачають можливу позитивну роль протиалергійної терапії 

(топічних інтраназальних кортикостероїдів (ІНКС), антигістамінних 

препаратів, нанофармакологічних засобів) у пацієнтів з ГПМ. 

Використання нанофармакологічного препарату Combi drug R раніше 

було обґрунтовано в роботі Д. І. Заболотного [202]. 

Метою нашого дослідження було визначити ефективність терапії 

IgE-індукованого запалення у пацієнтів з гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів та супутньою сенсібілізацією [203]. 

Для цього було обстежено 30 дітей віком від 4 до 11 років з ГПМ 

та наявною сенсібілізацією, які мали позитивні результати 

навантажувального тесту на визначення функціонального стану ПМ. 

Пацієнтів було рандомізовано та поділено на 3 групи порівняння. 

В першу групу увійшли 10 пацієнтів, які отримували лікування у вигляді 

антигістамінного препарату дезлоратадин у вікових дозах впродовж 10 

днів. У другу групу увійшли 10 пацієнтів, які в якості лікування 

отримували нанофармакологічний препарат Combi drug R за схемою (1 

таблетка 6 разів на день розсмоктувати в перші 5 днів, а потім по 1 

таблетці смоктати 3 рази на день впродовж 15 днів). У третю групу 

увійшли 10 пацієнтів, які в якості лікування отримували ІНКС 

мометазону фуроат по 1 впорскуванню 1 раз на день в ніс впродовж 30 

днів. 
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Ефективність лікування оцінювали по динаміці імунологічних 

показників (вміст sIgA, інтерлейкіну-1β, α–інтерферону, активність LIF 

у ротоглотковому секреті) та клінічних проявів (таких як хропіння, 

затримка дихання уві сні, muffle voice). 

Для оцінки клінічних проявів автори застосували сенсорно-

аналогову шкалу (Sensorial Analogic Scale) де за допомогою 5-бальної 

шкали пацієнт оцінював симптоми, що притаманні ГПМ. 

При дослідженні рівнів LIF у ротоглотковому секреті пацієнтів з 

ГПМ були виявлені наступні результати. 

 

 

Рис. 8.1 Число виявлення активності LIF в ротоглотковому секреті з 

рівнем гальмування міграції лейкоцитів більше 33 % у пацієнтів з 

ГПМ, при лікуванні дезлоратадином (n=10), Combi drug R (n=10) та 

мометазону фуроатом (n=10). *Р<0,05 щодо групи контролю. 

 

Як можна бачити з рис. 8.1, число виявлення активності LIF в 

ротоглотковому секреті з рівнем гальмування міграції лейкоцитів більше 

33 % у пацієнтів з ГПМ, при лікуванні препаратом Combi drug R і 
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мометазону фуроатом достовірно (Р<0,05) зменшилась по відношенню 

до вихідного рівня. 

В табл. 8.1 репрезентовані дані про вміст sIgА в РС пацієнтів 

контрольної групи та при застосуванні різних препаратів при ГПМ, з 

даних якої видно, що суттєвих відхилень в групах пацієнтів з ГПМ у 

порівнянні з контролем не було, за виключенням групи пацієнтів, яким 

призначали топічний інтраназальний кортикостероїд, прийом якого 

супроводжувався зниженням рівня досліджуваного імуноглобуліну. 

Можливо це пов
'
язано із впливом гормону на "секреторну провідність" 

компонентів імуноглобуліну через епітеліальні шари [204]. 

Таблиця 8.1 

Вміст секреторного IgA (г/л) в ротоглотковому секреті пацієнтів з 

ГПМ до та після лікування різними фармпрепаратами. 

Групи 
sIgA 

До лікування Після лікування 

Дезлоратадин (n=11) 0,65±0,04 0,6±0,14 

Combi drug R (n=10) 0,64±0,12 0,6±0,14 

Мометазону фуроат 

(n=10) 
0,7±0,14 0,55*±0,01 

Контроль (n=10) 0,81±0,11 

*Р<0,05 щодо вихідного рівня. 

 

При визначені рівня інтерлейкіну-1β в РС пацієнтів досліджуваних 

груп було встановлено, що в групі, де застосовували дезлоратадин 

рівень цього цитокіна мало відрізнявся від вихідного (до лікування) 

рівня, однак в групах, де застосовували препарат Combi drug R та 

мометазону фуроат мало місце достовірне (Р<0,05) зниження рівня 

інтерлейкіну-1β, що може свідчити про активну протизапальну 

активність цих середників (табл. 8.2). 
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Таблиця 8.2 

Вміст IL-1β (пг/мл) в ротоглотковому секреті пацієнтів з ГПМ до та 

після лікування різними фармпрепаратами. 

Групи 
IL-1β 

До лікування Після лікування 

Дезлоратадин (n=11) 22±1,62 19,9±1,51 

Combi drug R (n=10) 22,21±1,58 14,9*±1,19 

Мометазону фуроат 

(n=10) 
24,5±1,08 16,5*±1,08 

Контроль (n=10) 11,5±1,26 

*Р<0,05 щодо вихідного рівня. 

 

При дослідженні імунних комплексів в ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ГПМ, які лікувалися різними препаратами було встановлено, 

що у всіх групах порівняння визначалось достовірне зниження рівнів 

цього показника (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 

Вміст імунних комплексів (одиниці оптичної щільності) в 

ротоглотковому секреті пацієнтів з ГПМ до та після лікування 

різними фармпрепаратами. 

Групи 
Імунні комплекси 

До лікування Після лікування 

Дезлоратадин (n=11) 12,57±1,7 10,51*±2,06 

Combi drug R (n=10) 16,02±0,99 8,12*±1,30 

Мометазону фуроат 

(n=10) 
15,5±0,63 11,5*±1,09 

Контроль (n=10) 8,5±0,97 

*Р<0,05 щодо вихідного рівня. 

 

При дослідженні виразності клінічних проявів були виявлені 

наступні результати. 
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Таблиця 8.4 

Виразність в балах клінічних проявів до та після лікування у 

пацієнтів різних груп з ГПМ. 

Групи 

Клінічні прояви 

Хропіння СОАС Muffle voice 

До 

лікуван

ня 

Після 

лікування 

До 

лікува

ння 

Після 

лікуванн

я 

До 

лікув

ання 

Після 

лікування 

Дезлоратадин 

(n=11) 

5 4,2±0,2 5 2,6±0,7* 5 3,3±0,67* 

Combi drug R 

(n=10) 

5 3,3±0,26* 5 2,4±0,52* 5 3,2±0,63* 

Мометазону 

фуроат (n=10) 

5 3,1±0,23* 5 2,3±0,48* 5 3,4±0,51* 

Примітка: *Р<0,05 

Як можна бачити з табл. 8.4 при лікуванні в усіх групах є 

достовірне зниження клінічних проявів ГПМ: хропіння, СОАС, muffle 

voice. Але максимальний результат відмічається в групах, де 

застосовували препарати Combi drug R та мометазону фуроат. 

Таким чином, застосування протиалергійної терапії у пацієнтів з 

ГПМ і наявною сенсибілізацією призводить до достовірного (Р<0,05) 

зменшення показників LIF, sIgA, інтерлейкіну-1β та імунних комплексів 

в ротоглотковому секреті, а також призводить до зменшення тяжких 

клінічних проявів захворювання таких як: хропіння, СОАС, muffle voice, 

що в свою чергу, значно покращує якість життя пацієнта та зменшує 

ризики хірургічного втручання в дитячому віці. 

Підсумовуючи результати імунологічних та клінічних досліджень, 

слід відзначити, що найбільш ефективними препаратами для 

консервативного лікування дітей ГПМ та наявною сенсибілізацією були 

Combi drug R та мометазону фуроат. З яких перший - суттєво знижував 

алергічний фон та набрякові прояви при гіпертрофії, а другий також 

позитивно впливав на прояви сенсибілізації та знижував рівень 
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прозапального цитокіну. Поряд з цим треба підкреслити депресорну дію 

топічного кортикостероїду по відношенню до секреторного 

імуноглобуліни А в слині, що може негативно впливати на 

антиінфекційний потенціал ротоглоткового секрету. 

 

8.2. Експериментально-клінічне обґрунтування консервативного 

лікування хронічного тонзиліту в дитячому віці. 

Автором проведено дослідження впливу фітоімуномодуляторів та 

препарату лізоцим+декваліній на фактори імунітету піднебінних 

мигдаликів дітей хворих на хронічний тонзиліт в експерименті in vitro . 

В арсеналі консервативних методів лікування хронічного 

тонзиліту ще залишається чимало засобів, що відрізняються своїм 

вмістом або фізичним фактором, однак всі вони не перевищують за 

своєю терапевтичною ефективністю вже відомі методи. Всі ці методи 

пов'язані з основними трьома напрямками в лікуванні хронічного 

тонзиліту, а саме: вплив на "розвантаження" лакунарного апарату 

піднебінних мигдаликів, вплив на організм в цілому і останній 

напрямок, що з'явився в останні десятиріччя — відновлення місцевого 

імунітету [188]. Фізичні фактори впливу на тканину піднебінних 

мигдаликів не завжди мають позитивний ефект, а часто навпаки — 

негативний вплив ультрафіолетового опромінення піднебінних 

мигдаликів з розвитком зниження захисних механізмів протипухлинної 

резистентності показано в роботі Р. М. Вісьтак (1993). Негативний вплив 

низьких температур на тканини піднебінних мигдаликів за рахунок 

розвитку аутологічних імунних реакцій проти своїх клітин 

еритроцитарного та лімфоцитарного рядів показано в роботі 

О. Г. Рильскої (1990). 
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Як було зазначено раніше [205], видалення піднебінних 

мигдаликів часто не вирішує питання подальшого прогресування 

розвитку таких захворювань, як пієлонефрит, міокардит, поліартрит. Ці 

дослідження, проведені Мельников та співав. (2008) показали, що 

тонзилектомія не призводить до істотного поліпшення перебігу 

захворювань нирок, серця і суглобів, тоді як консервативне лікування, 

особливо індивідуально підібране, має суттєві переваги перед 

хірургічним. 

В даний час у зв'язку з новим рівнем знань про роль та функції 

мигдаликів глоткового кільця [206], розробкою методів індивідуального 

підбору ефективних способів імунокорекції [201] перевага в виборі 

методів лікування хронічного тонзиліту явно змістилася в бік більш 

ощадливих методів, а саме — консервативного методу лікування, 

особливо в дитячому віці. 

В більшості випадків хронічні запальні захворювання верхніх 

дихальних шляхів як бактеріального так і вірусного походження 

виникають і підтримуються за рахунок імунної недостатності як 

системного так і локального характеру [207, 146]. У зв'язку з цим в 

комплексі консервативного лікування провідна роль належить 

імунодіагностичним та імунотерапевтичним підходам [208, 209]. Серед 

великої кількості засобів імуномодуляції особлива роль належить 

препаратам рослинного походження, які володіють високою 

ефективністю та безпечністю (що важливо в педіатричній практиці), як 

при системному так і локальному використанні [207]. Доведена 

клініко-імунологічна ефективність фітопрепарату Combi drug E 

(Шапер&Брюммер, Німеччина) при деяких захворюваннях 

бактеріального та вірусного походження [210]. До складу препарату 

входять екстракти баптізії та коріння двох видів ехінацеї, молоді пагони 
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та листя туї. Також раніше [211, 212] доведена вагома роль в корекції 

імунного статусу фітонірінгового препарату BNO 1030 (Біонорика, 

Німеччина). 

У серії клініко-імунологічних досліджень у дітей з ГРВІ та 

хронічним тонзилітом, а також в експериментах in vitro з клітинами 

піднебінних мигдаликів було показано, що антисептичний препарат 

лізоцим+декваліній, який містить мурамідазу, має виражену 

дозозалежну дію на фактори клітинного і гуморального локального 

імунітету [207, 213]. Особливу увагу було приділено утворенню 

клітинами мигдаликів інтерферонів, яке посилювалося в присутності 

препарату, а також відкриттю у препараті лізоцим+декваліній 

регенераційних властивостей щодо тканин різного гістогенезу [214]. 

Автор поставив задачу дослідити ефективність застосування 

фітоімуномодуляторів спільно з антисептичним препаратом для 

виявлення синергічної дії, що може сприяти проведенню більш 

ефективної терапії інфекційно-запальних захворювань верхніх 

дихальних шляхів [214, 215]. 

Експериментальні дослідження були проведені в умовах in vitro на 

клітинах мигдаликів 15 дітей з хронічним тонзилітом, яким за 

медичними показаннями проведена тонзилектомія [216]. Клітинні 

суспензії готували згідно рекомендацій О. Ф. Мельникова (1981) і 

доводили до концентрації 2 млн/мл в середовищі 199 (Пан Еко, РФ) з 

40 мкг/мл гентаміцину (БХФЗ, Україна), 5 % ембріональної телячої 

сироватки, 290 мкг/мл глутаміну, концентрату вітамінів (Serva, 

Німеччина). До клітин додавали 0,1 мл стерильного фільтрату з 

препарату лізоцим+декваліній, виготовленого з таблетки, подрібненої в 

10 мл стерильного розчину Хенкса і профільтрованого через фільтр типу 

Millipore (Чехія). Культивували в СО2-інкубаторі ЄС160 (Туреччина) 
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впродовж 24 годин. В контролі замість фільтрату з препарату додавали 

стерильний фільтрат з крохмалю. Окремо готували розчини препаратів 

BNO 1030 і Combi drug E, які додавали в клітинну культуру з 

препаратом лізоцим+декваліній або без нього в дозі 10 мкг сухої 

речовини препарату на пробу. Після культивування в надосадковій 

рідині досліджували рівень прозапального цитокіна — інтерлейкіну-1β, 

проалергічного фактору-інтерлейкіну-4, Th-1-похідного цитокіна - 

інтерферону-γ із застосуванням набору реактивів ТОВ Цитокін (РФ), а 

також фактору регенерації тканин — трансформуючого фактору росту 

TGF-1β (Lab Line, Австрія). З осаду клітин готували препарат (метод 

краплі), в якому за допомогою світлового мікроскопа (Olympus 

СХ21FS1) визначали відносний вміст нежиттєздатних клітин в пробі з 

трипановим синім (Кост, 1968). 

Дані про вплив препаратів на життєздатність клітин представлені 

на рис. 8.2, з якого видно, що фітоімуномодулятори на відміну від 

препарату лізоцим+декваліній достовірно не збільшували відсоток 

виживання лімфоїдних клітин піднебінних мигдаликів впродовж доби 

при культивуванні in vitro. Спільне культивування з препаратом 

лізоцим+декваліній збільшувало відсоток життєздатних клітин, 

особливо при спільному культивуванні з препаратами Combi drug E і 

лізоцим+декваліній (Р=0,05). 
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Рис. 8.2 Відносний вміст життєздатних клітин в культурі тканин 

піднебінних мигдаликів у пацієнтів з ХТ (n=15) при культивуванні з 

різними препаратами. *(Р=0,05). 

 

У подальшому було досліджено рівень IL-4, що є одним з 

основних факторів активації і збудження проліферації B-лімфоцитами, 

який продукується переважно Th-2 клітинами, IFN-γ — так званого 

"імунного інтерферону", що продукується Тh-1 клітинами, 

активованими антигенами, цитокінами або мітогенами та ПЦК, в 

культуральній рідині клітин піднебінних мигдаликів, що свідчать про 

активацію різних ланок імунітету під впливом імунокоректорів in vitro. 

Дослідження впливу імуномодулюючих препаратів на продукцію 

IL-4 та IFN-γ клітинами мигдаликів in vitro показало, що рівень IL-4 у 

хворих на ХТ дітей суттєво не змінювався по відношенню до вихідного 

рівня (без препаратів) (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 

Зміни продукції IL-4 та INF-γ лімфоцитами піднебінних мигдаликів 

дітей з ХТ за умов in vitro під впливом різних імуномодуляторів 
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Групи дослідження 
γ-інтерферон, 

пг/мл 
Інтерлейкін-4, пг/мл 

Контроль без препарату 

(n=10) 
19,0 (8-29) 6,5 (4-11) 

Лізоцим+декваліній (n=10) 29,5 (20-33) 6,0 (3-12) 

Combi drug E (n=9) 37,5 (25-45)* 7,5 (5-11) 

BNO 1030 (n=9) 38,5 ( 22- 50)* 9,5 (4-14) 

Лізоцим+декваліній+ Combi 

drug E (n=10) 
65,5 (40- 78)** 10,2 (5-15) 

Лізоцим+декваліній + BNO 

1030 (n=10) 
45,0 (31- 60)* 11,5 (5-16) 

Примітка: *P=0,05; **P<0,05 

 

Рівень IFN-γ змінювався переважно під дією імуномодуляторів, як 

Combi drug E так і BNO 1030. При поєднанні лізоцим+декваліній з 

імуномодуляторами і, особливо, з Combi drug E мало місце суттєве 

збільшення продукції γ-інтерферону (Р<0,05). 

Визначення в тій же культуральній рідині прозапального цитокіну 

— інтерлейкіну-1β показало, що його рівень в присутності тільки 

препарату лізоцим+декваліній був найнижчим, ніж при дії 

імуномодуляторів окремо, або в поєднанні з препаратом 

лізоцим+декваліній, тобто цей препарат активно гальмував синтез 

інтерлейкіну-1β клітинами піднебінних мигдаликів (рис.  8.3). 
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Рис. 8.3 Вміст інтерлейкіну-1β в культуральній рідини після дії на 

клітини мигдаликів пацієнтів з ХТ (n=10) різних препаратів.*P=0,05 

щодо групи контролю. 

 

З огляду на той факт, що препарат лізоцим+декваліній має 

регенераційні властивості [214] і активує продукцію трансформуючого 

фактору росту—TGF-1β, який є маркером регенерації тканин [217] 

автором було проведено дослідження на наявність цього фактору в 

надосадковій рідині після культивування клітин мигдаликів дітей хворих 

на хронічний тонзиліт з фітоімуномодуляторами окремо і в поєднанні з 

препаратом лізоцим+декваліній. 

Було виявлено, що обидва фітоімуномодулятори надавали 

стимулюючий вплив більшою мірою з препаратом лізоцим+декваліній, 

ніж всі препарати, використані окремо (рис. 8.4). 
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Рис. 8.4 Вплив препаратів на продукцію трансформуючого фактору 

росту — TGF-1β клітинами піднебінних мигдаликів дітей хворих на 

ХТ в культурі тканин in vitro . *P<0,05 щодо групи контролю. 

 

Оскільки фітоімуномодулятори не стимулювали рівень TGF-1β в 

культурі клітин мигдаликів, то можна вважати, що вони мають 

підсилюючу дію на механізми утворення даного цитокіну під впливом 

препарату лізоцим+декваліній. При цьому, позитивний вплив препарату 

лізоцим+декваліній і BNO 1030 був несуттєвим, а в комбінації 

препарату лізоцим+декваліній з Combi drug E був достовірним (Р<0,02). 

Таким чином, експериментально доведена висока ефективність 

протизапальних і регенераторних властивостей запропонованої 

комбінації препаратів Combi drug E та лізоцим+декваліній по 

відношенню до клітин та тканин піднебінних мигдаликів при ХТ у дітей. 

Враховуючи отримані нами обґрунтовані результати в 

експерименті in vitro, було проведено порівняльне дослідження клінічної 

ефективності традиційного та запропонованого методів лікування у 

пацієнтів з ХТ. Для цього пацієнтів було поділено на 2 групи. В першу 
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групу увійшли 12 дітей, хворих на ХТ, яким використовували 

традиційне лікування у вигляді механічного промивання лакун 

піднебінних мигдаликів 0,9 % натрію хлориду, з наступним 

змащуванням останніх 10 % бетадином впродовж 10 днів. У другу групу 

увійшли 15 дітей хворих на ХТ, у яких застосовувався запропонований 

метод лікування у вигляді механічного промивання лакун піднебінних 

мигдаликів 0,9 % натрію хлориду, розсмоктування препарату 

лізоцим+декваліній по 1 таблетці 4 рази на день впродовж 10 днів та 

препарату Combi drug E по 2 таблетки 3 рази на день, впродовж 2-х 

тижнів. 

Оцінка ефективності лікування проводилась на основі стану 

базових параметрів імунітету: 

 рівнів сироваткових IgE, IgM, IgA, IgG; 

 рівня ЦІК у сироватці крові; 

 рівнів sIgA, IL-β, α-IFN, та ІК в ротоглотковому секреті. 

Імунологічне обстеження проводилось тричі: до лікування, через 1 

місяць та через 6 місяців після лікування. Клінічна ефективність 

оцінювалась через 1 та 6 місяців після лікування. 

Дані про вміст IgE у сироватці крові пацієнтів з хронічним 

тонзилітом наведені на рис. 8.5. 
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Рис. 8.5 Рівень сироваткового IgE при традиційному (n=12) та 

запропонованому (n=15) методах лікування пацієнтів з ХТ. *P<0,05 

щодо результатів в групі до лікування 

 

Як можна бачити з рис. 8.5, запропонований метод лікування 

достовірно (Р<0,05) знижував рівень IgE у сироватці крові пацієнтів з 

хронічним тонзилітом через 1 та 6 місяців спостереження. 

На рис. 8.6 наведені дані про вміст сироваткових імуноглобулінів 

M, A, G в групах з традиційним та запропонованим лікуванням до та 

через 1 місяць після лікування. 
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Рис. 8.6 Рівні сироваткових імуноглобулінів M, A, G в групах з 

традиційним (n=12) та запропонованим (n=15) лікуванням пацієнтів 

з ХТ до та через 1 місяць після лікування. P>0,05 щодо результатів в 

групі до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.6, суттєвих відмінностей між рівнями 

цих імуноглобулінів до та через 1 місяць після лікування не було 

виявлено. 

Схожі результати отримані й через 6 місяців після лікування 

(рис. 8.7). 

 

 

Рис. 8.7 Рівні сироваткових імуноглобулінів M, A, G в групах з 

традиційним (n=12) та запропонованим (n=15) лікуванням пацієнтів 

з ХТ до та через 6 місяців після терапії. 

Дані про вміст ЦІК в сироватці наведені на рис. 8.8. 
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Рис. 8.8 Рівні циркулюючих імунних комплексів в сироватці крові у 

дітей з ХТ в динаміці при лікуванні традиційним (n=12) і 

запропонованим методами (n=15). *P<0,05 щодо результатів в групі 

до лікування 

Як можна бачити з рис. 8.8, рівні ЦІК були достовірно (P<0,05) 

вищими у пацієнтів з ХТ в обох групах до лікування по відношенню до 

групи здорових, і достовірно (P<0,05) знижувались через 1 та 6 місяців 

після лікування тільки в групі де застосовувався запропонований метод 

лікування. 

При дослідженні імунологічних показників ротоглоткового 

секрету в цих групах звертає на себе увагу стійка нормалізація рівнів 

IL-1β, як показника запалення та sIgA в групі пацієнтів з 

запропонованим методом лікування. Можна думати, що більш широкий 

спектр фармакотерапії запропонованим методом у пацієнтів з ХТ та їхня 

патогенетична обґрунтованість забезпечує і більш високу та стабільну 

нормалізацію (рис. 8.9; 8.10). 
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Рис. 8.9 Вміст прозапального цитокіну IL-β в РС у пацієнтів з ХТ 

при лікуванні традиційним (n=12) і запропонованим методами 

(n=15). *P<0,05 щодо результатів в групі до лікування 
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Рис. 8.10 Вміст sIgA в РС у пацієнтів з ХТ при лікуванні 

традиційним (n=12) і запропонованим методами (n=15). *P<0,05 

щодо результатів в групі до лікування 

 

На рис. 8.11 наведені дані по визначенню α-IFN в РС. 

 

Рис. 8.11 Вміст α-IFN в РС у пацієнтів з ХТ при лікуванні 

традиційним (n=12) і запропонованим методами (n=15). *P<0,05 

щодо результатів в групі до лікування. 

Як можна бачити з рис. 8.11, відбувається суттєва стимуляція 

рівня цього цитокіну при лікуванні як традиційним так і 

запропонованим методом. Однак, вже через півроку рівень α-IFN 

утримувався на рівні здорових донорів тільки в групі пацієнтів, де 

застосовувався запропонований метод лікування, що згідно поглядів на 

роль інтерферонів у захисті організму від інфекції [218] свідчить про 

достатню фонову реактивність лімфоїдних структур. 

Близькі по вектору зміни відмічаються і при дослідженні імунних 

комплексів в РС (рис. 8.12). 
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Рис. 8.12 Рівні імунних комплексів у пацієнтів з ХТ при лікуванні 

традиційним (n=12) і запропонованим методами (n=15). *P<0,05 

щодо результатів в групі до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.12, найкращі показники рівня імунних 

комплексів визначаються в групі пацієнтів, де застосовувався 

запропонований метод лікування (P<0,02), особливо у віддаленому 

періоді. 

Також через 1 місяць після закінчення курсу стартової терапії 

проводили оцінку ефективності різних методів по динаміці клінічних 

ознак та імунологічних показників (sIgA, α-IFN, IL-1β) в РС, виражених 

в балах у відповідності до розробленої бальної шкали. 
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Таблиця 8.6 

Бальна оцінка динаміки відновлення клінічних ознак при 

традиційному (n=12) та запропонованому (n=15) методах лікування 

ХТ 

 

Як можна бачити з табл. 8.6 визначається позитивна динаміка 

зменшення проявів клінічних ознак при обох методах лікування, але 

достовірної різниці між цими групами порівняння не виявлено (Р>0,05). 

Для визначення в балах ефективності різних методів лікування за 

імунологічними критеріями автори використали показники відновлення 

в ротоглотковому секреті sIgA, α-IFN, IL-1β, як найбільш інформативних 

і застосованих у повсякденній медичній практиці (рис. 8.13). 

 

Клінічна ознака 

Бали 

Традиційний метод Запропонований метод 

до після до після 

Ступінь гіперемії дужок 1,25±0,45 1,08±0,28 1,33±0,48 0,86±0,51 

Наявність казеозно-гнійного 

детриту в лакунах 
2,25±0,45 1,41±0,51 2,33±0,48 1,26±0,45 

Розміри піднебінних 

мигдаликів 
1,16±0,38 0,91±0,66 1,06±0,25 0,66±0,61 

Стан передньошийних 

лімфатичних вузлів  
1,91±0,79 1,5±0,67 1,93±0,7 1,13±0,74 

Число загострень на рік 0,75±0,75 0,41±0,51 0,66±0,48 0,26±0,45 

Наявність супутніх 

захворювань 
0,75±1,13 0,58±0,9 0,73±1,27 0,46±0,83 

Термометрія тіла при 

загостренні ХТ 
1,91±0,51 1,5±0,52 2±0,65 1,13±0,63 

Середнє 1,42±1,04 1,05±0,44 1,43±0,65 0,82±0,37 
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Рис. 8.13 Бальна оцінка відновлення імунологічних критеріїв при 

традиційному (n=12) та запропонованому (n=15) методах лікування 

пацієнтів з ХТ. *P<0,05 щодо результатів після лікування 

традиційним методом 

 

Як можна бачити рис. 8.13, запропонований метод лікування 

достовірно (P<0,05) краще відновлює показники локального імунітету 

ніж традиційний метод. 

Прі поєднанні клінічних та імунологічніх даних (інтегральна 

бальна оцінка), що виражені в балах ми отрималі наступні результати 

(Табл. 8.7). 
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Таблиця 8.7 

Інтегральна оцінка клінічних та імунологічних показників 

(бали)при традиційному (n=12) та запропонованому (n=15) методах 

лікування ХТ 

Примітка: *P<0,05 щодо результатів після лікування традиційним 

методом 

Як можна бачити з табл. 8.7, інтегральна оцінка зменшення 

проявів клінічних ознак та відновлення показників локального імунітету 

достовірно краща при запропонованому методі лікування (Р<0,05). 

Таким чином, запропонований метод лікування достовірно 

(Р<0,05) має вищу ефективність у пацієнтів з ХТ ніж традиційний метод 

та може бути рекомендований для впровадження в практичну діяльність 

охорони здоров'я як стартова терапія хронічного тонзиліту у дітей. 

Статистичну обробку результатів виконували за допомогою 

застосунку MedCalc Statistical Software version 19.1 (MedCalc Software 

bv, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2019). 

 

8.3. Оптимізація хірургічного лікування гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів. 

В теперішній час, синдром обструктивного апное сну за рахунок 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів став превалюючим показанням до 

хірургічного лікування мигдаликів у дітей [9]. Термін СОАС в 

педіатричній практиці використовується для опису різноманітних 

Бальна оцінка 

Бали 

Традиційний метод Запропонований метод 

до після до після 

Імунологічні критерії 

sIgA, α-IFN, IL-1β 
2,91±0,28 2,08±0,51 2,86±0,35 0,86±0,83* 

Клінічні критерії 1,42±1,04 1,05±0,44 1,43±0,65 0,82±0,37 

Загальна сума 4,33±1,32 3,13±0,95 4,29±1 1,68±1,2* 
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порушень дихання під час сну — від первинного хропіння до 

обструктивного спринту, апное та гіпопное. 

В літературі існує багато суперечливих думок з приводу 

найкращої хірургічної техніки для лікування СОАС, що пов'язані з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів — часткове (тонзилотомія), або 

повне (тонзилектомія) видалення лімфоїдної тканини піднебінних 

мигдаликів, та щодо використання різноманітних традиційних та 

сучасних хірургічних інструментів для зменшення об’єму мигдаликів, у 

тому числі за допомогою лазера, радіочастотного ножа, ультразвукового 

ножа, шейвера (мікродебрайдера) та коблятора [219]. 

Всі ці методи спрямовані на звільнення верхніх дихальних шляхів 

від обструкції, що спричинена гіпертрофією піднебінних мигдаликів та 

уникненням ускладнень, які притаманні класичній екстракапсулярній 

ТЕ. Незважаючи на скорочення термінів післяопераційного болю при 

використанні часткової ТЕ (тонзилотомії) замість повної 

екстракапсулярної ТЕ, тривалість періоду післяопераційного 

відновлення (до 2 тижнів) та ризик післяопераційних кровотеч не 

змінюється. У 2007 році було опубліковані результати досліджень про 

використання нової техніки частково видалення тонзилярної тканини, 

що визначається як тонзилопластика (TП) [220]. Автори [220, 221] 

застосували цю техніку для лікування СОАС у дітей з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів. Вони відзначили значне скорочення 

відновлювального післяопераційного періоду. Інші автори [222] провели 

дослідження ефективності тонзилопластики в порівнянні з повною 

тонзилектомією в довгостроковій перспективі щодо ризику відростання 

решти тонзилярної тканини та рецидиву симптомів обструкції 

дихальних шляхів і щодо ризику повторних інфекцій. В групі пацієнтів 

після тонзилопластики в порівнянні з групою пацієнтів після 
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тонзилектомії частота інтраопераційних кровотеч була достовірно 

нижчою, також достовірно швидше відбувався регрес больового 

синдрому, але не було достовірної різниці між цими групами по частоті 

відновлення хропіння та частоті інфекцій верхніх дихальних шляхів. 

Але всі ці наукові роботи досліджують тільки клінічну 

ефективність хірургічних методів, не враховуючи їхній вплив на 

функціонування місцевого імунітету слизових оболонок [223]. 

Тому ми провели порівняльне дослідження ефективності 

хірургічних методів лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів на 

основі відновлення функції локального імунітету слизових оболонок. 

В дослідженні приймали участь діти, які були направлені на 

хірургічне лікування з приводу гіпертрофії піднебінних мигдаликів 2-3 

ступеня за класифікацією Brodsky (1989) та наявністю СОАС, що 

підтверджувався розповіддю батьків про хропіння мінімум 3 дні на 

тиждень та не менше 6 місяців, наявністю бруксизму, випадків апное — 

затримки дихання уві сні, порушення артикуляції, наявність дисфагії. 

Критерії виключення: наявність у пацієнтів рецидивуючих 

тонзилофарингітів. Пацієнтів було рандомізовано та поділено на чотири 

групи порівняння де використовували різні хірургічні техніки. До складу 

першої групи, де використовували хірургічну техніку класичну 

тонзилотомію увійшли 28 пацієнтів, до складу другої групи, де 

використовували хірургічну техніку інтракапсулярну шейверну 

тонзилотомію увійшли 18 пацієнтів, до складу третьої групи, де 

використовували хірургічну техніку інтракапсулярну кобляційну 

тонзилотомію увійшли 12 пацієнтів, до складу четвертої групи, де 

використовували хірургічну техніку тонзилопластику увійшли 12 

пацієнтів. 

Хірургічні техніки. 
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1. Тонзилотомія виконувалась під загальною 

інгаляційною анестезією за допомогою 

роторозширювача Davis'a. Конхотомом видалялісь 

збільшені ділянки піднебінних мигдаликів у межах 

передніх піднебінних дужок. 

2. Шейверна тонзилотомія виконувалась під загальною 

інгаляційною анестезією за допомогою 

роторозширювача Davis'a та шейвера Karl Storz при 

імпульсно-реверсивній частоті обертання леза 3000-

3500 об/хв. Проводилось видалення лімфоїдної 

тканини мигдалика у межах піднебінних дужок. 

3. Кобляційна тонзилотомія виконувалась під загальною 

інгаляційною анестезією за допомогою 

роторозширювача Davis'a та коблятора ArthroCare з 

тонзилярною насадкою. Проводилось видалення 

лімфоїдної тканини мигдалика у межах піднебінних 

дужок. 

4. Тонзилопластика виконувалась згідно рекомендацій 

K. S. Chaidas et al. [222]. Під загальною інгаляційною 

анестезією за допомогою роторозширювача Davis'a та 

щипців Мюссо піднебінні мигдалики підтягували 

медіально, за допомогою скальпеля № 15 виконували 2 

розрізи лімфоїдної тканини паралельно та відступаючи 

3-4 мм від передніх та задніх піднебінних дужок, 

середню частину мигдалика висікали. Залишки 

лімфоїдної тканини зшивали 2-3 кетгутовими швами 

(№ 3/0, № 4/0) рановою поверхнею одна до одної, 

вагомо зменшуючи, таким чином, об'єм мигдалика. 
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Передопераційна підготовка складалась з типового набору аналізів 

для оцінки загального стану та системи гемостазу, а також забору 

ротоглоткового секрету для визначення початкового стану локального 

імунітету за рівнями концентрації sIgA, як основного маркера 

функціонального стану локального імунітету слизових оболонок, і α-

IFN, як противірусного фактору. Також досліджували вміст в 

ротоглотковому секреті протизапального цитокіну IL-1β, 

трансформуючого фактору росту TGF-1β та імунних комплексів 

загального типу. У післяопераційному періоді пацієнт притримувався 

ліжкового, водного та харчового режимів. Для контролю больового 

синдрому використовували парацетамол у вікових дозах. За відсутності 

ускладнень та при умові відновлення діурезу пацієнта виписували через 

12-24 години після хірургічного втручання. Повторний огляд проводили 

на 5 та 10 день після операції та через 1 місяць, коли й виконували 

контрольний забір ротоглоткового секрету. 

Для визначення рівнів імуноглобулінів в ротоглотковому секреті 

використовували метод радіальної імуннодифузії в гелі за Manchini 

(1964) в модифікації Simmons (1971). Секрет ротової частини глотки 

дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів збирався натщесерце в 

стерильну пробірку у кількості 2 мл. Проводилось центрифугування на 

апараті РУ-180Л (№ 4666.89) при 6000 min-1 впродовж 10 хвилин. 

Надосадкову рідину в кількості 1 мл досліджували на вміст sIgA. 

Постановку реакції проводили на планшетах "Hyland" (США). 

Визначення рівнів α-IFN проводили за допомогою імуноферментного 

метода з використанням наборів реактивів фірми "Цитокин" (РФ) та 

аналізатора Stat-Fax 2100 (США). Визначення цитокіна IL-1β проводили 

за допомогою імуноферментного методу та наборів реактивів фірм 

“Протеиновый контур”, “Цитокин” та “Вектор-Бест” (РФ). 
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Статистичну обробку результатів виконували за допомогою 

непараметричного критерію "U" та комп'ютерної програми WinPEPI. 

Після проведених досліджень ми отримали наступні результати: 

вміст sIgA в ротоглотковому секреті пацієнтів, що страждають на 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів через 1 місяць після операції був 

достовірно знижений по відношенню до вихідного рівня у всіх групах 

порівняння крім групи, де використовувалась техніка тонзилопластики. 

Але найбільш суттєве зниження цього захисного протеїну відбувалося 

при застосуванні техніки шейверної та класичної тонзилотомії. В групі 

пацієнтів, де застосовували метод тонзилопластики відновлення рівнів 

sIgA проходило достовірно (P<0,05) швидше (рис. 8.14). 

 

Рис. 8.14 Вміст sIgA в ротоглотковому секреті дітей з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 по відношенню до 

груп контролю і ГПМ до лікування. 

Як можна бачити з рис. 8.14, концентрація sIgA в ротоглотковому 

секреті дітей з ГПМ, де використовувалась хірургічна техніка 

тонзилопластики через 1 місяць після операції достовірно вже не 

відрізнялась від доопераційного рівня (Р>0,05) Концентрації sIgA в 
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ротоглотковому секреті дітей в інших групах порівняння була 

достовірно нижчою по відношенню до вихідного рівня (Р<0,05). 

Результати відновлення вмісту α-IFN наведені на Рис. 8.15. 

 

Рис. 8.15 Вміст α-IFN в ротоглотковому секреті в дітей з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів до операції та через 1 місяць 

після операції з використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 

по відношенню до груп контролю і ГПМ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.15, темпи відновлення концентрації α-

IFN в ротоглотковому секреті до рівня групи здорових дітей були 

найвищі в групах де застосовувалась хірургічна техніка КТТ, ШТТ і 

тонзилопластики і, вже через 1 місяць достовірно не відрізнялась від 

групи здорових (Р>0,05). Темпи відновлення концентрації α-IFN в 

ротоглотковому секреті групи класичної тонзилотомії через 1 місяць 

після операції продовжували достовірно різнитися (Р<0,05) по 

відношенню до групи здорових дітей. 

Результати відновлення вмісту IL-1β наведені на рис. 8.16. 
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Рис. 8.16 Вміст IL-1β в ротоглотковому секреті в дітей з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів до операції та через 1 місяць 

після операції з використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 

по відношенню до груп контролю і ГПМ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.16, через 1 місяць після операції 

концентрація прозапального IL-1β у ротоглотковому секреті в групах де 

застосовувалась хірургічна техніка шейверної тонзилотомії та 

тонзилопластики достовірно вже на відрізнялась (Р>0,05) від 

передопераційного рівня. Концентрація IL-1β в ротоглотковому секреті 

в групах кобляційної та класичної тонзилотомії залишалась на 

достовірно високому рівні (Р<0,05). 

При визначенні в РС у пацієнтів з ГПМ трансформуючого фактору 

росту TGF-1β, у всіх групах крім групи, де застосовувалась техніка КТТ 

спостерігалося (рис. 8.17) достовірне збільшення вмісту цього ростового 

фактору, що може свідчити про виразні процеси регенерації в області 

ротоглотки і зниження рівня розвитку алергізації по Th-2 типу [217]. 
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Рис. 8.17 Вміст TGF-1β в ротоглотковому секреті в дітей з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів до операції та через 1 місяць 

після операції з використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 

по відношенню до груп контролю і ГПМ до лікування. 

 

 

Як можна бачити з рис. 8.17, достовірно (Р<0,05) вищи показники 

регенерації визначалися в групах, де застосовувались хірургічні техніки 
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Рис. 8.18 Вміст імунних комплексів (одиниці оптичної щільності) в 

ротоглотковому секреті в дітей з гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 по відношенню до 

групи ГПМ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.18, достовірне (Р<0,05) зниження рівнів 

імунних комплексів через 1 місяць після операції визначається в групах, 

де застосовувались хірургічні техніки класично тонзилотомії і 

тонзилопластики. В групі, де застосовувалась техніка шейверної 

тонзилотомії визначалось недостовірне (Р>0,05) зниження рівнів 

імунних комплексів, а в групі, де застосовувалась техніка кобляційної 

тонзилотомії визначалось достовірне (Р<0,05) підвищення рівня імунних 

комплексів в ротоглотковому секреті. 
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розглядати як індикатор запального процесу [173]. При визначенні в 

ротоглотковому секреті пацієнтів з ГПМ прозапального IgG були 

отримані наступні дані (рис. 8.19). 

 

Рис. 8.19 Вміст IgG в ротоглотковому секреті в дітей з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 по відношенню до 

груп контролю і ГПМ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.19, визначається достовірне (Р<0,05) 

підвищення рівня IgG у всіх групах порівняння окрім групи, де 

застосовувалась хірургічна техніка тонзилопластика. 

У зв'язку з викладеним, можна вважати, що хірургічні методи 

лікування патології піднебінних мигдаликів супроводжуються 

пролонгованим запаленням в ротовій порожнині і потребують 

додаткової протизапальної терапії із застосуванням засобів, що 

сприяють зниженню судинної проникності і регенерації епітеліального 

покриву. 
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Зважаючи на проведене нами дослідження та враховуючи той 

факт, що клінічні результати по ризику розвитку рецидиву гіпертрофії 

лімфоїдної тканини після операції вищі при застосуванні техніки 

класичної тонзилотомії [219, 224, 225] — то техніки шейверної 

тонзилотомії та тонзилопластики у пацієнтів з ГПМ є більш 

переважними та можуть бути рекомендовані для використання в 

отоларингологічній практиці. 

В той же час, інші дослідження [226] вказують на те, що техніка 

тонзилопластики є найменш болючою для пацієнта в післяопераційному 

періоді за рахунок меншого реактивного запалення глоткових м'язів, що 

піддаються мінімальній операційній травмі. 

Таким чином, ощадлива хірургічна техніка зменшення об'єму 

піднебінних мигдаликів – ТП і ШТТ сприяє достовірно (Р<0,05) 

швидшому відновленню концентрації основних маркерів локального 

імунітету слизових оболонок. 

Висновки. 

1. Відновлення концентрації основного маркера локального 

імунітету sIgA виникає достовірно (Р<0,05) швидше при 

застосуванні хірургічної техніки КТТ і ШТТ і ТП. 

2. Відновлення концентрації основного маркера 

противірусного імунітету α-IFN виникає достовірно (Р<0,05) 

швидше при застосуванні хірургічної техніки КТТ, ШТТ. 

3. Зниження концентрації протизапального цитокіна IL-1β 

виникає достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні 

хірургічної техніки ШТТ і ТП. 
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4. Показники фактору регенерації TGF-1β є достовірно 

найвищими при застосуванні хірургічних технік ШТТ, ТТ і 

ТП. 

5. Концентрація рівнів імунних комплексів в ротоглотковому 

секреті пацієнтів з ГПМ через 1 місяць після оперативного 

втручання достовірно зменшувались при застосуванні 

хірургічних технік ТТ і ТП. 

6. Визначається достовірне (Р<0,05) підвищення рівня IgG у 

всіх групах порівняння окрім групи, де застосовувалась 

хірургічна техніка тонзилопластика. 

Враховуючи попередні клінічні результати щодо ризику розвитку 

рецидиву гіпертрофії лімфоїдної тканини при застосуванні класичної 

тонзилотомії, та наші результати по швидкості відновлення локального 

імунітету — то техніки ШТТ і ТП є преважними при застосуванні у 

пацієнтів з ГПМ. 

 

8.4. Оптимізація хірургічного лікування хронічного тонзиліту. 

Тонзилектомія (ТЕ) з, або без аденотомії є одним з 

найпоширеніших хірургічних утручань у дитячому віці [227]. Сьогодні 

показанням до TE є хронічний і рецидивуючий тонзиліт, носійство 

нетоксигенного штаму дифтерійної палички і синдром обструктивного 

апное сну. Впродовж багатьох років часті загострення хронічного 

тонзиліту та наявність метатонзилярної патології (декомпенсована 

форма хронічного тонзиліту за класифікацією И. Б. Солдатова, 1975) 

були основними показання для TE. 

Але зараз, в результаті доступності ліків і ранньої 

антибіотикотерапії при тонзилярних інфекціях впродовж останніх 
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десятиліть частота ТЕ поступово зменшується на всіх рівнях надання 

отоларингологічної допомоги. 

Було проведено порівняльне дослідження ефективності 

хірургічних методів лікування хронічного тонзиліту на основі 

відновлення функції локального імунітету слизових оболонок. 

В дослідженні приймали участь діти, які були направлені на 

хірургічне лікування з приводу хронічного тонзиліту. Критерії 

виключення: гіпертрофія піднебінних мигдаликів. Пацієнтів було 

рандомізовано та поділено на три групи порівняння де використовували 

різні хірургічні техніки. До складу першої групи, де використовували 

хірургічну техніку екстракапсулярну тонзилектомію увійшли 43 

пацієнта, до складу другої групи, де використовували хірургічну техніку 

інтракапсулярну шейверну тонзилектомію увійшли 18 пацієнтів, до 

складу третьої групи, де використовували хірургічну техніку 

інтракапсулярну кобляційну тонзилектомію увійшли 12 пацієнтів. 

 

Хірургічні техніки. 

1. Екстракапсулярна ТЕ виконувалась під загальною 

інгаляційною анестезією за допомогою роторозширювача 

Davis'a та щипців Мюссо піднебінний мигдалик 

захоплювався, скальпелем № 15 проводився дугоподібний 

розріз слизової оболонки у ділянці верхнього полюса з 

переходом від передньої дужки до задньої. Після чого 

распатором, тупим шляхом мигдалик разом із капсулою 

відсепаровувався від м'язів тонзилярної ніші та знімався у 

ділянці нижнього полюса. 
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2. Інтракапсулярна шейверна ТЕ (ШТЕ) виконувалась під 

загальною інгаляційною анестезією за допомогою 

роторозширювача Davis'a та шейвера Karl Storz при 

імпульсно-реверсивній частоті обертання леза 3000-3500 

об/хв виконувалось видалення лімфоїдної тканини 

піднебінного мигдалика до фіброзної псевдокапсули в 

тонзилярній ніші. 

3. Інтракапсулярна кобляційна ТЕ (КТЕ) виконувалась під 

загальною інгаляційною анестезією за допомогою 

роторозширювача Davis'a та коблятора ArthroCare з 

тонзилярною насадкою проводилось видалення лімфоїдної 

тканини піднебінного мигдалика до фіброзної 

псевдокапсули в тонзилярній ніші. 

Передопераційна підготовка та методи дослідження 

застосовувались так, як це описано в підрозділі 8.3. 

В результаті проведених досліджень ми отримали наступні 

результати: вміст sIgA в ротоглотковому секреті пацієнтів, що 

страждають на хронічний тонзиліт і яким було проведено хірургічне 

втручання через 1 місяць після операції змінювалась незначно в групах 

порівняння по відношенню до вихідного рівня. (рис. 8.20). 
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Рис. 8.20 Вміст sIgA в ротоглотковому секреті дітей з хронічним 

тонзилітом до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. 

 

Як можна бачити з рис. 8.20, рівні sIgA в ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ХТ через 1 місяць після тонзилектомії не мали достовірної 

різниці (P>0,05) щодо вихідного рівня цього імуноглобуліну. 

Дослідження рівнів α-інтерферону в РС (рис. 8.21) цих пацієнтів 

характеризувалося достовірним (Р<0,05) збільшенням рівнів цього 

цитокіну у всіх групах порівняння відносно вихідного рівня, проте, 

найбільш високі цифри в порівнянні з вихідним рівнем відзначені при 

класичній тонзилектомії, що може свідчити про активацію інфекції, 

особливо вірусного походження [228]. 
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Рис. 8.21 Вміст α-IFN в ротоглотковому секреті дітей з хронічним 

тонзилітом до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 по відношенню до 

груп контролю і ХТ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.21, визначається достовірне підвищення 

рівнів α-інтерферону у всіх групах щодо вихідного рівня та групи 

контролю. 

Результати зміни концентрації IL-1β наведені на рис. 8.22. 
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Рис. 8.22 Концентрація IL-1β в ротоглотковому секреті дітей з 

хронічним тонзилітом до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р>0,05 по відношенню до 

групи ХТ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.22, темпи зниження концентрації IL-1β у 

ротоглотковому секреті до передопераційного рівня в дітей з хронічним 

тонзилітом найвищі в групі де застосовувалась хірургічна техніка 

класичної тонзилектомії. Вже через місяць після операції концентрація 

цього цитокіна не відрізнялась достовірно (Р>0,05) від 

передопераційного рівня. 

При визначенні в РС у пацієнтів з ХТ трансформуючого фактору 

росту TGF-1β, у всіх групах порівняння спостерігалося (рис. 8.23) 

достовірне збільшення вмісту цього ростового фактору, але найбільш 

суттєво в групі, де застосувалась техніка ШТЕ. 
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Рис. 8.23 Вміст TGF-1β в ротоглотковому секреті в дітей з хронічним 

тонзилітом до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. *Р<0,05 по відношенню до 

груп конролю і ХТ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.23, достовірно (Р<0,05) найвищі 

показники регенерації визначалися в групі, де застосовувались 

хірургічні техніки інтракапсулярної шейверної тонзилектомії. 

Визначення рівня ІК в РС є додатковим показником інтенсивності 

гуморальних імунних процесів в ротоглотці і до певної межі може 

служити показником запальної реакції, що здійснюється при взаємодії 

різних антигенів і антитіл. При визначенні в ротоглотковому секреті 

пацієнтів з ХТ імунних комплексів були отримані наступні дані 

(рис. 8.24). 
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Рис. 8.24 Вміст імунних комплексів (одиниці оптичної щільності) в 

ротоглотковому секреті дітей з хронічним тонзилітом до операції та 

через 1 місяць після операції з використанням різних хірургічних 

технік. *Р<0,05 по відношенню до груп контролю і ХТ до лікування. 

 

Як можна бачити з рис. 8.24, рівні імунних комплексів через 1 

місяць після операції достовірно (Р>0,05) не відрізнялися від вихідного 

рівня в групах, де застосовувались хірургічні техніки інтракапсулярної 

шейверної та класичної тонзилектомії. В групі, де застосовувалась 

техніка кобляційної тонзилектомії визначалось достовірне (Р<0,05) 

підвищення рівнів імунних комплексів в ротоглотковому секреті по 

відношенню до передопераційного рівня, що говорить про напруженість 

запального процесу. 

Найбільш високий вміст ІК при проведенні хірургічного лікування 

виявлено при використанні кобляційного методу, що передбачає 

високий рівень денатурації білків і поява внаслідок цього нового типу 

антигенів і подальшої реакції на них. 
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При визначенні в ротоглотковому секреті пацієнтів з ХТ 

прозапального IgG були отримані наступні дані (рис. 8.25). 

 

Рис. 8.25 Вміст IgG в ротоглотковому секреті дітей з хронічним 

тонзилітом до операції та через 1 місяць після операції з 

використанням різних хірургічних технік. 

 

Як можна бачити з рис. 8.25 визначається недостовірне (Р>0,05) 

підвищення рівня IgG у всіх групах порівняння по відношенню до 

вихідного рівня. 

Висновки. 

1. Відновлення концентрації основного маркера локального 

імунітету sIgA та основного маркера противірусного 

імунітету α-IFN виникає достовірно (Р<0,05) швидше при 

застосуванні хірургічної техніки КТЕ. 

2. Відновлення концентрації протизапального цитокіна IL-1β 

та фактору регенерації TGF-1β виникає достовірно (Р<0,05) 

швидше при застосуванні хірургічної техніки КТЕ і ТЕ. 
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3. Концентрація рівнів імунних комплексів в ротоглотковому 

секреті пацієнтів з ХТ через 1 місяць після оперативного 

втручання достовірно не відрізнялась від передопераційного 

рівня при застосуванні хірургічних технік ШТЕ і ТЕ. 

4. Вміст прозапального IgG достовірно не відрізнявся по 

відношенню до вихідного рівня (Р>0,05) у всіх групах 

порівняння. 

При хірургічному лікуванні хворих на ХТ за сумою позитивних 

реакцій локального імунітету кращим, на нашу думку, є традиційне 

хірургічне лікування — класична тонзилектомія. Найбільш 

подразнюючим і провокуючим пролонгацію запального процесу є 

кобляційний метод. 

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що техніка 

класичної тонзилектомії у пацієнтів з ХТ є більш переважною та може 

бути рекомендована як техніка вибору для використання в 

отоларингологічній практиці. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Враховуючи помітну, останнім часом, зміну в структурі 

захворювань лімфоглоткового кільця, а саме збільшення кількості 

операцій з приводу гіпертрофії піднебінних мигдаликів і зменшення 

кількості операцій з приводу хронічного тонзиліту в дитячих ЛОР 

стаціонарах — на першому етапі дослідження було проведено 

порівняння частоти цих оперативних утручань на різних рівнях надання 

медичної допомоги. 

Отримані результати свідчать про наявність суттєвої різниці, а 

саме: 

1. Частка пацієнтів з діагнозом ГПМ у стаціонарах 3 

рівня надання медичної допомоги майже на порядок 

(Р<0,05) перевищує аналогічний показник у 

стаціонарах 2 рівня надання медичної допомоги. 

2. У дитячому отоларингологічному стаціонарі 3 рівня 

надання медичної допомоги кількість дітей з ГПМ 

молодшого віку (до 3 років) втричі була більшою 

(Р<0,05) за кількість аналогічних за віком дітей у 

стаціонарах 2 рівня надання медичної допомоги. 

3. Частка пацієнтів з діагнозом ХТ у стаціонарах 2 рівня 

надання медичної допомоги майже вдвічі (Р<0,05) 

перевищує аналогічний показник у стаціонарах 3 рівня 

надання медичної допомоги. 

4. У дитячому отоларингологічному стаціонарі 3 рівня 

надання медичної допомоги кількість дітей з ХТ 

молодшого віку (до 3 років) на порядок була більшою 
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(Р<0,05) за кількість аналогічних за віком дітей у 

стаціонарах 2 рівня надання медичної допомоги. 

5. Кількість пацієнтів дошкільного віку у стаціонарах 3 

рівня надання медичної допомоги (3-6 років) вдвічі 

перевищувала аналогічний показник у стаціонарах 2 

рівня надання медичної допомоги. 

Отримані результати збігаються з іншими дослідженнями [42], і 

свідчать про наявність великої частки суб'єктивізму в діагностиці 

патології піднебінних мигдаликів і визначенні показань до хірургічного 

лікування, що і спонукало нас на подальші дослідження. 

При мікробіологічному дослідженні серцевини піднебінних 

мигдаликів при гіпертрофії і хронічному тонзиліті було виявлено, що у 

36 дітей, хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів з серцевини 

видаленого мигдалика було виділено 54 бактеріальних штами. 

Найчастіше висівався Str. viridans — у 22 хворих (61,1 %), на другій 

позиції визначався S. aureus — у 14 хворих (38,8 %). Інші 

мікроорганізми визначались у значно меншій кількості: S. epidermidis і 

Ent. faecalis по 4 хворих — по 11,1 %. У 2 випадках висівались E. coli, E. 

cloacae, P. aeruginosa, Candida, Neisseria spp (непатогенний штам) — по 

5,5 % відповідно. При чому, у 5 випадках визначалась мікстінфекція – 

одночасно по 2 штами, або 3 штами мікроорганізмів у одного пацієнта. 

У 30 дітей, хворих на хронічний тонзиліт з серцевини видаленого 

піднебінного мигдалика було виділено 33 бактеріальних штами. 

Найчастіше висівався S. aureus — у 19 хворих (63,3 %), на другій позиції 

визначалась група стрептококу — Str. viridans у 7 хворих (23,3 %) і S. 

epidermidis у 4 хворих (13,3 %). При чому, у 1 хворого росту мікрофлори 

не було визначено, і ще у 3 хворих визначалась мікстінфекція – 

одночасно по 2 штами — S. aureus і Str. viridans. 
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Наші дослідження показали, що найчастіше в серцевині 

мигдаликів дітей, хворих на ГПМ визначаються бактерії групи 

Streptococcus spp., а саме — Str. viridans. Цей мікроорганізм 

визначається у всіх вікових групах, у більшості випадках є чутливим до 

лінкоміцину та рифампіцину та у третини пацієнтів є резистентним до 

оксациліну та кліндаміцину. 

У дітей хворих на хронічний тонзиліт найчастіше в серцевині 

мигдаликів визначаються бактерії групи Staphylococcus spp., а саме — 

S. aureus. Цей мікроорганізм визначається у всіх вікових групах, у всіх 

випадках є чутливим до лінкоміцину та рифампіцину та у чверті 

випадків є резистентним до β-лактамного антибіотика оксациліну. 

Результати вірусологічного дослідження методом полімеразної 

ланцюгової реакції виглядають наступним чином: антигени вірусів 

герпесу 1 та 2 типу, вірусу папіломи людини 6 і 11 типу, 

цитомегаловірусу не було виявлено в епітелії лакун піднебінних 

мигдаликів. 

Таким чином: 

 Це може свідчити про відсутність персистенції цих вірусів 

на момент операції у 100 % хворих на гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт. 

 Бактеріально-бактеріальні мікробіологічні асоціації в 

серцевині піднебінних мигдаликів пацієнтів з ГПМ 

визначались у 30 % випадків, у пацієнтів з ХТ — у 7,69 % 

випадків. 

 Роль мікробного фактору, як одноосібного, у виникненні 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів та розвитку хронічного 

тонзиліту в дітей остаточно не визначена. Але наявність 
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умовно-патогенної мікрофлори в серцевині мигдалика дає 

привід припускати, що при виникненні стану зниженої 

реактивності ця мікрофлора може спричинювати постійне 

навантаження на локальний імунітет, що може проявлятись 

компенсаторною гіпертрофією лімфоїдної тканини, або 

може спричинювати недостатню імунну відповідь і 

підтримувати хронічний перебіг захворювання. 

В літературі є морфологічні дослідження по ГПМ і ХТ окремо 

[28]. Порівняльної характеристики на мікроскопічному та електронно-

мікроскопічному рівнях в сучасній науковій літературі ми не зустріли. 

Після проведення проспективного порівняльного дослідження 

піднебінних мигдаликів у дітей з ГПМ і ХТ з використанням світлової та 

електронної мікроскопії було визначено, що при ГПМ виявляється 

виражена гіпертрофія епітелію крипт та лімфоїдних фолікулів, 

розростання сполучної тканини в лімфоїдній тканині та виражене 

склерозування судин. У хворих на ГПМ на відміну від ХТ, відзначалося 

збільшення товщини епітелію. Враховуючи сучасні уявлення про 

модулюючий вплив епітелію на розвиток захисних процесів в 

піднебінному мигдалику, збільшення в них його товщини можна 

розглядати як прояв однієї з захисних функцій. 

Епітеліальний пласт піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ мав 

меншу товщину, в порівнянні з гіпертрофією мигдаликів, а епітелій 

крипт у всіх випадках різною мірою був інфільтрований нейтрофілами, 

лімфоцитами і в невеликій кількості макрофагами і плазмоцитами, 

утворюючи лімфоепітеліальний симбіоз. 

Ендотеліоцити в більшості випадків при ГПМ були збільшеними, в 

цитоплазмі визначалася вакуолізація, в частині судин відзначалася 

гіперплазія. В мигдаликах хворих на ХТ відзначалися склеротичні зміни 
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у вигляді ніжно волокнистих структур між лімфоїдними фолікулами, а 

при ГПМ — виражені розростання грубоволокнистої тканини з 

гіпертрофією фолікулів. Тут же визначалися кровоносні судини з різко 

потовщеними стінками за рахунок склерозу, звуженим просвітом, 

гіперпластичним ендотелієм. В сполучній тканині виявлялися клітини з 

явищами дегрануляції. Виявлене збільшення кількості плазматичних 

клітин і їх активна структура ендоплазматичного ретикулуму є 

відображенням стану місцевого імунітету та імунної системи в цілому. 

При гіпертрофії піднебінних мигдаликів відзначається достовірне 

потовщення покривного і лакунарного епітелію, збільшення об’єму і 

площі лімфатичних фолікулів, збільшувалися розміри ділянок, займаних 

сполучною тканиною з потовщенням колагенових волокон. У хворих на 

хронічний тонзиліт розміри лімфоїдних фолікулів характеризуються 

їхнім зменшенням, поряд з розширенням склерозованої міжфолікулярної 

зони і появи значних ділянок без фолікулів. 

Ці морфологічні зміни структури піднебінних мигдаликів дітей 

при різних клінічних станах свідчать про те, що при ГПМ виникає 

морфологічна перебудова піднебінного мигдалика за типом 

"гіпертрофії", а при ХТ виникає морфологічна перебудова піднебінного 

мигдалика за типом "атрофії" та "склерозу". 

Для обґрунтування нових підходів до оцінки імунного статусу 

дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів і при хронічному тонзиліті 

було проведено дослідження антитіл до мікробних антигенів і цитокінів 

в клітинах піднебінних мигдаликів, сироватці крові дітей, хворих на 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт. 

Отримані результати свідчать про виразну імунологічну 

активність тканини піднебінних мигдаликів, як при їхній гіпертрофії, так 

і при хронічному запаленні. Разом з тим, більш інтенсивна продукція 
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антитіл в піднебінних мигдаликах при ГПМ свідчить про більший 

імунологічний потенціал гіпертрофованої лімфоїдної тканини. Про це 

також може свідчити виразна запальна реакція в піднебінних 

мигдаликах пацієнтів з ГПМ, що підтверджується не меншим рівнем IL-

1β ніж в мигдаликах пацієнтів з ХТ. 

Аналізуючи дані про вміст TNF-α, який був у сироватці крові 

пацієнтів обох груп у межах норми, а в лізатах клітин піднебінних 

мигдаликів пацієнтів з ГПМ достовірно вищий за такий у пацієнтів з ХТ, 

можна зауважити, що в гіпертрофованих піднебінних мигдаликах також 

має місце запальна реакція, але в основному на вірусні антигени. Про це 

опосередковано свідчить достовірно високий рівень γ-IFN як в лізатах 

так і сироватці крові пацієнтів з ГПМ в порівнянні з аналогічними 

субстратами пацієнтів з ХТ. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що в піднебінних 

мигдаликах при ГПМ процеси антитілоутворення до мікробних 

антигенів мають більш інтенсивний перебіг ніж в піднебінних 

мигдаликах при ХТ. Разом з тим, вміст прозапальних цитокінів IL-1β, 

TNF-α в гіпертрофованих мигдаликах знаходиться на більшому рівні, що 

разом з підвищеним вмістом γ-IFN свідчить про напруженість в них 

протиінфекційного імунітету. 

Також, для з’ясування ролі окремих складових імунітету та алергії 

в імунопатогенезі як ГПМ так і ХТ проведено дослідження по 

визначенню спектру відхилень у вмісту та функціональній активності 

факторів, що мають значення в реалізації захисних реакцій в мигдаликах 

при обох патологічних станах і можуть слугувати додатковими 

диференційно-діагностичними критеріями між ГПМ і ХТ. Було 

проведено визначення таких факторів, як концентрація IgE та IgG4 в 

лізатах і сироватці крові, наявність фактору гальмування міграції 
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лейкоцитів LIF (leukocytes inhibitory factor) в слині та сироватці крові, а 

також наявність в мигдаликах і периферичній крові клітин із 

специфічним цитолітичним впливом на мішені, що пов’язані з 

мікробними антигенами. 

В результаті досліджень було визначено, що в групі пацієнтів з 

ГПМ переважаючими є реакції ГНТ, що ґрунтується на високому рівні 

IgE в лізатах клітин ПМ, а також на вищому рівні IgG4 в сироватці крові 

ніж в групі пацієнтів з ХТ. При ХТ в дітей переважними є реакції типу 

ГСТ, що проявляються у вищому рівні LIF і РС, а також підвищеною 

активністю лімфоцитів — кілерів ПМ і клітин крові по відношенню до 

клітин, що сенсибілізовані антигеном стрептокока. Отримані нами нові 

дані вперше дозволяють говорити про можливість диференційної 

імунологічної діагностики між ГПМ і ХТ не тільки по визначенню рівня 

реагінових антитіл і складових компонентів ГСТ в периферичній крові, 

але й на основі сучасних неінвазійних методів по дослідженню факторів 

імунітету (захисні протеїни, цитокіни) та алергії (LIF) в ротоглотковому 

секреті. 

На нашу думку відмінності в імунологічних механізмах 

виникнення та перебігу таких патологічних процесів в ПМ як 

гіпертрофія та хронічне запалення можуть знаходитись в площині 

дослідження активності лімфоїдних (лімфоцити та лімфоїдні фолікули) і 

нелімфоїдних (клітини моноцитарно-лімфоцитарного ряду, епітелій 

слизової оболонки, дендритні клітини) клітин і структур слизової 

оболонки верхніх дихальних шляхів. Тому було проведено порівняльне 

дослідження вмісту в змішаному ротоглотковому секреті факторів 

неспецифічного імунного захисту таких, як: лізоцим, SLPI, лактоферин, 

про- та протизапальних цитокінів IL-1β, IL-10, γ-IFN, а також проведене 
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дослідження клітинного складу РС у групах дітей з ГПМ, ХТ і 

практично здорових. 

Результати наших досліджень свідчать про те, що при ХТ 

визначається низький вміст факторів неспецифічного імунного захисту. 

Наряду з даними про низький рівень і специфічних секреторних 

імуноглобулінів, це може свідчити про розвиток у таких пацієнтів 

локальної недостатності захисних механізмів. Рівні факторів 

неспецифічного імунного захисту в РС пацієнтів з ГПМ достовірно не 

відрізнялися від таких у практично здорових дітей. По отриманим даним 

можна вважати, що ГПМ займає проміжний стан між нормою та ХТ і є 

перехідним етапом до розвитку запального процесу в ПМ по 

гіпертрофічному типу. Також, отримані результати можна використати в 

диференційній імунодіагностиці стану ПМ, а також застосувати в 

лабораторній діагностиці параметри вмісту SLPI та лактоферину в якості 

критеріїв ефективності терапії. 

При дослідженні імуноглобулінового статусу, рівнів імунних 

комплексів, інтерферонів та інтерлейкінів в ротоглотковому секреті 

дітей з ГПМ і ХТ будо показано, що IgM практично не визначається в 

РС навіть в умовах запалення, тоді як рівні IgG і IgA достовірно вищі в 

групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групами ГПМ і контрольною. В той 

же час рівень секреторного IgA достовірно був нижчий по відношенню 

до контрольної групи та групи пацієнтів з ГПМ. Найбільша кількість ІК 

визначається в РС дітей з ХТ(>25 одиниць оптичної щільності, Р<0,05). 

Якщо зіставити концентрації імуноглобулінів та ІК у РС пацієнтів, то 

можна відмітити, що підвищені рівні ІК співпадали зі збільшенням 

концентрації IgG. Цей факт дозволяє нам припустити, що ІК 

формуються за рахунок цього класу імуноглобулінів. Вміст в 

ротоглотковому секреті α-IFN в групі пацієнтів з ГПМ був достовірно 
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вищим ніж в контрольній групі. В групі пацієнтів з ХТ вміст α-IFN і γ-

IFN був достовірно нижчий ніж в групі дітей з ГПМ, а вміст γ-IFN був 

достовірно нижчий ніж у контрольній групі. Ці розбіжності в рівнях 

ранніх (α-IFN) і пізніх (γ-IFN) регуляторних інтерферонів може бути 

використано для проведення диференціальної діагностики між ГПМ і 

ХТ (патент України № 64296 від 10.11.2011). Також ці результати можна 

застосувати для оцінки ефективності як консервативного, так і 

хірургічного лікування цієї патології. Також достовірно визначається 

підвищений рівень концентрації всіх цитокінів в РС в групах пацієнтів з 

ГПМ і ХТ по відношенню до групи контролю. Але найбільша 

концентрація визначалась для IL-1β в групі пацієнтів з ХТ (р<0,02). 

Якщо припустити, що фактори РС, особливо гуморальні, можуть 

відображати процеси, що відбуваються в ПМ, то мигдалики при ГПМ 

ще не мають тих змін, які є при ХТ, та можуть бути позначені як 

проміжний етап формування в них запального процесу. Частково це 

підтверджується тим, що сенсибілізація чи алергічна реакція при ГПМ 

виявляється частіше ніж при ХТ. 

При дослідженні стану клітинної аферентної ланки тканини 

піднебінних мигдаликів за вмістом зрілих дендритних клітин, 

макрофагів і еферентних клітин за кількістю клітин, що продукують IgA, 

ПЦК, В-лімфоцитів за CD20, а також за продукцією в культурі клітин 

регуляторних цитокінів, що виробляються Th-1 лімфоцитами (γ-

інтерферон) і Th-2 лімфоцитами, які утворюють інтерлейкін-4 (цитокін з 

проалергічною спрямованістю) було визначено, що за вмістом 

дендритних клітин піднебінні мигдалики при гіпертрофії і хронічному 

тонзиліті практично не розрізнялися між собою. Вміст клітин, що 

продукують IgA і В-лімфоцитів в піднебінних мигдаликах у обстежених 

груп було різним. Так число клітин, що продукують антитіла у дітей з 
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ХТ було в 2,3 рази менше, ніж в піднебінних мигдаликах з гіпертрофією. 

При визначенні кількості макрофагів і ПЦК було встановлено 

підвищений вміст як макрофагів, так і тканинних ПЦК (р<0,05) у хворих 

з ХТ в порівнянні з дітьми з ГПМ  

Таким чином, аферентна ланка, що представлена дендритними 

клітинами (CD80+), в піднебінних мигдаликах з гіпертрофією мало 

відрізняється від піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті. У 

той же час, макрофагальна частина аферентної ланки (CD14) в 

піднебінних мигдаликах дітей при хронічному тонзиліті по своїй 

кількісній характеристиці перевершує таку при гіпертрофії. Що 

стосується специфічної ефекторної ланки у вигляді клітин, що 

продукують IgA і В-лімфоцитів, то важливо відзначити, що піднебінні 

мигдалики при хронічному тонзиліті у дітей мають меншу кількість 

ефекторних клітин, що відносяться до гуморальної частини імунітету. 

Неспецифічна частина ефекторних клітин, представлена тканинними 

ПЦК, більш виражена при хронічному тонзиліті, що підтверджує дані, 

отримані раніше [178]. Клітини піднебінних мигдаликів дітей з 

гіпертрофією більш активно продукують γ-інтерферон, ніж клітини 

мигдаликів дітей з хронічним тонзилітом. 

Результати досліджень свідчать про більш високий гуморальний 

імунологічний потенціал клітин піднебінних мигдаликів у дітей при 

ГПМ в порівнянні з ХТ, причому дана характеристика зберігається як на 

рівні факторів специфічного, так і вродженого імунітету. 

Таким чином, результати цих імунологічних досліджень по 

визначенню кількісних характеристик гуморальних, клітинних факторів 

алергії та імунітету при ГПМ і ХТ будують загальну картину локальної 

та системної реактивності та можуть бути підґрунтям для розробки 

методів імунодіагностики функціонального стану піднебінних 
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мигдаликів при ГПМ і ХТ і, відповідно, визначати стратегію в виборі 

методі лікування — консервативного чи хірургічного. 

Більшість наукових досліджень по оцінці стану пацієнтів із 

запальними та алергічними захворюваннями не проводяться 

комплексно, а виявлені відхилення подаються виключно в формі опису 

без аби-якого сумарного об'єднання клінічних і лабораторних показників 

і ступеневої оцінки проявів цих відхилень, що сприяє суб’єктивізму в 

виборі підходів до лікування пацієнтів. Також оцінка стану структур 

лімфоглоткового кільця тільки за показниками системного імунітету 

може мати залежність від наявності супутніх захворювань в організмі 

людини, або різноманітних короткочасних та довготривалих токсичних 

впливів. Тому, в основу нашого дослідження було покладено метод 

бальної оцінки стану пацієнтів з хронічним риносинуїтом, що був 

запропонований Г. Д. Тарасовою (2007). Цей метод був нами 

модифікований в клінічній частині та суттєво розширений в 

імунологічній частині. Як і в базовій роботі оцінка проводилась за 4 

бальною шкалою (0-3 балів). Клінічна оцінка стану пацієнтів 

проводилась за наступними ознаками: гіперемія дужок, вміст лакун 

піднебінних мигдаликів, розміри мигдаликів, стан передніх шийних 

лімфатичних вузлів, кількість загострень ХТ на рік, наявність супутніх 

захворювань, температура тіла. Оцінка імунологічного статусу пацієнтів 

з ХТ проводилась за аналізами імунограм у відповідності з протоколами 

імунологічного обстеження ЛОР-пацієнтів [88]. Досліджувались 20 

різних імунологічних параметрів для виявлення найбільш 

інформативних і застосовних у повсякденній медичній практиці  

Отримані результати свідчать про те, що використовуючи бальну 

систему оцінки клінічних та імунологічних показників можна більш 

інтегрально та більш об’єктивно оцінювати стан пацієнтів з 
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патологічними процесами в піднебінних мигдаликах і, відповідно, 

ефективність лікування. 

До цього часу найбільш ефективним методом оцінки 

функціонального стану піднебінних мигдаликів при ХТ було визначення 

зміни рівня імуноглобулінів класу А в секреті ротоглотки до та після 

проведення антигенного "навантаження" на мигдалики [191]. Новий 

спосіб розроблявся на базі створеного 19 років тому методу оцінки 

імунологічного стану піднебінних мигдаликів на основі неспецифічного 

подразнення тканин мигдаликів змінним магнітним полем 

(неспецифічний подразник) з поверхні шиї та наступним розпиленням 

на поверхню мигдаликів мікробного лізату. Запропонований спосіб має 

вагомі переваги над старим, а саме — більш селективний антигенний 

вплив шляхом безпосередньої аплікації на піднебінний мигдалик 

препарату ОМ-85 з наступним, більш селективним фізичним впливом 

низькочастотним ультразвуком 880 кГц, безпосередньо на піднебінний 

мигдалик. Функціональна оцінка стану піднебінного мигдалика 

проводилась по відновленню рівнів sIgA та α-IFN в ротоглотковому 

секреті. Достовірно доведено, що запропонований спосіб визначення 

функціонального стану піднебінних мигдаликів є більш селективним, а 

значить більш точним в порівнянні зі старим. Показники 

запропонованого тесту і найбільш характерні (рецидивуючий тонзиліт; 

носійство БГСА; шийний лімфаденіт, субфебрилітет) та нехарактерні 

(носійство H. influenzae, M. catarrhalis; наявність сенсибілізації; 

збільшені в розмірах піднебінні мигдалики), на нашу думку, клінічні 

прояви ХТ було покладено в основу інтегральної бальної оцінки щодо 

визначення тактики лікування. Для приведення імунологічних та 

клінічних показників до одного знаменника застосували аналогову 

бальну шкалу, де їм присвоїли відповідні бали з негативним та 
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позитивним знаками для подальшої інтегральної оцінки кількості балів. 

Сумуючи імунологічні та клінічні бальні показники проводили 

інтерпретацію з наступним визначення подальшої тактики лікування. 

Таким чином, використовуючи удосконалений метод визначення 

функціонального стану піднебінних мигдаликів та інтегральну бальну 

оцінку імунологічних і клінічних ознак можна досить об'єктивно 

визначити тактику лікування пацієнтів з ХТ — консервативну, або 

хірургічну. 

Для консервативного лікування пацієнтів з ХТ було проведено 

експериментальне обґрунтування in vitro використання препаратів 

лізоцим+декваліній, BNO-1030, Combi Drug E як окремо так і в 

комбінації. Було доведено, що найкращий ефект протизапальних і 

регенераторних властивостей визначався при застосуванні 

запропонованої комбінації препаратів Combi drug E та 

лізоцим+декваліній по відношенню до клітин та тканин піднебінних 

мигдаликів. Після проведення порівняльного клінічного дослідження по 

ефективності відновлення імунологічних показників локального 

імунітету у пацієнтів з ХТ при застосування традиційного та 

запропонованого лікування, де було доведено достовірно вищу 

ефективність останнього — комбінацію цих препаратів було покладено 

в основу стартової терапії ХТ у дітей. 

Наявність певного патофізіологічного зв'язку між ГПМ і 

сенсибілізацією організму передбачає можливу позитивну роль 

протиалергійної терапії (топічних інтраназальних кортикостероїдів 

(ІНКС), антигістамінних препаратів, нанофармакологічних засобів) у 

пацієнтів з ГПМ. Використання нанофармакологічного препарату Combi 

drug R обґрунтовано в роботі Д. И. Заболотного (2016). В нашому 

дослідженні було визначено ефективність терапії IgE-індукованого 
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запалення у пацієнтів з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та 

супутньою сенсібілізацією шляхом використання препаратів з 

протиалергійною активністю – дезлоратадину, мометазону фуроату та 

нанофармакологічного препарату Combi drug R. Ефективність лікування 

оцінювали по динаміці імунологічних показників (вміст sIgA, 

інтерлейкіну-1β, α –інтерферону, активність LIF у ротоглотковому 

секреті) та клінічних проявів (таких як: хропіння, затримка дихання уві 

сні, muffle voice). 

В результаті дослідження було доведено, що застосування 

протиалергійної терапії у пацієнтів з ГПМ і наявною сенсибілізацією 

призводить до достовірного (Р<0,05) зменшення показників LIF, sIgA, 

інтерлейкіну 1β та імунних комплексів в ротоглотковому секреті, а 

також призводить до зменшення тяжких клінічних проявів 

захворювання таких як: хропіння, СОАС, muffle voice, що в свою чергу, 

значно покращує якість життя пацієнта та зменшує ризики хірургічного 

втручання в дитячому віці. 

Для хірургічного лікування пацієнтів з патологією піднебінних 

мигдаликів використовується багато різних хірургічних технік, але їхня 

ефективність в попередніх дослідженнях визначалася тільки за 

виразністю та швидкістю регресу післяопераційного болю, тривалістю 

періоду післяопераційного відновлення та ризиком післяопераційних 

кровотеч. Всі ці наукові роботи досліджують тільки клінічну 

ефективність хірургічних методів, не враховуючи їхній вплив на 

функціонування місцевого імунітету слизових оболонок [222]. 

Ми провели порівняльне дослідження ефективності хірургічних 

методів лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів на основі 

відновлення функції локального імунітету слизових оболонок та 

визначили, що хірургічні методи лікування патології мигдаликів 
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супроводжуються пролонгованим запаленням в ротовій порожнині і 

потребують додаткової протизапальної терапії із застосуванням засобів, 

що сприяють зниженню судинної проникності і регенерації 

епітеліального покриву. За результатами дослідження визначено, що у 

пацієнтів з ГПМ хірургічні техніки шейверної тонзилотомії та 

тонзилопластики сприяють достовірно (Р<0,05) швидшому відновленню 

концентрації основних маркерів локального імунітету слизових 

оболонок, є найменш імуносупресивними. А враховуючи попередні 

клінічні результати щодо ризику розвитку рецидиву гіпертрофії 

лімфоїдної тканини при застосуванні класичної тонзилотомії, та наші 

результати по швидкості відновлення локального імунітету — то техніки 

ШТТ і ТП є преважними при застосуванні у пацієнтів з ГПМ та можуть 

бути рекомендовані для використання в отоларингологічній практиці. 

Також було проведено порівняльне дослідження ефективності 

хірургічних методів лікування хронічного тонзиліту на основі 

відновлення функції локального імунітету слизових оболонок. За сумою 

позитивних реакцій локального імунітету достовірно кращим є 

традиційне хірургічне лікування — класична тонзилектомія. Найбільш 

подразнюючим і сприяючим пролонгації запального процесу є 

кобляційний метод. Враховуючи вищезазначене можна зробити 

висновок, що техніка класичної тонзилектомії у пацієнтів з ХТ є більш 

переважною та може бути рекомендована як техніка вибору для 

використання в отоларингологічній практиці. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено результати дослідження, що вирішують 

сучасну наукову проблему об'єктивної діагностики та оцінки 

функціонального стану піднебінних мигдаликів при хронічному 

тонзиліті та їх гіпертрофії, шляхом теоретичного та експериментального 

обґрунтування, розробки і впровадження в діагностично-лікувальний 

процес імунологічно-обґрунтованого, об'єктивного способу оцінки 

функціонального стану піднебінних мигдаликів, застосування 

об'єктивних критеріїв при визначенні показань щодо консервативного 

або хірургічного лікування, розробки нового методу консервативного та 

обґрунтування найкращого моду хірургічного лікування патології 

піднебінних мигдаликів. 

1. Частота операцій з приводу ГПМ (тонзилотомія) у дитячих 

ЛОР-стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги перевищує у 

7,5 разів (Р<0,05) цей показник у дитячих ЛОР-стаціонарах 2 рівня 

надання медичної допомоги. Частота операцій з приводу ХТ 

(тонзилектомія) у дитячих ЛОР-стаціонарах 3 рівня надання 

медичної допомоги є у 2,8 рази (Р<0,05) меншою за аналогічний 

показник у дитячих ЛОР-стаціонарах 2 рівня надання медичної 

допомоги. 

2. За результатами імунологічного дослідження стану локального та 

системного імунітетів було визначено, що у дітей з ХТ по 

відношенню до дітей з групи ГПМ визначається достовірна 

(Р<0,05) нижча концентрація в РС протимікробних факторів — 

sIgA у 2 рази, α-IFN у 2 рази, γ-IFN у 12,6 разів. При ХТ 

визначається достовірне (Р<0,05) зниження в РС факторів 

неспецифічного імунного захисту — SLPI у 1,5 рази, лізоциму у 

1,72 рази, в сироватці крові IL-10 у 15 разів. В групі дітей з ХТ 
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переважаючими є реакції ГСТ, а в групі дітей з ГПМ – реакції 

ГНТ, що підтверджується достовірно вищим вмістом IgE в лізатах 

ПМ та IgG4 в сироватці крові дітей з ГПМ. 

3. Морфологічні дослідження ПМ показали, що у дітей з ГПМ 

визначалась достовірно (Р<0,05) у 2 рази більша товщина 

покривного епітелію, у 2 рази більша площа фолікулів і у 5,6 рази 

більша товщина склерозованих судин. У дітей з ХТ визначається 

достовірно (Р<0,05) у 2,01 разі більша площа сполучної тканини 

по відношенню до ГПМ. 

4. У пацієнтів з ХТ виявлено достовірне (Р<0,05) перевищення рівнів 

клініко-імунологічних показників у групі дітей з ХТ ніж в групі 

здорових дітей — у 1,65 рази при застосуванні розробленої 

інтегральної бальної оцінки клінічних та імунологічних ознак (де 

кожній присвоюється бали від 0 до 3 у відповідності до виразності 

проявів ознаки). Клініко-імунологічна бальна оцінка застосована 

для визначення ефективності терапії ХТ. 

5. Розроблений навантажувальний тесту у вигляді аплікацій 

препарату ОМ-85 на ПМ дітей з наступним впливом на них 

ультразвуком з частотою 880 кГц підвищує точність визначення 

функціонального стану ПМ на 28,57% (Р<0,05) в порівнянні з 

традиційним тестом. Запропонований, більш точний, 

навантажувальний тест покладено в основу розробленої бальної 

шкали для визначення тактики лікування (консервативної, або 

хірургічної) ГПМ і ХТ в дитячому віці. 

6. Протиалергійна терапія у дітей з ГПМ і доведеною 

сенсибілізацією у 36% випадків призводить до достовірного 

(Р<0,05) зменшення показників LIF, інтерлейкіну-1β та імунних 
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комплексів в РС, а також призводить до зменшення клінічних 

проявів захворювання таких як: храп, СОАС, muffle voice. 

7. Комбінація препаратів Combi Drug E та лізоцим+декваліній в 

експерименті in vitro показала достовірно вищу (Р<0,05) 

ефективність протизапальних і регенераторних властивостей по 

відношенню до клітин та тканин ПМ дітей з хронічним 

тонзилітом. Запропонований метод лікування дітей з ХТ показав 

достовірно вищу ефективність в порівнянні з традиційним 

методом лікування (Р<0,05). 

8. У дітей з ГПМ відновлення в РС концентрації sIgA та зниження 

концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG виникає 

достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки 

шейверної тонзилотомії і тонзилопластики. 

9. У дітей з ХТ відновлення концентрації в РС α-IFN, а також 

зниження концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG та 

підвищення концентрації фактору регенерації TGF-1β виникає 

достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки 

класичної ТЕ. 

10. У дітей з ГПМ та доведеною сенсибілізацією обґрунтовано 

стартову консервативну терапію препаратами з протиалергійною 

активністю впродовж місяця з наступним використанням 

препарату ОМ-85 за схемою. За неефективності консервативної 

терапії та у пацієнтів з ГПМ, що мають бальну оцінку більше 5 

балів за запропонованою шкалою показано хірургічне лікування 

техніками шейверна тонзилотомія та тонзилопластика. 

11. У дітей з ХТ, які мають функціонально-спроможні ПМ і набрали 

менше 5 балів по запропонованій бальній шкалі показана 
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консервативна стартова терапія у вигляді механічного промивання 

лакун мигдаликів антисептичними розчинами та застосування 

комбінації препаратів лізоцим+декваліній та Combi Drug E 

впродовж 2 тижнів з наступним використанням препарату ОМ-85 

за схемою. За неефективності консервативної терапії та пацієнти з 

ХТ, які мають функціонально-скомпрометовані ПМ та бальну 

оцінку більше 5 балів за запропонованою шкалою показано 

хірургічне лікування методом класичної тонзилектомії. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Дітей, хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів 

рекомендовано обстежувати на наявність гіперчутливості, 

використовуючи тести: аналіз крові на загальний IgE та аналіз крові на 

еозинофільний катіонний протеїн — ECP. За наявності позитивних 

результатів необхідно провести розвантаження лакунарного апарату 

піднебінних мигдаликів шляхом промивання лакун антисептиками з 

урахуванням чутливості мікробної флори. Провести лікування 

препаратами з протиалергійною активністю – антигістамінні препарати, 

нанофармакологічний препарат Combi Drug R і спрей мометазона 

фуроат з наступним проведенням курсу терапії мукозальною вакциною 

ОМ-85. 

При зменшенні піднебінних мигдаликів в об'ємі констатується 

наявність тимчасової гіпертрофії й рекомендується пацієнту 

спостереження та лікування алерголога, а також повторні курси 

лікування препаратом – ОМ-85 двічі на рік, щорічну сезонну вакцинацію 

від грипу та антипневмококову вакцинацію. 

При неефективності консервативної терапії ГПМ і наявності 

більше 5 балів за розробленою шкалою, констатується наявність стійкої 

гіперплазії лімфоїдної тканини та рекомендується пацієнту хірургічне 

лікування у вигляді тонзилопластики, або шейверної тонзилотомії. 

У пацієнтів з хронічним тонзилітом необхідно провести 

навантажувальний тест для визначення функціонального резерву 

лімфоїдної тканини піднебінних мигдаликів і застосовувати бальну 

шкалу діагностики функціональної спроможності останніх. При 

збереженні функціонального резерву піднебінних мигдаликів 

констатується наявність функціонально-спроможного хронічного 

тонзиліту та рекомендується консервативне лікування у вигляді 
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промивання лакун антисептиками, стартової терапії комбінацією 

препаратів лізоцим+декваліній і Combi Drug E, з наступним лікуванням 

препаратом – ОМ-85 двічі на рік, щорічної сезонної вакцинації від грипу 

та антипневмококової вакцинації. 

За відсутності функціонального резерву піднебінних мигдаликів за 

бальною шкалою і неефективності консервативної терапії впродовж 

року констатується наявність функціонально-скомпрометованого 

хронічного тонзиліту та рекомендується пацієнту хірургічне лікування у 

вигляді класичної тонзилектомії. 
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матеріалу, інтерпретація результатів, статистична обробка 

матеріалу, оформлення статті до друку). 

2. Бредун АЮ. Электронно-микроскопические особенности 

структуры небных миндалин при их различных клинических 

состояниях в детском возрасте. Отоларингология. Восточная 

Европа. 2015; 1(18): 78-83. (Ідея, хірургічний збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

3. Бредун АЮ. Эффективность нехирургического лечения 

аденотонзиллярной патологии в детском возрасте препаратами 
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с противоаллергической активностью. Педиатрия. Восточная 

Европа. 2018; (6)2: 256-262. (Ідея, збір матеріалу, інтерпретація 

результатів, статистична обробка матеріалу, оформлення 

статті до друку). 

4. Bredun O, Melnykov O, Kononov O. Integral scoring scale as a 

basis for an objective assessment of the state of patients with 

chronic tonsillitis and the effectiveness of their treatment. 

Wiadomości Lekarskie. 2019; LXXII(4): 664-669. (Клінічне 

обстеження пацієнтів, збір матеріалу, інтерпретація результатів, 

статистична обробка матеріалу, написання статті). 

5. Bredun O, Tymchenko M, Faraon I, Melnikov O. Cytokine and 

immunoglobulin spectra of tissue extracts from tonsils of children 

with hypertrophy and chronic tonsillitis. Wiadomości Lekarskie. 

2020; LXXIII(1): 156-160. (Ідея, хірургічний збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

 

Монографії 

1. Мельников ОФ, Заболотный ДИ, Кищук ВВ, Бредун АЮ, 

Рыльская ОГ. Иммунология хронического тонзиллита. Київ. 

Логос. 2017; 192. (Хірургічний збір матеріалу, інтерпретація 

результатів, статистична обробка матеріалу, оформлення 

статті до друку). 

 

Інші видання, тези та матеріали конференцій 

1. Бредун АЮ, Мельников ОФ, Лайко АА. Факторы иммунитета в 

небных миндалинах при хроническом тонзиллите и 

гипертрофии. Журн. вушних, носових, і горлових хвороб. 

2008; (3с): 23-24. (Ідея, хірургічний збір матеріалу, 
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інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

2. Бредун АЮ, Заболотная ДД, Мельников ОФ. Неспецифические 

противовоспалительные факторы слюны, слезы и сыворотки 

крови при хроническом тонзиллите и гипертрофии небных 

миндалин. Журн. вушних, носових, і горлових хвороб. 

2008; (5с): 26-27. (Хірургічний збір матеріалу, інтерпретація 

результатів, статистична обробка матеріалу, оформлення 

статті до друку). 

3. Бредун АЮ, Мельников ОФ, Лайко АА. Диагностическое 

значение факторов аллергии при хроническом тонзиллите и 

гипертрофии небных миндалин у детей. Журн. вушних, 

носових, і горлових хвороб. 2009; (5с): 31-32. (Ідея, хірургічний 

збір матеріалу, інтерпретація результатів, статистична 

обробка матеріалу, оформлення статті до друку). 

4. Бредун ОЮ. Епідеміологічний профіль хронічного тонзиліту в 

дитячих отоларингологічних стаціонарах 3 та 4 рівня надання 

медичної допомоги. Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 2009; 18(2): 538-542. (Ідея, збір 

матеріалу, інтерпретація результатів, статистична обробка 

матеріалу, оформлення статті до друку). 

5. Бредун ОЮ. Епідеміологічний профіль гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів в дитячих отоларингологічних стаціонарах 3 та 4 

рівня надання медичної допомоги. Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. 2009; 18(3): 53-57. 

(Ідея, збір матеріалу, інтерпретація результатів, 

статистична обробка матеріалу, оформлення статті до 

друку). 
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6. Бредун ОЮ, Мельников ОФ, Лайко АА. Рівні інтерферонів у 

ротоглотковому секреті, сироватці крові та клітинах 

піднебінних мигдаликів при їхніх різних клінічних станах. 

Матеріали ХІ з’їзду оториноларингологів України 17-19 травня 

2010; м. Судак, Україна. с. 43. (Ідея, хірургічний збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

7. Бредун АЮ, Мельников ОФ, Лайко АА. Иммунологическая 

характеристика локального и системного иммунитета небных 

миндалин при их хроническом воспалении и гипертрофии у 

детей. Сообщение 5. Локальные иммунодиагностические 

критерии при гипертрофии и воспалении небных миндалин. 

Журн. вушних, носових, і горлових хвороб. 2011; (3): 23-26. 

(Ідея, хірургічний збір матеріалу, інтерпретація результатів, 

статистична обробка матеріалу, оформлення статті до 

друку). 

8. Мельников ОФ, Кривохатская МД, Бредун АЮ, 

Ямпольская ЕЕ, Мурзина АЕ. Влияние фитоиммуномодулятора 

“ИМУПРЕТ” на факторы противовирусного иммунитета IN 

VITRO . Ринология. 2012; (2): 9-13. (Хірургічний збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

9. Заболотный ДИ, Мельников ОФ, Бредун АЮ. Бальная оценка 

клинико-иммунологического состояния больных хроническим 

тонзиллитом различного возраста. Журн. вушних, носових, і 

горлових хвороб. 2012; (3): 15-20. (Збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 
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мигдаликів і хронічний тонзиліт. Журн. вушних, носових, і 

горлових хвороб. 2016; (3с): 19-20. (Ідея, збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

13. Заболотный ДИ, Мельников ОФ, Косаковский АЛ, 

Заболотная ДД, Бредун АЮ. Патогенетические основы 

диагностики и лечения хронических тонзиллитов и 

аденоидитов у детей и взрослых. Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб, 2016; (3с): 54-55. (Хірургічний збір матеріалу, 

статистична обробка матеріалу, оформлення статті до 

друку). 
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and food allergy in children and adults with chronic tonsillitis and 

tonsil’s hypertrophy. Cornerstones in European ORL-HNS. 4th 

Congress of European ORL-HNS. Congressbook. Barcelona, Spain. 

7-11 October 2017; p. 126. (Хірургічний збір матеріалу, 

інтерпретація результатів, статистична обробка матеріалу, 

оформлення статті до друку). 

15. Бредун ОЮ, Мельников ОФ. Імуно-морфологічні кореляції при 

патології піднебінних мигдаликів у дітей. Журн. вушних, 

носових, і горлових хвороб. 2017; (5с): 13. (Ідея, хірургічний 

збір матеріалу, інтерпретація результатів, статистична 

обробка матеріалу, оформлення статті до друку). 

 

Патент 

1. Мельников ОФ, Бредун ОЮ. Патент України на корисну 

модель № 64296. МПК (2011.01) А61К39/00. Спосіб оцінки 

стану піднебінних мигдаликів у дітей. Офіційний бюлетень 

«Промислова власність». 2011; 21(1): 

2. Мельников ОФ, Бредун ОЮ, Заболотний ДІ, 

Косаковський АЛ. Патент України на корисну модель № 

112528. МПК (2016.01) А61N 2/04 (2006.01). Спосіб оцінки 

функції піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний 

тонзиліт. Офіційний бюлетень «Промислова власність». 

2016; (24): 
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Додаток Б 

Апробація результатів дослідження 

1. 2-га Всеукраїнська конференція з питань імунології в 

педіатрії, що була присвячена 10-річчю заснування 

кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої 

імунології Київської медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика (18-20 вересня 2002 р., м. 

Київ); 

2. Щорічна традиційна конференція Українського наукового 

медичного товариства оториноларингологів (2009 р., 

м. Севастополь; 

3. Засідання Асоціації дитячих отоларингологів України, 

2010 р. м. Київ; 

4. International Medical Forum (2010, Kyiv, Ukraine); 

5. International Medical Forum (2011, Kyiv, Ukraine); 

6. International Medical Forum (2012, Kyiv, Ukraine); 

7. Щорічна традиційна конференція Українського наукового 

медичного товариства оториноларингологів 2012 р., 

м. Київ; 

8. Засідання Асоціації дитячих отоларингологів України, 

2012 р. м. Київ; 

9. International Medical Forum (2013, Kyiv, Ukraine); 

10. 8th International Symposium of Tonsill and Mucousal 

Barriers of Upper Airways (17-19 July, 2013, Zurich, 

Switzerland); 
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11. ХІI З’їзд отоларингологів України (18-20 травня 2015 р., 

м. Львів); 

12. Щорічна традиційна конференція українського науково-

медичного товариства лікарів-оториноларингологів 

“Сучасні методи діагностики та лікування хронічних 

запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та 

вуха” (12-13 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ, Україна); 

13. Засідання Асоціації дитячих отоларингологів України, 

2015 р. м. Київ; 

14. International Medical Forum (2015, Kyiv, Ukraine); 

15. International Medical Forum (2016, Kyiv, Ukraine); 

16. Засідання наукового медичного товариства 

оториноларингологів м. Києва (2017); 

17. Засідання Асоціації дитячих отоларингологів України, 

2017 р. м. Київ; 

18. International Medical Forum (2017, Kyiv, Ukraine); 

19. 4th Congress of European ORL-HNS (Barcelona, Spain, 7-11 

October, 2017). 

20. Щорічна традиційна конференція Українського наукового 

медичного товариства оториноларингологів, 2019 р., 

м. Одеса; 
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Нововведення галузеві 
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Статистичний аналіз 

Бальна оцінка імунологічних критеріїв при традиційному та 

запропонованому методах лікування 

    Традиційний         

    sIgA α-IFN IL-1β 

    до після до після до після до після 

1 є є є є є н 3 2 

2 є є є є є н 3 2 

3 є є є є є є 3 3 

4 є є є є є н 3 2 

5 є є є є є н 3 2 

6 є є є є є н 3 2 

7 є є є є є є 3 3 

8 є є н н є н 2 2 

9 є є є є є н 3 2 

10 є є є н є н 3 1 

11 є є є є є н 3 2 

12 є є є є є н 3 2 

СР             2,916667 2,083333 

СТО             0,288675 0,514929 

         

             Запропонований         

    sIgA α-IFN IL-1β 

    до після до після до після до після 

1 є є є н є н 3 1 

2 є є є н є н 3 1 

3 є н є н є н 3 0 

4 є є є є є н 3 2 

5 є є є є є є 3 3 

6 є н є н є н 3 0 

7 є н є є є н 3 1 

8 є є є н є н 3 1 

9 є н є є є н 3 1 

10 є є н н н н 2 1 

11 є н є н є н 3 0 

12 є є н є є н 3 1 

13 є н є н є н 3 0 

14 є н є н є є 3 1 

15 є н н н є н 2 0 

СР             2,866667 0,866667 

СТО             0,351866 0,833809 

 

  



368 

 

Бальна оцінка клінічних показників традиційним методом 

 

 

Бальна оцінка клінічних показників запропонованим методом 

 

  

Бальна оцінка клінічних ознак при традиційному та запропонованому методах ліування

Традиціний До Після

до після до після до після до після до після до після

1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2

2 1 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2

3 2 1 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2

4 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1

5 2 2 3 2 1 1 3 2 1 0 2 1 2 1

6 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1

7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2

8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1

9 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1

10 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2

11 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1

12 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2

СР 1,25 1,083333 2,25 1,416667 1,166667 0,916667 1,916667 1,5 0,75 0,416667 0,75 0,583333 1,916667 1,5 1,428571 1,059524

СТО 0,452267 0,288675 0,452267 0,514929 0,389249 0,668558 0,792961 0,6742 0,753778 0,514929 1,13818 0,900337 0,514929 0,522233 1,040833 0,442829

ТермометрГіперемії дужок Казеоз Розміри Лімфовузли Загострення Супутні

Запропонований До Після

до після до після до після до після до після до після

1 2 1 3 2 1 1 3 2 1 0 3 2 3 2

2 1 0 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2

3 1 0 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 2 2

4 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1

5 1 1 3 2 1 1 2 2 1 0 2 1 2 1

6 1 1 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1

7 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2

8 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1

9 2 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1

10 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1

11 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0

12 2 1 3 2 1 0 2 1 1 1 3 2 3 1

13 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 3 1

14 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 2 1

15 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0

СР 1,3333333 0,866667 2,333333 1,266667 1,066667 0,666667 1,933333 1,133333 0,666667 0,266667 0,733333 0,466667 2 1,133333 1,438095 0,828571

СТО 0,48795 0,516398 0,48795 0,457738 0,258199 0,617213 0,703732 0,743223 0,48795 0,457738 1,279881 0,833809 0,654654 0,63994 0,658682 0,376843

Гіперемії дужок Казеоз Розміри Лімфовузли Загострення Супутні Термометр



369 

 

MedCalc - version 19.1 10.11.2019 

11:53:53 
 

 

 

 

 

Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

2,08333333 

0,51492865 

12 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

0,86666666 

0,83380938 

15 

 

Results 
 

Разность -1,21666667 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,711336764 

Среднеквадратическая ошибка 0,275499544 

95% CI -1,784068603 до -0,649264737 

Статистика теста t -4,416 

DF 25 

Уровень значимости P = 0,0002 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

2,86 

0,35 

15 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

0,86 

0,83 

15 

 

Results 
 

Разность -2 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,637 

Среднеквадратическая ошибка 0,233 

95% CI -2,476 до -1,524 

Статистика теста t -8,599 

DF 28 

Уровень значимости P < 0,0001 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

2,91 

0,28 

12 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

2,08 

0,51 

12 

 

Results 
 

Разность -0,83 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,411 

Среднеквадратическая ошибка 0,168 

95% CI -1,178 до -0,482 

Статистика теста t -4,942 

DF 22 

Уровень значимости P = 0,0001 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

3,13 

0,95 

24 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

1,68 

1,2 

30 

 

Results 
 

Разность -1,45 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 1,096 

Среднеквадратическая ошибка 0,3 

95% CI -2,053 до -0,847 

Статистика теста t -4,829 

DF 52 

Уровень значимости P < 0,0001 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

1,43 

0,65 

15 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

0,82 

0,37 

15 

 

Results 
 

Разность -0,61 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,529 

Среднеквадратическая ошибка 0,193 

95% CI -1,006 до -0,214 

Статистика теста t -3,159 

DF 28 

Уровень значимости P = 0,0038 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

1,42 

1,04 

12 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

1,05 

0,44 

12 

 

Results 
 

Разность -0,37 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,798 

Среднеквадратическая ошибка 0,326 

95% CI -1,046 до 0,306 

Статистика теста t -1,135 

DF 22 

Уровень значимости P = 0,2686 
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Сравнение средних (t-критерий) 
 

Data 
 

1-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

1,05 

0,44 

12 

2-й набор данных 

Среднее 

Среднеквадратическое отклонение 

Число случаев 

0,82 

0,37 

15 

 

Results 
 

Разность -0,23 

Обобщенное среднеквадратическое отклонение 0,402 

Среднеквадратическая ошибка 0,156 

95% CI -0,551 до 0,0909 

Статистика теста t -1,476 

DF 25 

Уровень значимости P = 0,1524 

 


