
ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО  

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ»  

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ  

ім. проф. О. С. КОЛОМІЙЧЕНКА НАМН УКРАЇНИ» 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Герасимюк Максим Ілліч 

 

УДК 616.322-002.2-06:616.155.32-07/-08.001.26 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ВИБОРУ МЕТОДУ ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ 

СУБПОПУЛЯЦІЙНОГО СКЛАДУ ЛІМФОЦИТІВ У КРОВІ  

ТА ТКАНИНІ МИГДАЛИКІВ 

 

14.01.19 – оториноларингологія 

22. Охорона здоров’я – 222. Медицина 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

 

М.І. Герасимюк 

 

Науковий керівник Яшан Олександр Іванович, доктор медичних наук, 

професор 

 

Тернопіль – 2018 



2 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Герасимюк М.І. Оптимізація діагностики та вибору методу лікування 

хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення субпопуляційного складу 

лімфоцитів у крові та тканині мигдаликів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисератація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.19 – «Оториноларингологія». – Державний вищий 

навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопіль, 2018. 

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 

України», Київ, 2018. 

На даний час завдяки успіхам у вирішенні теоретичних основ 

імунофізіології мигдаликів тонзілярна проблема в її клінічному аспекті 

змістилася в бік щадного відношення до лімфоепітеліальних структур рото- і 

носоглотки. Однак, тонзилектомія ще залишається однією  із методик, які ще 

виконуються отоларингологами. Тому проблема вибору оптимального 

методу лікування при хронічному тонзиліті і надалі залишається актуальною.  

Метою даної роботи і було: визначення особливостей змін 

субпопуляційного складу лімфоцитів крові та тканини мигдаликів у 

співставленні з апоптозом і некрозом та окремими показниками цитокінового 

спектру як додаткових критеріїв діагностики, прогнозування та вибору 

методу лікування хворих на хронічний тонзиліт. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

вивчено рівень та співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів у 

піднебінних мигдаликах і периферичній крові та їх співвідношення з рівнем 

інтерлейкину-4 і гамма-інтерферону у хворих на хронічний тонзиліт, а також 

особливості їх змін після різних методів лікування в якості критеріїв його 

ефективності. Вперше проведено дослідження апоптозу і некрозу 

лімфоцитів, а також співвідношення цих показників у клітинному зависі з 
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тканини піднебінних мигдаликів і периферичній крові у хворих на хронічний 

тонзиліт методом проточної цитофлюорометрії у співставленні з 

морфологічними та морфометричними змінами у тканині піднебінних 

мигдаликів.  

Вперше прослідковано взаємозв’язок між зміною рівнів та 

співвідношень різних субпопуляцій лімфоцитів, станом апоптозу і некрозу 

лімфоцитів, а також рівнем інтерлейкіну-4 і гамма-інтерферону у 

периферичній крові з їх співставленням з клінічними даними.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

співставлення клітинного імунітету в тканині піднебінних мигдаликів із 

гуморальним імунітетом та рівнем прозапальних цитокінів у периферичній 

крові дозволить більш цілеспрямовано проводити консервативну терапію, 

контролювати її ефективність і розробити чіткі показання до вибору тактики 

лікування хронічного тонзиліту та прогнозувати його наслідки.  

Для вирішення поставлених завдань було проведено ретроспективний 

аналіз 272 карт хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

оториноларингологічному відділенні з діагнозом хронічного тонзиліту, а 

також проведено комплексне обстеження 88 хворих у віці від 18 до 74 років 

як чоловічої, так жіночої статі з різними формами хронічного тонзиліту у 

фазі загострення. Контрольну групу складали 15 практично здорових осіб. 

При клінічній оцінці стану хворих на хронічний тонзиліт та 

ефективності його лікування крім загально клінічних обстежень 

користувалися також бальною оцінкою за клінічними показниками. 

Визначення стану субпопуляційного складу лімфоцитів у клітинному зависі з 

тканини піднебінних мигдаликів і в периферичній крові проводили на 

проточному цитофлюориметрі «Becmen Culter Epix XL» (USA). Рівень 

цитокінів (гамма-інтерферону – IFNγ та інтерлейкіну-4 – IL-4) лімфоцитів 

визначали на імуноферментному аналізаторі «STAT FAX 303/PLUS». 

Комплексне обстеження проведено у 36 пацієнтів з хронічним тонзилітом, 
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які складали 2 групи дослідження з них у 20 випадках проводилося 

консервативне лікування і у 16 – хірургічне. Контрольну групу склали 15 

практично здорових осіб без ознак ЛОР-патології. Кожна із обстежених груп 

пацієнтів була розділена на 2 підгрупи: із зниженням рівня співвідношення 

IFN-γ/IL-4 у процесі лікування і його зростанням. У 27 випадках проводили 

визначення стану апоптозу і некрозу, а також їх співвідношення в 

лімфоцитах та нейтрофілах у клітинному зависі з тканини піднебінних 

мигдаликів і в периферичній крові. У цій групі пацієнтів проводилося 

морфологічне дослідження видалених піднебінних мигдаликів.  

Результати проведеного ретроспективного клінічного дослідження 

дозволили встановити, що найчастіше хронічний тонзиліт розвивається у віці 

від 18 до 44 років, причому у жінок хронічний тонзиліт зустрічається у 1,43 

рази частіше, ніж у чоловіків. Найбільш характерними симптомами при 

цьому захворюванні є: щорічні повторні ангіни, біль у горлі з періодичним 

посиленням, неприємні відчуття у виді першіння, приступи кашлю, гіперемія 

та набряк країв дужок мигдаликів, наявність у криптах рідкого чи густого 

казеозного гнійного вмісту або формування із нього пробок. У загальному 

аналізі крові у хворих може відмічатися помірний лейкоцитоз із підвищеним 

вмістом паличкоядерних нейтрофілів та прискорення швидкості осідання 

еритроцитів. Досить часто реєструється знижений вміст еритроцитів і 

лімфоцитів. Характерним є також те, що у жінок зміни лабораторних 

показників зустрічаються частіше і дещо більш виражені, ніж у чоловіків. 

При визначенні рівня апоптозу і некрозу та їх співвідношення у 

лімфоцитах і нейтрофілах як у клітинному зависі з тканини піднебінних 

мигдаликів, так і у периферичній крові при співставленні з даними 

морфологічного дослідження за умов хронічного тонзиліту було 

встановлено, що апоптоз переважає над некрозом. Причому кратність цього 

переважання корелює із морфологічними змінами у самих мигдаликах. 

Тобто, співвідношення апоптоз/некроз у лімфоцитах периферичної крові при 



5 

 

 

хронічному тонзиліті є відображенням такого співвідношення у лімфоцитах 

піднебінних мигдаликів. При співвідношенні апоптоз/некроз у лімфоцитах 

клітинного завису з тканини піднебінних мигдаликів кратному 2-4, 

морфологічні зміни свідчать про гіпертрофічні процеси у піднебінних 

мигдаликах, при співвідношенні 4-6 дані морфологічних досліджень 

дозволили виявити розлади органного кровообігу, які поєднувалися з 

набряково-дистрофічними явищами, а при співвідношенні 7 і більше 

реєструвалися глибокі незворотні зміни атрофічно-склеротичного характеру. 

У хворих, яким було показане хірургічне втручання співвідношення 

апоптоз/некроз лімфоцитів крові значно перевищувало таке, що 

реєструвалося у хворих, яким було показане консервативне лікування. 

Проведення як консервативного, так оперативного лікування сприяло 

зниженню рівня даного співвідношення. 

Встановлена нами динаміка кількісних змін різних субпопуляцій 

лімфоцитів свідчить про суттєві зрушення в імунній системі за умов 

хронічного тонзиліту. Зокрема, це підтверджується низьким рівнем CD3+ і 

CD4+-лімфоцитів у периферичній крові. Більш вираженим таке зниження 

було саме у пацієнтів, які мали показання до оперативного лікування, що 

може бути проявом інтенсивності патологічного процесу. Так, у хворих яким 

застосовувалася тонзилектомія до операції відносний рівень CD3+, CD4+ і 

CD8+-лімфоцитів був відповідно на 30,96 %, 16,29 % і 1,29 % нижчим, ніж у 

контролі. У хворих, які підлягали консервативному лікуванню така різниця 

складала 27,07 %, 10,90 % і 0,85 %. Подібна динаміка спостерігалася і при 

обчисленні абсолютних показників CD3+ і CD4+-лімфоцитів. При цьому 

абсолютний рівень CD8+-лімфоцитів залишався практично незмінним. Що 

стосується CD16+-лімфоцитів, то хоча їх відносний рівень також до початку 

лікування був нижчим від контрольних цифр у обох обстежуваних групах, 

однак абсолютна кількість суттєво не відрізнялася від показників 

контрольної групи. Водночас рівень CD19+-лімфоцитів мав схильність до 
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підвищення за його абсолютним значенням лише у пацієнтів, яким у 

подальшому проводилася консервативна терапія. 

Як хірургічне, так і консервативне лікування сприяли частковому 

відновленню абсолютної і відносної кількості досліджуваних субпопуляцій 

лімфоцитів. Так, через 10 днів після операції відносні рівні CD3+ і CD4+- 

лімфоцитів у прооперованих хворих хоча і на 27,16 % і 11,93 % 

продовжували бути нижчими від контрольних значень, водночас на 3,80 % і 

4,89 % перевищували доопераційний рівень. Щодо абсолютних рівнів CD3+ і 

CD4+-лімфоцитів, то їх динаміка була аналогічною з динамікою відносних 

показників. Рівень CD8+-лімфоцитів суттєво не змінювався ні за відносними 

ні за абсолютними показниками. Вихідний рівень CD16+-лімфоцитів у 

прооперованих пацієнтів до втручання також на 2,29 % був нижчим від 

контрольних цифр. Після операції CD16+-, а також CD19+-лімфоцити 

характеризувалися лише незначною тенденцією до зростання. При 

повторному обстеженні через 30 днів після оперативного втручання виявлена 

попередньо динаміка рівнів показників субпопуляцій лімфоцитів зберігалася. 

Так, рівні CD3+ і CD4+-лімфоцитів вже на 12,25 % та на 9,09 % 

перевищували доопераційні цифри, хоча водночас ще продовжували 

залишатися нижчими від контрольних значень, однак лише на 18,71 % і 

7,73 % відповідно. Аналогічною була і динаміка їх абсолютних показників. 

Рівень CD8+-лімфоцитів залишався відносно стабільним. Відчутно зростав 

рівень CD19+-лімфоцитів. Його відносна частка на 2,92 % достовірно 

перевищувала доопераційний рівень і водночас була також на 1,83 % вищою 

від контрольних значень. Щодо CD16+-лімфоцитів, то вони навпаки, 

набували тенденції до зниження з наближенням до рівня, зареєстрованого 

перед оперативним втручанням як за відносними, так і за абсолютними 

показниками. 

У хворих, яким проводилося консервативне лікування відразу після 

його завершення також відмічалося достовірне зростання у порівнянні з 
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вихідним рівнем як відносного (на 3,29 %), так і абсолютного (на 6,5 %) 

значення показника CD3+-лімфоцитів з одночасним зниженням відносного 

(на 2,85 %) і абсолютного (на 31,1 %) показника CD19+-лімфоцитів. CD4+ і 

CD16+-лімфоцити також набували тенденції до зростання, проте і надалі за 

відносними показниками залишалися нижчими (на 9,63 % і 1,04 % 

відповідно) від контрольних цифр. При повторному обстеженні ще через 20 

днів (30 днів від початку лікування) реєструвалося наростання рівнів всіх 

досліджуваних субпопуляцій лімфоцитів крім CD16+-лімфоцитів. Відносний 

рівень CD3+-лімфоцитів зростав на 10,86 % у порівнянні з вихідними 

даними, водночас продовжував залишатися на 16,21 % нижчим від 

контрольного показника, відносний рівень CD4+-лімфоцитів зростав на 

3,39 % у порівнянні з вихідними даними, залишаючись на 7,51 % нижчим від 

контрольних цифр. Відносні рівні CD8+ і CD19+-лімфоцитів набували лише 

тенденції до зростання з незначним перевершенням, як вихідного, так і 

контрольного показника. Щодо CD16+-лімфоцитів, то вони навпаки, 

набували тенденції до зниження. Їх відносний рівень ставав на 1,17 % 

нижчим від вихідного і на 2,30 % від контрольного. Динаміка всіх рівнів 

абсолютних показників була аналогічною. 

Зниження відносного рівня CD16+-лімфоцитів, яке спостерігалося до 

лікування у пацієнтів із наступним зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 в 

процесі лікування свідчить про зниження питомої частки цитотоксичних 

клітин, що потребує подальших досліджень у даному напрямку. Відносно 

високий рівень питомої частки CD19+-лімфоцитів, який був більш 

характерним для пацієнтів із підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 в 

процесі лікування, може бути свідченням компенсаторної активації 

гуморального імунітету при хронічному тонзиліті. 

Переважання у пацієнтів після хірургічного лікування результатів із 

зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4, а у пацієнтів після консервативного 

лікування результатів із його підвищенням також дає підстави вважати, що 
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підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 є сприятливою прогностичною 

ознакою при консервативному лікуванні, а його зниження може свідчити про 

високий рівень алергізації, що у подальшому може привести до переходу 

простої форми ХТ у токсико-алергічну з відповідною корекцією тактики 

подальшого лікування. 

Ключові слова: хронічний тонзиліт, субпопуляції, лімфоцити, цитокіни, 

апоптоз, некроз, співвідношення, лікування. 

 

SUMMARY 

M.I. Herasymiuk. The optimization of diagnosis and choice of treatment of 

patients with chronic tonsillitis by identifying the subpopulation composition of 

lymphocytes in blood and tissue of the tonsils. - Qualification scientific work on 

the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Sciences (Ph.D.) on 

speciality 14.01.19 - "Otorhinolaryngology". - State Higher Educational Institution 

"Ternopil State Medical University named after I. Horbachevskyi of Ministry of 

Health of Ukraine ", Ternopil, 2018. 

SI "O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy 

of Medical Science of Ukraine", Kyiv, 2018. 

Currently, due to advances in solving the theoretical foundations of  

immune-physiology of tonsils, the tonsillar problem in its clinical aspect has 

shifted toward the gentle attitude to lymphoepithelial structures of oro- and 

nasopharynx. However, the tonsillectomy remains to be one of the most common 

procedures performed by otolaryngologists in recent years. Therefore, the problem 

of choosing the optimal treatment for chronic tonsillitis remains relevant. 

The aim of this study was to: identify the features changes in the blood 

lymphocytes and tonsils tissue subpopulation composition in comparison with 

apoptosis and necrosis and separate indicators of the cytokine spectrum 
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as an additional criteria for diagnosis, prognosis and choice of treatment for 

patients with chronic tonsillitis. 

Scientific novelty of the results is that for the first time studied the level and 

ratio of different subpopulations of lymphocytes in the tonsils and peripheral blood 

and their relationship to the level of interleukin-4 and gamma interferon of patients 

with chronic tonsillitis and especially their changes after different treatments, as a  

criteria for its efficiency. For the first time was perfomed the study of apoptosis 

and necrosis of lymphocytes and the ratio of these indicators in the tissue 

homogenate of palate tonsils and peripheral blood of patients with chronic 

tonsillitis by the flow cytofluorometry in comparison with the morphological and 

morphometric changes in the palatal tonsils tissue. 

For the first time was followed the relationship between changes in levels 

and ratios of different subpopulations of lymphocytes as apoptosis and necrosis of 

lymphocytes and the level of interleukin-4 and gamma-interferon in peripheral 

blood of their comparison with clinical data. 

The practical significance of the results is that the comparison of the state of 

cellular immunity in tissue of palate tonsils with the state of humoral immunity and 

the levels of proinflammatory cytokines in peripheral blood will allow more 

targeted spending of conservative therapy, monitor its effectiveness and develop a 

clear indications to the choice of treatment of chronic tonsillitis and forecast its 

consequences. 

To achieve the objectives conducted a retrospective analysis of 272 cards 

inpatients who were treated at the ENT department with the chronic tonsillitis and 

examined 88 patients aged 18 to 74 male and female gender with various forms of 

chronic tonsillitis in aggravation. The control group consisted of 15 healthy 

individuals. 

In clinical estimation of patients with chronic tonsillitis and effectiveness of 

its treatment in addition to general clinical examinations also used the banal score 

on clinical data. Defining the lymphocyte subpopulation composition of 
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homogenate of palate tonsils and peripheral blood were performed on 

cytofluorometer «Becmen Culter Epix XL» (USA). The level of cytokines 

(gamma-interferon - IFNγ and interleukin-4 - IL-4) of lymphocytes was 

determined by enzyme-linked immunosorbent analyzer «STAT FAX 303 / PLUS». 

Comprehensive survey conducted in 36 patients with chronic tonsillitis, which 

constituted two study groups, in 20 cases was conducted the conservative treatment 

and 16 - surgical. The control group consisted of 15 healthy individuals with no 

signs of ENT diseases. Each of the examined groups of patients were divided into 

2 groups: a reduction in the ratio of IFN-γ / IL-4 in the treatment and its growth. In 

27 cases carried determine the state of apoptosis and necrosis, and their ratio in 

lymphocytes and neutrophils of homogenate of palate tonsils and peripheral blood. 

In this group of patients was conducted the morphological study of the removed 

tonsils. 

By the results of conducted it was found that most decompensated chronic 

tonsillitis was recorded in the period from 18 to 44 years, and in women 1.43 times 

more frequently than men. Most characteristic symptoms of decompensated 

chronic tonsillitis are: annual recurrent tonsillitis, sore throat with periodic 

amplification, scratchy, fits of coughing, redness and swelling of the tonsils edges 

of brackets, the presence of liquid, thick or as caseous pus plugs in crypts. In the 

general blood test in patients with the decompensated chronic tonsillitis may be 

marked the moderate leukocytosis with a high content of band neutrophils and 

acceleration of erythrocyte sedimentation rate. Quite often was noticed the low 

content of red blood cells. In women, changes in laboratory parameters are more 

common and somewhat more pronounced than in men. 

In determining the level of apoptosis and necrosis, and their ratio in 

lymphocytes and neutrophils either of homogenate of palate tonsils and peripheral 

blood in comparison with the data of morphological studies in conditions of 

chronic tonsillitis found that apoptosis dominates necrosis. Moreover, the 

multiplicity of this dominance correlated with the morphological changes in the 
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very tonsils. That is, the ratio of apoptosis/necrosis in peripheral blood 

lymphocytes in chronic tonsillitis is a reflection of the value in lymphocytes of 

palate tonsils. When the ratio of apoptosis/necrosis in lymphocytes of homogenate 

of palate tonsils equel 2-4 times, the morphological changes in the very tonsils 

respond the hypertrophic tonsillitis, with a ratio of 4-6 according to the 

morphological data, the process can be considered subcompensated and at a ratio 

of 7 or more - decompensated. In patients who had surgery indicated the ratio 

apoptosis/necrosis of blood lymphocytes is significantly higher than that recorded 

in patients who underwent the conservative treatment. The combination of 

conservative and surgical treatment contributed to the reduction of this ratio. 

The established dynamic of quantitative changes of various subpopulations 

of lymphocytes suggests the significant changes in the immune system in 

conditions of ChT. In particular, this is confirmed by the low level of CD3+ and 

CD4 +-lymphocytes in peripheral blood. More pronounced such reduction was in 

patients who had indications for surgical treatment, which may be a manifestation 

of the intensity of the pathological process. Thus, in patients who underwent the 

tonsillectomy, before the operation the relative level of CD3+, CD4+ and CD8+ -

lymphocytes was respectively 30,96 %, 16,29 % and 1,29 % lower than in control. 

Patients who underwent the conservative treatment the difference was 27,07 %, 

10,90 % and 0,85 %,. Such dynamics was observed in the calculation of absolute 

data of CD3+ and CD4 +-lymphocytes. In this case, the absolute level of CD8+-

lymphocytes remained virtually unchanged. As for CD16+-lymphocytes, although 

their relative level  before the treatment was lower than the control subjects digits 

in both groups, but the absolute number is different from that of the control group. 

However, the level of CD19 +-lymphocytes had a tendency to improve on its 

absolute value only in patients who subsequently held the conservative therapy. 

Both surgical and conservative treatment helped to the partial restore of  

absolute and relative number of lymphocytes in studied subpopulations. Though, in 

10 days after the surgery the relative levels of CD3+ and CD4+-lymphocytes in 
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operated patients by 27,16 % and 11,93 % continued to be lower than the control 

values, while by 3,8 % and 4,89 % higher than preoperative level. Regarding the 

absolute levels CD3+ and CD4+-lymphocytes, their dynamics was similar to the 

dynamics of the relative measures. The level of CD8+-lymphocytes did not change 

significantly either in relative or in absolute terms. Baseline of CD16+-

lymphocytes in operated patients before the intervention was also on 2,29 % 

significantly lower than the control numbers. After the surgery the  CD16+-, and 

CD19+-lymphocytes were characterized only by the minor growth. In the repeated 

examination in 30 days after the surgery, the revealed previously dynamics of 

indicators subpopulations of lymphocytes remained. Thus, the level of CD3+ and 

CD4+-lymphocytes on 12,25 % and 9,09 % exceeded the preoperative figures, 

although both have continued to remain below the reference values, but only on 

18,71 % and 7,73 % respectively. Similar was the dynamics of the absolute data. 

The level of CD8+-lymphocytes remained relatively stable. Іncreased the level of 

CD19+-lymphocytes. Its relative share of 9,92 % was significantly higher than the 

preoperative level and at the same time was also 1,83 % higher than the control 

values. As for CD16+-lymphocytes, they rather took on the downward trend 

approaching the level recorded before the surgery both in relative and in absolute 

terms. 

In patients who underwent the conservative treatment immediately after its 

completion also was noticed the reliable growth comparing with baseline of both 

relative (3,29 %) and absolute (6,50 %) values of CD3+-lymphocytes with a 

decrease of relative (2,85 %) and absolute (31,1 %) rate of CD19+-lymphocytes. 

The CD4+ and CD16+-lymphocytes also acquired a rising trend, but in relative 

rates were lower (9,63 % and 10,4 % respectively) of control figures. The repeated 

examination in 20 days (30 days of treatment) was recorded the  growth of levels 

of studied lymphocyte subpopulations except for CD16+-lymphocytes. The 

relative levels of CD3+-lymphocytes increased by 10,86 % compared with the 

original data, while remained 16,21 % lower than the benchmark, the relative level 
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of CD4+-lymphocytes increased by 3,39 % compared with the original data, 

remaining at 7,51 % lower than the control numbers. Relative levels of CD8+ and 

CD19+-lymphocytes acquired only upward trend with a slight exceed of output 

and control data. As for CD16+-lymphocytes, they rather took on the downward 

trend. Their relative level was becoming by 1,17 % lower than the output and by 

2,30 % of control. The dynamics of all levels of absolute data was similar. 

Reducing the relative level of CD16+-lymphocytes was observed before the 

treatment in patients with the subsequent reduction of IFN-γ/IL-4 ratio during the 

treatment speaks about the decreasing of the share of natural killer cells that 

require the further research in this area. A relatively high proportion of the specific 

CD19+-lymphocytes that was more typical for patients with increased ratio of 

IFN-γ/IL-4 during the treatment, may be the evidence of compensatory activation 

of humoral immunity status in chronic tonsillitis. 

The prevalence of results with a reduction ratio of IFN-γ/IL-4 in patients 

after the surgical treatment, and rise of its results in patients after the conservative 

treatment also suggests that increasing the of IFN-γ/IL-4 ratio is a favorable 

prognostic sign at conservative treatment and its decline may indicate a high level 

of allergization that in the future could lead to a transition in simple form of ChT to  

toxic and allergic with the appropriate correction of tactics of the further treatment. 

Key words: chronic tonsillitis, subpopulations, lymphocytes, cytokines, 

apoptosis, necrosis, ratios, treatment. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Поширеність хронічного тонзиліту (ХТ) серед ЛOP-

патології продовжує залишатися високою. За даними різних авторів ХТ 

страждають від 12,5 % до 22,1 % населення, що складає від 22 до 40 % серед 

усієї хронічної ЛОР-патології [104, 160, 177, 247]. Причому, незважаючи на 

певні досягнення в розробці та оптимізації лікувально-діагностичного 

алгоритму, частота хронічної патології мигдаликів за останні роки зросла в 

1,5-1,8 рази [110, 207]. В Україні цей показник на сьогоднішній день сягає 

1260 на 10 тис. населення [155, 204]. 

За останні роки переконливо доведено, що піднебінні мигдалики (ПМ) 

беруть активну участь у формуванні місцевого та гуморального імунітету 

[121, 177, 196, 257]. Тому їх запалення закономірно веде за собою зниження 

функціональної активності, що створює умови для хронічної персистенції 

інфекційного агента. Мигдалики стають резервуаром бактерій і місцем 

перманентної сенсибілізації організму людини [59, 113, 155, 288]. 

На сьогоднішній день встановлено, що фактором розвитку 

імунодефіцитного стану є недостатність Т-системи імунітету [14, 254]. 

Переважна більшість інфекційних процесів бактеріальної етіології якраз і 

протікає на тлі формування супрессорного варіанту імунодефіциту [172, 255]. 

Одним із загальнобіологічних механізмів регуляції кількісного складу 

субпопуляцій імунокомпетентних клітин у всіх органах імунної системи є 

апоптоз. Його захисна роль полягає в негативній селекції патологічних 

клонів лімфоцитів, які утворюються внаслідок перехресного імунітету чи 

утворення аутореактивних лімфоцитів. Переважання апоптотичних або 

антиапоптотичних процесів визначає напрямок імунної відповіді, а саме: 

відбувається активація імунної системи чи формування імунологічної 

толерантності [90, 156, 291]. 

У звʼязку з цим імунодіагностика як метод, що сприяє покращенню 

результатів лікування хворих, набуває все більшого значення, у тому числі 
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при лікуванні ХТ. Це також стосується і стану гуморального імунітету з його 

оцінкою шляхом визначенням рівнів як прозапальних, так і протизапальних 

цитокінів [89, 120, 161, 205]. Саме імунним порушенням у хворих на ХТ 

надається найбільш важливе значення в патогенезі формування як 

тонзилярної патології, так і її ускладнень [151, 154]. 

Є дослідження, які вказують на безпосередній вплив рівня різних 

цитокінів на співвідношення апоптозу і некрозу клітин [10, 246]. В якості 

індукторів апоптозних факторів виступають прозапальні цитокіни (ФНП-α, γ-

інтерферон). [142, 224, 237, 284]. 

На даний час завдяки розвитку імунофізіології та успіхам у вирішенні її 

теоретичних основ тонзілярна проблема в її клінічному відношенні 

змістилася в бік щадного відношення до лімфоепітеліальних утворів рото- і 

носоглотки, як особливих структур системи імунітету, що отримали назву 

«пограничної лімфоїдної тканини» і яка повʼязана з імунітетом слизових 

оболонок [37, 74, 98, 199, 209, 238]. Однак, тонзилектомія продовжує 

залишатися однією з найпоширеніших методик, які виконуються 

отоларингологами за останні роки. [62, 152, 232, 234, 236, 252, 253, 279, 289]. 

Тому проблема вибору оптимального методу лікування при ХТ і надалі 

залишається актуальною. Все це викликає підвищений інтерес до патогенезу 

даного захворювання [4, 117, 238].  

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 

Дисертація є фрагментом планової комплексної науково-дослідної 

роботи кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії ДНВЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України» - «Нові підходи у діагностиці та лікуванні пацієнтів з 

хворобами голови та шиї» (державний реєстраційний № 0113U001611). 

Дисертант є виконавцем фрагменту вказаного дослідження. Робота виконана 
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на базі кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії, 

центральної науково-дослідної лабораторії (свідоцтво про атестацію № 

000478), міжкафедральної наукової клінічної лабораторії (атестат серiї КДЛ 

№001484), лабораторiї мікробіологічних та паразитологічних досліджень 

(атестат №000477), кафедрі гістології, цитології та ембріології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України». 

Тема дисертації затверджена вченою радою ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

(протокол № 12 від 24 лютого 2015 року) та Експертною комісією МОЗ та 

НАМН України «Оториноларингологія» (протокол № 1 від 03.04.2017 р.). 

 

Мета дослідження 

 

Визначення особливостей змін субпопуляційного складу лімфоцитів 

крові та тканини мигдаликів у співставленні з апоптозом і некрозом та 

окремими показниками цитокінового спектру як додаткових критеріїв 

діагностики, прогнозування та вибору методу лікування хворих на хронічний 

тонзиліт. 

 

Завдання дослідження 

 

1. Провести аналіз клінічних та лабораторних даних, а також 

результатів інструментального дослідження отриманих у хворих на 

хронічний тонзиліт до і після його лікування; 

2. Дослідити апоптоз і некроз лімфоцитів, (а також співвідношення цих 

показників) у піднебінних мигдаликах хворих на хронічний тонзиліт методом 

проточної цитофлюорометрії і порівняти ці дані з морфологічними та 

морфометричними змінами у таких пацієнтів; 
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3. Встановити взаємозв’язок між рівнями апоптозу і некрозу 

лімфоцитів тканини піднебінних мигдаликів та периферичної крові у хворих 

на хронічний тонзиліт; 

4. Визначити рівні різних субпопуляцій лімфоцитів та їх 

співвідношення у клітинному зависі з тканини піднебінних мигдаликів і у 

периферичній крові у хворих на хронічний тонзиліт до і після лікування; 

5. Встановити співвідношення між рівнем різних субпопуляцій 

лімфоцитів та рівнем інтерлейкину-4 і гамма-інтерферону в крові хворих на 

хронічний тонзиліт у співставленні з динамікою клінічних проявів у процесі 

лікування; 

6. Прослідкувати особливості динаміки рівня різних субпопуляцій 

лімфоцитів, інтерлейкину-4 і гамма-інтерферону в процесі консервативної 

терапії хворих на хронічний тонзиліт для обґрунтування показів до 

проведення операції тонзилектомії. 

 

Об'єкт дослідження: перебіг хронічного тонзиліту. 

Предмет дослідження: зміни у системі імунітету при ХТ (рівень і 

співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів у хворих на ХТ до та після 

його лікування і їх співвідношення з рівнем інтерлейкину-4 і гамма-

інтерферону, а також апоптозу і некрозу лімфоцитів у периферичній крові та 

у клітинному зависі з тканини ПМ), що дозволяють оптимізувати вибір 

методу лікування.  

Методи дослідження: хворим на ХТ проводилося стандартизоване 

клінічне обстеження. У роботі застосовані клінічні (анамнез, огляд, 

спостереження в динаміці); клініко-лабораторні (загальний, біохімічний 

аналіз крові, мікробіологічні бактеріологічні посіви з наступною 

ідентифікацією збудника); статистичні методи дослідження. 

З метою встановлення рівня різних субпопуляцій лімфоцитів, а також 

їх апоптозу і некрозу у тканині мигдаликів та у периферичній крові була 



24 

 

 

застосована проточна цитофлюорометрія. Для встановлення рівня окремих 

цитокінів та співвідношення між ними застосовувався імуноферментний 

аналіз. 

Аналіз гістологічного матеріалу проводився за допомогою світлової 

мікроскопії. Морфометричні дослідження здійснювали, використовуючи 

систему візуального аналізу гістологічних препаратів з використанням 

окуляр-мікрометра і вимірювальної сітки. 

 

Наукова новизна 

 

Вперше проведено комплексне дослідження і прослідковано 

взаємозв’язок між зміною рівнів та співвідношень різних субпопуляцій 

лімфоцитів, станом апоптозу і некрозу лімфоцитів у клітинному зависі з 

тканини ПМ і периферичній крові, а також проведено їх співставлення з 

рівнем прозапальних (інтерлейкін-4) і протизапальних (гамма-інтерферон) 

цитокінів та клінічними даними за бальною оцінкою.  

Доповнено наукові дані про порушення в системі імунітету у хворих на 

ХТ, що відбуваються одночасно в субпопуляційному складі лімфоцитів ПМ і 

периферичній крові. Встановлено одночасне рівноцінне зниження рівня 

субпопуляцій CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів як у клітинному зависі з 

тканини піднебінних мигдаликів, так і у крові. Кратність зниження CD3+-

лімфоцитів і CD4+-лімфоцитів сягала 2,5-3 разів, кількість CD8+-лімфоцитів 

знижувалася також майже у 2 рази. Уточнено дані про співвідношення рівнів 

апоптозу та некрозу лімфоцитів крові та концентрації регуляторних цитокінів 

у сироватці. Новим є комплексне співставлення рівнів імунологічних 

показників з результатами бальної оцінки клінічного стану пацієнтів. У 

хворих з підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі консервативного 

лікування середня кількість балів за клінічними показниками знижувалася з 

1,64±0,28 до 0,74±0,35 (на 54,9 % - р˂0,05), у хворих із зниженням 



25 

 

 

співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі консервативного лікування середня 

кількість балів за клінічними показниками знижувалася з 1,86±0,31 до 

1,01±0,32 (на 45,7 % - р˂0,05). 

Також уточнено дані про зв’язок морфологічних змін у видалених 

мигдаликах із співвідношенням рівнів апоптозу та некрозу як безпосередньо 

у видаленій лімфоїдній тканині так і крові хворих. Вперше показано, що в 

процесі поглиблення патологічних зрушень у ПМ спостерігається зростання 

співвідношення апоптозу і некрозу в лімфоцитах крові, а коли цей показник 

дорівнює 7 і більше – у лімфоїдному органі відбуваються незворотні 

структурні зрушення. 

 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів 

 

Співставлення клітинного імунітету в тканині піднебінних мигдаликів 

із гуморальним імунітетом та рівнем прозапальних і протизапальних 

цитокінів у периферичній крові, а також із співвідношенням апоптозу і 

некрозу лімфоцитів дозволить розширити уявлення про патогенез ХТ і більш 

цілеспрямовано проводити консервативну терапію, обʼєктивізувати її 

ефективність і вдосконалити показання до вибору тактики лікування ХТ з 

прогнозуванням його наслідків. Результати дослідження доповнять та 

уточнять дані наукових джерел про стан співвідношення різних субпопуляцій 

лімфоцитів, а також про апоптоз лімфоцитів у піднебінних мигдаликах та 

його співвідношення з некрозом у хворих на ХТ. 

Рівень зниження вмісту в крові популяцій CD3+ і CD4+ лімфоцитів 

дозволить визначати інтенсивність патологічного процесу в мигдаликах, а 

зміни у величині співвідношення IFN-γ/IL-4 дозволять обʼєктивізувати 

оцінку результатів проведеного консервативного лікування. Запропоновано 

також використовувати співвідношення рівнів апоптозу з некрозом у 
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лімфоцитах крові в якості додаткового маркера ступеня ураження ПМ при 

ХТ.  

Отримані результати наукової роботи можуть впроваджуватись в 

навчальний, науковий та лікувальний процес на ЛОР-кафедрах, а також у 

навчальний і науковий процес кафедр морфологічного профілю вищих 

навчальних закладів та у системі післядипломної освіти фахівців. Результати 

дослідження можуть бути використані для вибору методу лікування ХТ в 

оториноларингології, при виданні навчальних посібників з нормальної 

анатомії та топографічної анатомії. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в лікувально-

діагностичну роботу оториноларингологічного відділення комунального 

закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська 

лікарня». Теоретичні та практичні дані використовуються в педагогічному 

процесі кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України», а також впроваджені у навчальний і науковий процес 

кафедри ЛОР-хвороб Вінницького національного медичного університету 

ім. М.І. Пирогова, кафедри оториноларингології та офтальмології з курсом 

хірургії голови і шиї Івано-Франківського національного медичного 

університету, кафедри оториноларингології Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, кафедра 

оториноларингології з офтальмологією Української медичної 

стоматологічної академії, кафедри дитячої хірургії та отоларингології 

Буковинського державного медичного університету, кафедри хірургічних 

хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету, 

кафедри патологічної анатомії з секційним курсом і судовою медициною і 

кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 
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Особистий внесок здобувача: автором дисертації самостійно проведено 

патентний пошук та аналіз джерел наукової літератури, а також 

ретроспективний аналіз карт стаціонарних хворих на ХТ. Здійснено загально-

клінічне обстеження та лікування хворих з особистою участю у оперативних 

втручаннях. Дослідження рівня апоптозу і некрозу, а також 

субпопуляційного складу лімфоцитів і рівня інтерлейкину-4 та гамма-

інтерферону проведено у співпраці з міжкафедральною науковою клінічною 

лабораторією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України».  

Автором особисто проведено забір шматочків тканини видалених ПМ 

для гістологічного дослідження. Гістологічне дослідження проведено у 

співпраці з кафедрою гістології, цитологіїгії та ембріології ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

МОЗ України».  

Дисертант самостійно здійснив статистичну обробку та аналіз 

результатів дослідження, оформив дисертаційну роботу, підготовив до друку 

тексти статей і тез з викладенням основних результатів дослідження.  

Апробація результатів дисертації: результати наукового дослідження 

апробовано на щорічних традиційних весняних і осінніх конференціях 

Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів з 

2013 до 2016років представлено 6 доповідей, на ХVІІ, ХVІІІ Міжнародних 

медичних конгресах студентів та молодих вчених (Тернопіль, 2013, 2014), 68 

научной конференции студентов-медиков с международным участием 

«Актуальные вопросы медицинской науки» (Самарканд, 2014), підсумковій 

науково-практичній конференції ТДМУ (Тернопіль, 2013, 2014), ХІІ з’їзді 

оториноларингологів України (Львів, 2015). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 172 

сторінках машинописного тексту і складається з титульного аркуша, анотації, 

змісту, переліку умовнних позначень, основної частини, списку 
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використаних джерел, який містить 296 посилань, у тому числі 221 

кирилицею та 75 - латиницею. Роботу ілюстровано 18 таблицями та 18 

рисунками.  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових робіт, 

з них 1 стаття у закордонному науковому періодичному виданні, 5 статей у 

фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, 1 стаття у інших 

виданнях та 8 тез у матеріалах науково-практичних конференцій, крім того, 

отримано 2 патенти України на корисну модель. У цих публікаціях знайшли 

відображення всі основні положення дисертаційної роботи. 
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Розділ 1 

 

Хронічний тонзиліт, його поширеність, форми та 

диференційований підхід до методів лікування (огляд літератури) 

 

1.1. Поширеність хронічного тонзиліту, патогенетичні механізми його 

розвитку, особливості морфологічних змін та наслідки 

 

Запальні захворювання орофарингеальної ділянки є однією із 

найчастіших причин звернення до лікарів. Це третя за частотою скарга, з 

якою доводиться мати справу лікарям загальної практики. Біль у горлі може 

бути викликаний найрізноманітнішими причинами. Не зважаючи на 

етіологічні фактори, які викликали патологічні зміни у ротовій частині 

глотки, пацієнти потребують полегшення страждань, які у значній мірі 

можуть впливати на якість їх життя. [67, 108, 133, 143, 194, 202, 211].  

Хронічний тонзиліт (ХT) впевнено займає одне з провідних місць за 

частотою виникнення серед оториноларингологічної нозології. Це 

захворювання, яке супроводжується пригніченням неспецифічних факторів 

природної опірності організму в цілому з одночасним порушенням як 

гуморальної, так і клітинної ланок імунітету [34, 39, 57, 63, 71, 106, 116, 128, 

165, 187, 203, 208]. 

У лімфоїдних структурах носоглотки відбувається остаточне 

диференціювання лімфоцитів і презентація їм антигенів [223], після якої 

антигени Т-хелперів забезпечують ініціацію гуморальної імунної відповіді. 

При цьому наголошується, що в периферичних лімфоїдних органах 

відбувається активна міграція імунокомпетентних клітин, яка забезпечує 

універсальність імунної відповіді. 

Поширеність ХТ серед ЛOP-патології і на даний час продовжує 

залишатися високою, не зважаючи на значну кількість клінічних і 
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експериментальних досліджень, що проводяться у цьому напрямку. За 

даними різних авторів ХТ страждають від 12,5 % до 22,1 % населення, що 

складає від 22 до 40 % серед усієї хронічної ЛОР-патології [85, 104, 160, 177, 

247]. Причому, незважаючи на численні дослідження і певні досягнення в 

розробці та оптимізації лікувально-діагностичного алгоритму, частота 

хронічної патології мигдаликів за останні роки зросла в 1,5-1,8 рази [110, 

207]. В Україні цей показник на сьогоднішній день сягає 1260 на 10 тис. 

населення [155, 204]. 

Питання класифікації хронічних запальних захворювань лімфатичного 

глоткового кільця завжди були в центрі уваги лікарів і дослідників; особливо 

дискусійними протягом останніх десятиліть виглядали пропозиції по 

класифікації ХТ [72]. 

Існує більше десяти класифікацій ХТ, які базуються на запальних 

ознаках цього захворювання [95, 96]. Згідно до класифікації тонзиліту, яку 

було прийнято на 7-му Всесоюзному з'їзді оториноларингологів (1975), 

розрізняють його гострий та хронічний види захворювання. Гострий тонзиліт 

поділяється на первинний (сюди відносять катаральну, лакунарну, 

фолікулярну і виразково-плівчату ангіни) і вторинний (ангіни при дифтерії, 

скарлатині, туляремії, сифілісі і ін., а також при захворюваннях системи 

крові). ХТ також поділяють на неспецифічний  і специфічний, що 

розвивається при туберкульозі, сифілісі, склеромі [192]. 

Згідно вживаної уже впродовж десятиліть в Україні класифікації 

Л.А. Луковського розрізняють компенсований, субкомпенсований і 

декомпенсований ХТ. І якщо в перших двох стадіях ще застосовується 

консервативне лікування, то у стадії декомпенсації методом вибору стає 

хірургічне втручання [97]. Однак проблемою є те, що іноді важко провести 

чітку межу між згаданими стадіями. Щодо консервативної терапії, то 

критеріями її ефективності вважається підвищення кількості життєздатних 

лімфоцитів і зменшення кількості лімфоцитів, що перебувають у стані 
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апоптозу, а також зниження вмісту сироваткових IgA та IgM і підвищення 

концентрації секреторного slgA у складі лакунарного секрету [151]. 

Класифікація ХТ за Б.С. Преображенським: 

Проста форма. До неї належать випадки ХТ, для яких характерні лише 

місцеві прояви з суб'єктивними скаргами і обʼєктивними ознаками 

захворювання, з частими ангінами, або і без повторних ангін ("безангінний" 

хронічний тонзиліт). 

Токсикоалергічна форма. Розвивається у результаті зниження захисно-

пристосувальних реакцій. При цьому місцеві зміни супроводжуються 

загальними явищами. Вираженість токсико-алергічних проявів буває різною, 

у звʼязку з чим розрізняють 1 ступінь (з легшими проявами) і 2 ступінь (із 

вираженими проявами). 

За класифікацією, запропонованою І.Б. Солдатовом всі тонзиліти також 

поділяються на гострі та хронічні. Гострі у свою чергу поділяються на 

первинні (сюди належать катаральна, лакунарна, фолікулярна, виразково-

плівчата ангіни) і вторинні. 

Вторинні реєструються при:  

а) гострих інфекційних захворюваннях (дифтерії, скарлатині, туляремії, 

черевному тифі);  

б) захворюваннях системи крові (інфекційному мононуклеозі, 

агранулоцитозі, аліментарно-токсичної алейкемії, лейкозах).  

Хронічні у свою чергу поділяються на неспецифічні (компенсована і 

декомпенсована форми) і специфічні (при туберкульозі, сифілісі, склеромі). 

В.Н. Зак запропонував патологоанатомічну класифікацію хронічного 

тонзиліту. 

1. Хронічний поверхневий тонзиліт з переважаючою локалізацією у 

лакунах піднебінних мигдаликів (виразковий або невиразковий).  

2 А. Хронічний паренхіматозний тонзиліт (загострений) з вогнищами 

розмʼякшення та розмиття меж лімфоїдних фолікулів. 
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2 Б. Поверхневий хронічний паренхіматозний склеротичний тонзиліт з 

вираженим розростанням сполучної тканини в паренхімі мигдаликів. 

3. Глибокий хронічний паренхіматозний склеротичний тонзиліт [99]. 

Характерними рисами ХТ можна вважати впертий перебіг з високою 

ймовірністю розвитку метатонзілярних ускладнень, яких нараховується 

більше сотні [104, 115, 117]. Крім того, за останні роки переконливо 

доведено, що піднебінні мигдалики беруть активну участь у формуванні 

місцевого та гуморального імунітету [16, 177, 196, 257]. Тому проблема 

вибору оптимального методу лікування при хронічному тонзиліті і надалі 

залишається актуальною. Все це викликає підвищений інтерес до патогенезу 

даного захворювання [4, 117]. 

На даний час можна з упевненістю говорити про те, що тема ХТ вже 

вийшла за межі оториноларингології і має надзвичайно важливе значення в 

клініці дитячих хвороб, а раціональна терапія гострих тонзилітів у дітей 

становить великий інтерес для фахівців у багатьох галузях медицини. Це 

пояснюється значною поширеністю захворювання, частота якого особливо 

висока у дітей та осіб молодого віку. Так, захворюваність дітей хронічними 

хворобами мигдаликів і аденоїдів складає біля 10-12 % [7, 30, 64]. За даними 

М.Р. Богомільського, Т.І. Гаращенко [44], частота ХТ серед дітей від 2 до 3 

років становить 1-2 %, в дошкільному віці – 5 %, а у старшій віковій групі – 

від 7,9 до 14,4 %. У дослідженнях Н.М. Хмельницької та ін [200] також 

наголошується на високу частоту ХТ в дитячому віці. Для дітей до 6 років 

вона становить 5,9 %, у віці 7 – 15 років – 31, 9%, в 16 – 25 років – 26,4 %. 

За сучасними поглядами розвиток ХТ належить до одного із завершень 

ангіни і є різнобічним процесом, у якому важлива роль відводиться взаємодії 

інфекційного агента і макроорганізму, місцевій і загальній реактивності. 

Проте, варто відмітити, що не завжди ХТ розвивається після перенесеної 

ангіни. Бувають випадки, коли захворювання розвивається непомітно (так 

звана безангінна форма хронічного тонзиліту) і навіть протікає під маскою 
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гострих респіраторних захворювань, аденоїдів, захворювань інших органів 

ротової порожнини. ПМ при цьому, активуючи свою функцію, вторинно 

втягуються у запальний процес. Крім того, неякісне лікування ангін, 

безумовно, є також важливим фактором формування хронічного тонзиліту. 

Нераціонально призначене лікування також може призвести до різного роду 

місцевих та системних ускладнень [41, 80, 113, 190]. 

Хронічне запалення імуннокомпетентного органа – піднебінних 

мигдаликів – закономірно веде за собою зниження їх функціональної 

активності, що створює умови для хронічної персистенції інфекційного 

агента. ПМ стають резервуаром бактерій і місцем перманентної 

сенсибілізації організму людини [59, 113, 288]. 

Тривалий і тісний контакт патогенної флори з тканиною мигдаликів на 

тлі зниженої імунної реактивності приводить до порушення структури 

мигдаликів, денатурації їх власних тканинних білків, які починають набувати 

антигенних властивостей. Всмоктуючись у кров, вони викликають 

аутоалергічну реакцію так як, фіксуючись на клітинах інших органів і 

тканин, ушкоджують їх [18, 72, 82, 113, 150, 294]. 

У період між перенесеною ангіною і уже сформованим ХТ хворі 

випадають із поля зору лікарів. Відповідно до цього у науковій медичній 

літературі відсутні відомості про характер процесу і закономірностей 

формування ХТ, не дивлячись на визнання того факту, що пацієнти із цією 

патологією складають широку групу ризику розвитку багатьох тяжких 

соматичних порушень і вимагають до себе підвищеної лікарської уваги [15, 

21, 25, 41, 61, 113, 190, 259]. 

Однією з ознак прогресування ХТ вважається збільшення шийних 

лімфатичних вузлів. Збільшення регіонарних лімфатичних вузлів може бути 

пов’язане, з одного боку, з перевантаженням ПМ мікробними антигенами, а з 

іншого – зі зниженням їх імунологічної функції [156, 184, 201, 231]. 
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ХТ не є якоюсь ізольованою патологією. При його прогресуванні 

гематогенним і лімфогенним шляхом відбувається  інфекційно-алергічний 

вплив на організм у цілому. Тобто, хронічний запальний процес в зоні 

глоткового лімфоепітеліального кільця і піднебінних мигдаликах зокрема, 

стає постійно діючим джерелом інтоксикації, що негативно впливає на 

гомеостаз організму. Тому ХТ слід розглядати як місцеву інфекцію, 

попередження поширення якої є важливою частиною збереження здоров’я 

людини в цілому, а також успішного лікування інших, поєднаних з ним, 

захворювань [44, 45, 155].  

Для вибору тактики лікування важливо диференціювати ХТ і 

гіпертрофію ПМ. Вважається, що діагностика хронічного тонзиліту і 

гіпертрофії ПМ з клінічної точки зору не являє затруднень, однак з позицій 

загальнопатологічних поглядів і, особливо, імунологічних у цих питаннях 

немає єдності позицій. Відмічено, що при гіпертрофії ПМ процеси 

антитілоутворення до мікробних агентів більш інтенсивні, ніж при ХТ [27]. 

Гіпертрофія ПМ найчастіше проявляється на тлі загального 

розростання лімфаденоїдної тканини глотки. Ізольовану гіперплазію ПМ 

пояснюють прямим впливом запальних процесів, що виникають в порожнині 

рота і в ротоглотці або рефлекторними впливами з інших лімфоїдних 

утворень.  

Гіпертрофія мигдаликів зустрічається не тільки у дітей, але досить 

часто її виявляють у дорослих і пов’язують з TORCH-інфекцією. При цьому 

вогнищева метаплазія поверхневого респіраторного епітелію поєднується з 

гіперплазією лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини, 

дифузно-вогнищевим склерозом, який корелює з ангіоматозом [127]. 

Причину гіперплазії вбачають у зниженні інтенсивності процесів 

апоптозу [35, 256, 276, 281, 287]. При зниженні апоптозу відбувається 

накопичення клітин, а при його збільшенні спостерігається прогресивне 

зменшення кількості клітин в тканині або іншими словами апоптоз підтримує 
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нормальну архітектоніку тканин, при його подавленні спостерігається 

гіперплазія, а при стимуляції – атрофія тканин. [6, 161, 166, 225, 249, 265, 

277]. 

Гіпертрофовані мигдалики при цьому мають м’яку консистенцію, 

поверхня їх у більшості випадків гладка. При мікроскопічному дослідженні 

відзначають велику кількість фолікулів, в яких видно чисельні мітози. Це 

свідчить про високу активність лімфаденоїдної тканини. Запальні зміни 

спостерігаються головним чином у поверхневих шарах, довкола лакун. 

Запальні і склеротичні зміни у глибоких шарах, вельми характерні для ХТ, 

зазвичай відсутні. Для гіпертрофії більш характерною є гіперплазія 

поверхневого епітелію та гіпертрофія лімфоїдних фолікулів на тлі 

повнокрів’я капілярів з периваскулярним набряком [28, 40, 109]. 

Незважаючи на те, що діагностика гіпертрофії ПМ чи ХТ за клінічними 

ознаками не являє значних затруднень, параметри імунної відповіді, що 

багато у чому визначають перебіг захворювання, підходи до вибору методу 

лікування залишаються недостатньо вивченими [25, 26, 28, 73]. 

Ступінь гіпертрофії на практиці визначають за методом 

Б.С. Преображенського шляхом візуального вивчення фарингоскопічної 

картини. У відповідності до цього виділяють 3 ступені гіпертрофії: 1 ступінь 

– мигдалик займає 1/3 відстані між краєм передньої піднебінної дужки і 

віртуальної лінії, проведеної через середину зіва у вертикальному напрямку; 

2 ступінь гіпертрофії – мигдалики займають 2/3 вказаної відстані і 3 ступінь 

гіпертрофії – мигдалики дотикаються по серединній лінії [68]. 

В діагностиці та лікуванні ХТ закономірності розвитку патологічного 

процесу в тканинах ПМ протягом десятиліть продовжують залишатися 

багато в чому не розкритими [32, 33, 71, 126]. Традиційне морфологічне 

дослідження ПМ реєструє лише стан структури тканин і не визначає їх 

функціональний стан, динаміку змін життєдіяльності [71, 200]. Відсутні 

також відомості про розвиток мікробної інвазії в тканинах і судинах 
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мигдалика [233]. Разом з тим відомо, що в основі патогенезу будь-якого 

патологічного процесу лежать структурні зміни клітин, які складають 

конкретний орган, що визначає морфологічну характеристику процесу. ПМ 

людини, перебуваючи на перехресті дихального і травного трактів і постійно 

наражаючись на масивний антигенний вплив, організовують першу імунну 

реакцію на антиген і в той же час відображають стан імунної системи в 

цілому [32, 33, 228]. Розкриття цих та інших істотних особливостей 

патологічного процесу в ПМ розширить уявлення про патогенез ХТ і 

дозволить більш адекватно обгрунтувати тактику його лікування.  

При ХТ у морфологічній картині ПМ автори [158, 280] відзначають 

деструктивні зміни епітелію, атрофію і некроз ділянок епітеліального пласта 

крипт, нейтрофільну інфільтрацію паренхіми, гіперплазію лімфоїдних 

фолікулів, значне збільшення кількості плазмоцитів і розпливчатість їх 

контурів, виражений склероз паренхіми. Виявляється також розширення 

лакун, заповнених детритом, формування кист із частини з них, інфільтрація 

епітеліального пласта, його метаплазія та дисплазія, розростання сполучної 

тканини у стромі [191]. При оцінці ефективності застосовуваних 

консервативних методів лікування на підставі динаміки морфологічних змін 

в тканині ПМ [84] виявлено зменшення деструктивних змін в епітелії та 

нейтрофільної інфільтрації паренхіми ПМ. Фолікули стають середніх 

розмірів, з чіткими межами, кількість їх знижується, рубцеві зміни і раніше 

залишаються вираженими. 

Призматичний епітелій на окремих ділянках метаплазується в 

перехідний або багатошаровий плоский, що є морфологічним маркером 

хронічного запалення. У міжфолікулярній лімфоїдній тканині гіперплазія 

лімфоїдної тканини часто поєднується зі збільшенням кількості 

посткапілярних венул. Постійною морфологічною ознакою можна також 

вважати наявність розростань сполучної тканини, які носять як вогнищевий, 

так і дифузний характер. [200]. 
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Застосування імуногістохімічних та морфометричних методик з метою 

вивчення взаємозв’язку локалізації, вираженості експресії антигенів вірусів і 

характеру морфологічних змін у гіпертрофованих ПМ у дітей дозволило 

встановити, що найбільші зміни виявляються з боку епітелію, при цьому 

антигени вірусів простого герпесу виявляються частіше від антигенів вірусу 

папіломи людини. [130, 260]. 

Одним із морфологічних проявів хронізації процесу при тонзиліті 

вважаються папіломи мигдаликів, які виникають на тлі зниження загального і 

місцевого імунітету. Причому частота рецидивів при лікуванні папілом сягає 

30 %. Папіломатоз дорослих найчастіше буває продовженням рецидивуючого 

ювенільного папіломатозу. На даний час в літературі є численні вказівки на 

роль в етіології респіраторного папіломатозу вірусів папіломи людини 

(ВПЛ), особливо 6-го і 11-го серотипів. Є дані також про ефективність 

комплексного лікування, що включає противірусні препарати [74, 76, 296]. 

Крім того, актуальність проблеми респіраторного папіломатозу 

обумовлюється частим рецидивуванням, бурхливим ростом і схильністю до 

малігнізації [138, 285]. На практиці цитологічні (а також гістологічні) ознаки 

ПВ-інфекції використовуються при діагностиці для визначення ступеня 

дисплазії епітеліального шару хворого [183, 260]. 

 

1.2. Субпопуляційний склад лімфоцитів і його зміни при хронічному 

тонзиліті 

 

У роботах останніх років особливості клінічного перебігу та 

результатів лікування ХТ співвідносять з імунним статусом хворих на 

хронічну тонзилярну патологію і динамікою імунологічних показників під 

впливом проведеного лікування [149]. 

Місцевий імунітет забезпечує захист покривних тканин організму, які 

безпосередньо контактують із зовнішнім середовищем: органи дихання, 
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шлунково-кишковий тракт, сечостатева система. Місцевий імунітет є 

частиною загального імунітету організму [83, 187]. Слизова оболонка через 

своє топографічне положення першою зазнає атаки патогенів і взаємодіє з 

екзогенними антигенами [31, 141, 210]. 

Тому мукозальна імунна система – перша лінія оборони організму 

проти чужорідних антигенів, включаючи мікробні і харчові. Мукозальний 

імунітет є частиною загальної системи захисту організму. На підставі 

багатьох досліджень склалося уявлення про систему лімфоїдної тканини, 

асоційованої з слизовими оболонками, або MALT-системі (від англ. Mucosa 

associated lymphoid tissue). Мукозальний імунна система складається з 

багатьох відділів, що мають різний клітинний склад і різні функції [155, 192, 

197]. 

МALT вважають індуктивною ділянкою мукозального імунітету, тобто 

місцем, де відбувається знайомство імунокомпетентних клітин з антигеном і 

починається імунна відповідь. Дендритні клітини зародкового центру 

фолікула зберігають нативний антиген, який стимулює зростання В-

клітинних бластів і гіпермутації їх імуноглобулінових V-генів. Клітини, що 

знаходяться у центрі, гинуть апоптозом, якщо їх не стимулює антиген. При 

цьому важливим є акт взаємного впізнавання між В-клітиною і CD4+Т-

хелпером: він викликає включення СН-генів константної частини важкого 

ланцюга імуноглобуліну. Саме в мигдаликах і аденоїдах утворюються В-

лімфоцити, які синтезують полімерний імуноглобулін IgA; ці клітини 

мігрують у слизову оболонку верхніх дихальних шляхів [228-230]. 

Лімфоцити, як відомо, є основною структурною і функціональною 

одиницею імунної системи. Вони виділяють цілий комплекс антигенів, які є 

неповторними для конкретної субпопуляції і стадії її розвитку. Фізіологічна 

роль їх може бути різною. Щодо фенотипування лімфоцитів то до основних 

субпопуляцій належать: CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+-лімфоцити. 

Зокрема, CD3+ – поверхневий маркер, специфічний для всіх клітин 



39 

 

 

субпопуляції Т-лімфоцитів. CD4+ – характерний для хелперних Т-клітин; 

представлений також на моноцитах, макрофагах, дендритних клітинах. CD8+ 

– характерний для супресорних і/або цитотоксичних Т-клітин, ПК-клітин 

(природних кілерів), здебільшого тимоцитів. CD16+ – використовується 

разом з CD56+ переважно для ідентифікації ПК-клітин. Представлений також 

на макрофагах, огрядних клітинах, нейтрофілах, деяких Т-клітинах. CD19+ – 

присутній на B-клітинах, їх попередників, фолікулярних дендритних 

клітинах, вважається найбільш раннім маркером B-клітинної диференціації 

[100, 101, 157, 163, 169, 213, 274].  

Збільшення відносної кількості CD16+ може виявлятися при вірусних і 

бактеріальних інфекціях, при пухлинному процесі, тобто у всіх випадках 

масивного надходження антигену. Відносне підвищення CD16+ може 

відбуватися і при алергічних, і при аутоімунних захворюваннях. Збільшення 

абсолютного числа CD16+ може бути наслідком абсолютного лімфоцитозу. 

Зниження відносного числа CD16+ відзначається при тривалій хронічній 

інфекції, при злоякісному рості, в ряді випадків – при алергічних і 

аутоімунних захворюваннях. Зменшення абсолютного числа CD16+ може 

бути також результатом лімфопенії [206]. 

На сьогоднішній день встановлено, що основним фактором розвитку 

імунодефіцитного стану є недостатність Т-системи імунітету [14, 254]. 

Переважна більшість інфекційних процесів бактеріальної етіології якраз і 

протікає на тлі формування супресорного варіанту імунодефіциту [170, 253]. 

Більшість лімфоцитів парафолікулярної Т-залежної зони є цитотоксичними 

Т-клітинами, що експресують антиген CD8+, в той час як CD4+Т-клітини 

містяться, переважно, у субепітеліальний зоні [192, 283]. 

Т-клітини власної пластинки мають мембранні маркери як активованих 

клітин, так і клітин пам'яті. Ці інтраепітеліальні лімфоцити є в основному 

CD8+Т-клітинами. Вони виробляють IFN-γ і інші цитокіни, які діють 

паракринним шляхом на сусідні клітини [227]. Інтраепітеліальні лімфоцити 
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повʼязані з епітелієм респіраторного, шлунково-кишкового і урогенітального 

трактів та шкірою і є першими імунокомпетентними клітинами, які 

зустрічають патогени на поверхні епітелію. Це переважно T-клітини (CD3+), 

серед яких переважають CD8+Т-лімфоцити. Було встановлено, що 

інтраепітеліально співвідношення CD4+/CD8+ у хворих ринітом знижується 

до 0,5±0,1. В lamina propria переважають CD4+T-клітини 

(хелпери/індуктори), і співвідношення CD4+/CD8+ складає тут 1,3 ± 0,2. 

[192, 261, 269, 271]. 

Певні особливості імунного статусу, пов'язані з частотою загострення 

основного захворювання було відмічено у дітей з ХТ. У групі з рідкими 

загостреннями (1-2 рази на рік), спостерігається збільшення кількості 

експресуючих HLA-DR+CD8+-лімфоцитів і концентрації IgA, IgM в 

сироватці крові в порівнянні з контрольною групою здорових дітей, що 

вказує на активацію як гуморальної, так і клітинної ланки імунної системи. У 

групі часто хворіючих дітей (загострення більше 3 разів на рік) була 

достовірно вищою абсолютна кількість лімфоцитів і концентрація IgM на 

фоні відносно низької кількості CD4+, CD8+-лімфоцитів у периферичної 

крові у порівнянні зі здоровими дітьми, що свідчить про активацію 

гуморальної ланки імунної системи. Крім того, в цій групі в порівнянні з 

групою рідко хворіючих підлітків спостерігалося зниження відносної 

кількості CD4+-лімфоцитів, що, мабуть, є маркером наростання тяжкості 

даного захворювання [132, 139]. 

Нерідко при хронічному рецидивуючому тонзиліті спостерігається 

пригнічення імунологічної реактивності хворих, що виявляється зниженням 

титрів сироваткових IgG-антитіл і sIgA-антитіл у глоткових змивах до 

стрептококових антигенів [295], зниженням числа CD3+Т-клітин і 

відношення CD4/CD8, підвищенням числа CD16+-природних кілерів [199, 

273]. 



41 

 

 

Зменшення загальної кількості CD3+-лімфоцитів може бути пов'язано 

як з безпосередньою загибеллю клітин у вогнищі запалення, що призводить 

до прискореної міграції Т-клітин з периферичної крові [135, 136, 175], так і з 

запуском програми апоптозу лімфоцитів [195]. Зниження CD3+, CD4+ CD8+-

лімфоцитів у периферичної крові і збільшення CD20+-лімфоцитів у біоптатах 

мигдаликів також спостерігали у дітей з третім ступенем гіпертрофії 

мигдаликів [36]. 

Встановлено «індекс тонзилектомії», який кількісно виражається 

співвідношенням кількості рецепторів CD80+/CD86+ на В-лімфоцитах і є 

кількісним критерієм імунного статусу, необхідним для прийняття рішення 

про тонзилектомію. У криптах мигдаликів індекс тонзилектомії дорівнює або 

більший від 8 у дітей, які часто схильні до гострого тонзиліту. Разом з цим, у 

контрольній групі дітей з тонзилярною гіпертрофією Індекс тонзилектомії 

істотно менший від 8 [290]. 

Крім того, після тонзилектомії відзначена тенденція до зростання у 

периферичній крові вмісту CD4+, CD8+ і CD3 +-лімфоцитів у порівнянні з 

доопераційним рівнем [240]. Виявлено також підвищення вмісту CD4+ і 

CD19+-лімфоцитів при зниженні рівнів CD16+, CD 56+, і CD25+-лімфоцитів 

у більш пізні терміни (через 54 міс) після тонзилектомії [243]. 

 

1.3. Рівні прозапальних і протизапальних цитокінів і їх зміни при 

хронічному тонзиліті 

 

На сучасному етапі значна роль відводиться імунодіагностиці ХТ. Це 

стосується стану гуморального імунітету з його оцінкою шляхом 

визначенням рівнів різних цитокінів [87, 120, 162, 205]. Саме імунним 

порушенням у хворих на ХТ надається найбільш важливе значення в 

патогенезі формування як тонзилярної патології, так і її ускладнень [151, 

153]. 
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При хронічних запальних захворюваннях респіраторного тракту 

цитокіни беруть участь в інфекційно-запальному процесі на рівні 

специфічної імунної відповіді і неспецифічної ефекторної ланки, в значній 

мірі визначають напрямок, тяжкість і результат патологічного процесу [92, 

222, 241]. 

Відомо, що цитокіни – лімфокіни, монокіни, інтерлейкіни (ІL) і 

інтерферони (ІFN), які продукуються групою певних клітин і беруть участь в 

проведенні фізіологічних, а також патологічних реакцій організму, є 

обовʼязковими факторами ендогенної регуляції імунітету, гемопоезу, 

неогенезу, процесу запалення і міжклітинної взаємодії [23, 24, 205, 235]. 

Цитокіни (ЦК) являють собою регуляторні пептиди, які продукуються 

Т-лімфоцитами. До системи ЦК на даний час відносять близько 200 окремих 

поліпептидних речовин. Термін «Цитокіни» запропонований С. Коеном з 

співавт. у 1974 р. [91, 189]. 

ЦК беруть участь у формуванні та регуляції захисних реакцій 

організму. Захист на місцевому рівні розвивається шляхом формування 

типової запальної реакції після взаємодії патогенів з патерн-розпізнаючими 

рецепторами (мембранними Toll-рецепторами) з подальшим синтезом так 

званих прозапальних цитокінів. До ЦК відносять інтерферони, 

колонієстимулюючі фактори, хемокіни, що трансформують ростові фактори; 

фактор некрозу пухлин; інтерлейкіни зі сформованими історично 

порядковими номерами і деякі інші. Інтерлейкіни в свою чергу можуть бути 

розділені на прозапальні, протизапральні цитокіни, ростові і 

диференціювальні фактори лімфоцитів, окремі регуляторні цитокіни [5, 91, 

94, 193, 180, 198, 262, 263]. 

ЦК з одного боку підсилюють явища альтерації, деструкції, 

стимулюють синтез гострофазних білків, окислювальний стрес. З іншого – 

ранній розвиток адекватних запальних процесів сприяє обмеженню осередку 

ураження, підвищення барʼєрних функцій, регенерації, загоєнню тканинного 
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дефекту, запобігання системних ускладнень. Протизапальні ЦК інгібують 

запалення, пригнічують синтез прозапальних ЦК, утворення високоактивних 

метаболітів кисню, азоту. Інтерлейкін-4 (ІL-4) стимулює проліферацію і 

диференціювання В-лімфоцитів у плазматичні клітини, синтез 

імуноглобулінів, антитіл, гуморальний імунну відповідь. Інтерферон-гама 

(ІFN-γ) здатний гальмувати секрецію IЛ-4, одного з головних індукторів IgE. 

Причому відмічено, що між прозапальними і протизапальними ЦК існує 

певний баланс [5, 19, 88, 107, 162, 179]. 

За останній час значна увага приділяється вивченню цитокінового 

профілю при алергічних захворюваннях, а особливо – дисбалансу цитокінів 

Th1 (IFN-γ і ін.) і Th2 (IL-4та ін.) лімфоцитів. У той же час є суперечливі дані, 

що отримані при дослідженні цитокінового профілю на тлі проведення 

алергенспеціфічної імунотерапії [65, 86, 140, 170]. 

ІFN-γ (імунний ІFN) утворюється при стимуляції різними антигенами 

Т-лімфоцитів. Він активує мононуклеарні фагоцити, підвищує експресію 

молекул МНС I і II класу, безпосередньо впливає на диференціювання Т і В-

лімфоцитів, активує нейтрофіли і природні кілери, є активатором 

васкулярних ендотеліальних клітин [42, 91, 185, 189, 192, 251]. 

У пацієнтів з ХТ була встановлена гіперпродукція прозапальних 

медіаторів і одночасне підвищення рівня протизапальних ЦК у сироватці 

крові. ІL-4 підвищений у пацієнтів з хронічним тонзилітом змішаної етіології 

[57, 69, 107,]. При інфекційно-алергічних захворюваннях (бронхіальна астма) 

констатується зниження співвідношення концентрацій IFN-γ/IL-4 як 

важливих складових процесу запалення [9]. 

Інтерлейкін-4 є потужним ростовим фактором для В-лімфоцитів, 

сприяючи активації і розмноженню відпочиваючих клітин, підсилює 

вироблення IgE і IgG1, підтримує проліферацію серозних стовбурових 

клітин. За рядом своїх функцій він є двійником або антагоністом деяких ЦК. 

ІL-4 грає важливу роль в розвитку алергічних і протизапальних реакцій. ІL-4 
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є провідною молекулою міжклітинних взаємодій. Бере участь у вторинній 

імунній відповіді. Деякі з алелей визначають низьку експресію цього ЦК, що 

тягне за собою формування імунопатології [105, 124, 268]. Цей ЦК (ІL-4) 

відповідає також за активність гуморальної ланки. Він бере участь не тільки в 

розвитку прозапальних реакцій, але й відіграє значну роль в процесах 

хронізації [38, 186]. За сучасними даними, ІL-4 в комплексі з гамма-

інтерфероном є ключовим фактором, що визначає тип імунітету [93]. 

 

1.4. Співвідношення апоптозу і некрозу в піднебінних мигдаликах, роль 

імунної системи в хронізації тонзиліту та застосування цих показників у 

діагностиці 

 

Апоптоз (грец. απόπτωσις – опадання листя) – запрограмована клітинна 

смерть, регульований процес самоліквідації на клітинному рівні, в результаті 

якого клітина фрагментується на окремі апоптозні тільця, обмежені 

плазматичною мембраною. Фрагменти загиблої клітини зазвичай дуже 

швидко (в середньому за 90 хвилин [178]) фагоцитуються макрофагами або 

сусідніми клітинами, минаючи розвиток запальної реакції. Морфологічно 

реєстрований процес апоптозу триває 1-3 години. [112].  

У літературі обговорюється можливість використання апоптозу і 

некрозу лімфоцитів в якості критеріїв тяжкості бактеріальної інфекції і 

ступеня інфекційного токсикозу [13, 77, 221, 242, 250, 258, 264, 278, 282, 

286]. 

Важливою функцією апоптозу в багатоклітинних організмі є 

підтримання клітинного гомеостазу, тобто сталості клітинної популяції. При 

цьому забезпечується правильне співвідношення чисельності клітин різних 

типів, селекція різновидів клітин у середині популяції, видалення генетично 

дефектних клітин [212]. У дорослому організмі програмована клітинна 
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загибель, врівноважуючи мітотичний поділ, забезпечує оновлення тканин 

шляхом підтримання збалансованої чисельності клітин.  

За останні роки активно вивчається вплив різних субстанцій 

бактеріальної природи на функціональну, метаболічну активність 

імунокомпетентних клітин [171, 244, 245, 266]. Особливий інтерес 

представляє участь апоптозу в патогенезі інфекційних захворювань, так як їх 

збудники здійснюють різноманітний вплив на програмовану загибель клітин 

– стимулюючий або пригнічуючий [103, 118, 137]. 

На даний час інтенсивно вивчається роль апоптозу (програмованої 

клітинної загибелі) у регуляції імунної відповіді, розвитку імунодефіцитних 

станів і імунопатології. В імунній системі тварин програмована клітинна 

смерть задіяна в забезпеченні цілого ряду життєво важливих функцій 

імунітету. Зокрема, процес апоптозу закладений в основу позитивної і 

негативної селекції T- і B-лімфоцитів, забезпечуючи виживання 

антигенспецифічних клонів і подальше вибракування лімфоцитів. На обох 

етапах селекції, клітини, які не пройшли відбір, гинуть в результаті апоптозу 

[212].  

Тобто, апоптоз є одним з основних механізмів регулювання імунної 

системи. У найбільш масовій формі апоптоз в лімфоцитах відбувається саме 

в процесі їх розвитку. Активаційний апоптоз відбувається у зрілих 

активованих лімфоцитах і розвивається у результаті дисбалансу 

активаційних сигналів або внаслідок зв'язування різних рецепторів для 

індукторів апоптозу [11, 20].  

Сам апоптоз також здійснюється і контролюється імунними 

механізмами [20, 156]. Є дослідження, які вказують на безпосередній вплив 

рівня різних ЦК на співвідношення апоптозу і некрозу клітин [10, 246]. В 

якості індукторів апоптозних факторів виступають прозапальні ЦК (ФНП-α, 

γ-інтерферон). [142, 224, 237, 284]. 
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Таким чином, апоптоз є одним із загальнобіологічних механізмів 

регуляції кількісного складу субпопуляцій імунокомпетентних клітин у всіх 

органах імунної системи. Його захисна роль полягає в негативній селекції 

патологічних клонів лімфоцитів, які утворюються внаслідок перехресного 

імунітету чи утворення аутореактивних лімфоцитів. Переважання 

апоптотичних або антиапоптотичних процесів визначає напрямок імунної 

відповіді, а саме: відбувається активація імунної системи чи формування 

імунологічної толерантності [90, 156, 291]. 

Одним із пускових факторів як апоптозу, так і некрозу вважається 

гіпоксія. Показники апоптозу імунокомпетентних клітин і вміст загиблих 

лейкоцитів відображають ступінь гіпоксії тканин і тому можуть бути 

використані в якості специфічних маркерів [129, 159, 167, 182]. 

Існує думка, що функціональна недостатність лімфоцитів, яка 

супроводжується високою часткою апоптозу клітин імунної системи, може 

привести до передчасного старіння організму. [103, 212]. На сьогодні існує, 

принаймні, дві точки зору на зв’язок апоптозу з процесами старіння. Згідно 

однієї із цих теорій нормальні процеси апоптозу можуть лежати в основі 

розвитку вікової патології і окремих фенотипів старіння. Відповідно до іншої 

– накопичення старіючих клітин вважається віковою опірністю до апоптозу 

[8]. З ослабленням або пригніченням апоптозу також пов’язують, як мінімум, 

три групи патологій. До однієї з них відносять прояв системних аутоімунних 

процесів [147, 212, 270]. 

Постійна адаптація патогенних агентів до дії захисних систем 

організму сприяє подоланню імунної відповіді та виникненню системних 

імунопатологічних реакцій. При цьому в процесі асоційованої інфекції 

вірусними та бактеріальними агентами виникає необхідність одночасної 

активації СD8+Т-лімфоцитів і СD4+Тh1-клітин, що забезпечує противірусну 

відповідь, поряд із такою СD4+Тh2-лімфоцитів, що обумовлюють 

антибактеріальний ефект та призводить до пригнічення системи імунітету в 
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цілому внаслідок фізіологічного антагонізму вищезазначених субпопуляцій 

лімфоцитів [275]. 

У фізіологічних умовах антигенна стимуляція призводить до посилення 

інтенсивності апоптозу імунокомпетентних клітин, які вже виконали 

ефекторну функцію. Але повторна стимуляція суперантигенами 

(стафілококовими, стрептококовими екзотоксинами) може стати причиною 

блокування апоптозних процесів й поліклональної активації. Деякі 

персистуючі в носоглотці віруси мають властивості безпосередньо 

пригнічувати апоптоз [164, 223].  

Враховуючи вищезазначене, у цьому аспекті вивчення процесів 

апоптозу імунокомпетентних клітин носоглоткового кільця, які відіграють 

значну роль у формуванні місцевого і системного імунітету, може бути 

доцільним для визначення ризику розвитку аутоімунних процесів в організмі. 

При проведенні обстеження хворих дітей з дифузними 

захворюваннями сполучної тканини було встановлено напруження місцевого 

імунітету в піднебінних мигдаликах на тлі активізації апоптотичних 

процесів. Поряд із цим, в окремих випадках, коли у пацієнтів з клінічними 

ознаками дисплазії відмічалася недостатність місцевого імунітету з 

пригніченням процесів апоптозу імунокомпетентних клітин мигдаликів, що 

може сприяти розвитку аутоімунних процесів, виникала нагальна потреба 

індивідуального підходу до санації хронічного тонзиліту [12, 125]. 

 

1.5. Сучасні підходи до лікування хронічного тонзиліту  

 

Зараз завдяки успіхам у вирішенні теоретичних основ іммунофізіологіі 

мигдаликів тонзилярная проблема в її клінічному аспекті змістилася в бік 

щадного відношення до лімфоепітеліальних структур рото- і носоглотки, як 

особливих утворень системи імунітету, які називаються «пограничною 

лімфоїдною тканиною», повʼязаною з імунітетом слизових оболонок [37, 74, 
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75, 98, 148, 176, 199, 209]. Хоча уникнути тонзилектомії не завжди вдається 

[62, 126, 152, 232, 234, 236, 252, 253, 279, 289]. 

Проте, з урахуванням розуміння ролі піднебінних мигдаликів у 

формуванні імунних сил організму оториноларингологи стали вибірково 

ставитися до показань до їхнього видалення, тобто тонзилектомії. Хірургічне 

лікування хворих на ХТ доцільне у тих випадках, коли у них розвиваються 

ускладнення з боку серця, суглобів і нирок. При цьому ПМ втрачають свої 

функції і не здатні брати участь у формуванні загального і місцевого 

імунітету. У разі, якщо ПМ зберігають свої функції, то лікування таких 

хворих спрямоване на попередження загострень захворювання [31]. 

За останні роки в науковій літературі все частіше починають 

зустрічатися повідомлення про успішне місцеве застосування пробіотиків у 

комплексному лікуванні осіб із запальними захворюваннями верхніх 

дихальних шляхів [80, 114, 123]. Ефективним вважається застосування і 

деяких гомеопатичних препаратів [122], а також препаратів рослинного 

походження [119].  

Сучасні комплекси та методи лікування хронічного тонзиліту, на жаль, 

володіють короткочасним ефектом і вимагають повторних курсів. 

Відсутність чітких, критеріїв, що вказують на процес трансформації 

мигдаликів з органу, що несе корисні функції в осередок інфекції – є одним з 

вузлових компонентів тонзилярної проблеми [44, 151, 178]. Тому і надалі 

залишається необхідність розробки оптимального набору діагностичних 

тестів, що застосовуються практичними лікарями для правильної оцінки 

функціонального стану ПМ і динамічного контролю за ефективністю 

проведеного консервативного лікування. 

При лікуванні ХТ слід враховувати особливості клінічного перебігу 

захворювання (латентний перебіг чи загострення), а також його форму. Воно 

передбачає місцеве і загальне лікування (антибіотикотерапія) [58]. 
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Місцеве лікування полягає насамперед у промиванні лакун піднебінних 

мигдаликів, полосканні горла фізіологічним розчином або розчинами 

антисептичних препаратів. Крім того, широко застосовується введення 

антибактеріальних та антисептичних препаратів безпосередньо в піднебінні 

мигдалики. В якості місцевої терапії, нерідко використовують оросептики у 

вигляді смоктальних таблеток і місцеві імуномодулятори. У комплексі 

лікувальних заходів широко використовуються фізіотерапевтичні методи 

лікування. Консервативна терапія, включаючи застосування антибіотиків 

проводиться тільки при загостренні ХТ [44, 60, 178]. Принцип вибору 

антибіотиків у більшості грунтується на знанні найбільш значущих збудників 

відповідного інфекційного процесу, їх чутливості до антибактеріальних 

препаратів та безпеки застосування [174].  

Етіологічним фактором розвитку ХТ є збудники різних інфекцій 

(бактеріальних, вірусних та грибкових). Зокрема, β-гемолітичний стрептокок 

групи А зустрічається у дітей приблизно в 30% випадків, а у дорослих – в 10-

15 % випадків, також виявляються стафілококи, токспоплазми, мікоплазми та 

інші [272]. 

У педіатрії істотний вплив на характер етіологічно значущої 

мікрофлори робить вік дитини. Так, за даними Т.І. Гаращенко та 

М.Р. Богомільського, у дітей перших трьох років життя значне місце серед 

збудників займають стафілококи [43, 44]. Бета-гемолітичний стрептокок 

групи А найчастіше виявляється у дітей у віці 5 – 10 років і в 30 % випадків є 

причиною гострих бактеріальних тонзилітів (ангін). Збудниками гострого 

тонзиліту можуть бути також віруси, найпростіші, мікотична і хламідійна 

інфекція.  

Враховуючи все вищесказане, зараз саме макроліди все частіше 

застосовуються при гострих тонзилітах у дітей. Препарати цієї групи діють 

на позаклітинні і внутрішньоклітинні патогени, в той час як інші антибіотики 

переважно реалізують свій ефект в інтерстиціальному просторі; тому 
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призначення макроліда дає можливість охопити протимікробною активністю 

як поза-, так і внутрішньоклітинні патогени. Крім антибактеріального ефекту, 

макроліди мають виражену протизапальну та імуномодулюючу дію. Перший 

антибіотик групи макролідів – еритроміцин був синтезований в 1952 р. і по 

сьогоднішній день широко застосовується в клінічній практиці [22].  

Не так давно були розроблені нові макролідні антибіотики наступного 

покоління: рокситроміцин, мідекаміцин, дірітроміціна, кларитроміцин і 

азитроміцин. Найбільш високі концентрації азитроміцину спостерігають в 

мигдаликах, аденоїдах, бронхіальному секреті, слизовій оболонці бронхів, 

альвеолярної рідини, ексудаті середнього вуха. [66, 226, 270]. 

Критеріями ефективності консервативної терапії ХТ є підвищення 

кількості життєздатних лімфоцитів і зменшення кількості лімфоцитів, що 

перебувають у стані апоптозу, а також зниження вмісту сироваткових IgA та 

IgM і підвищення концентрації секреторного slgA у складі лакунарного 

секрету[60].  

Комплексне лікування ХТ, що включає промивання лакун піднебінних 

мигдаликів розчином мірамістину, контактну ультразвукову обробку 

піднебінних мигдаликів, застосування препарату Імудон, дозволяє зберегти 

оптимальне співвідношення кількості живих лімфоцитів до кількості 

лімфоцитів у стані апоптозу на термін до 6-7 міс [60].  

Таким чином, дані сучасної наукової літератури засвідчують, що ХТ є 

досить частим захворюванням як взагалі, так і серед ЛОР-патології зокрема. 

Разом з тим, не дивлячись на значну кількість клінічних і експериментальних 

досліджень, присвячених цій патології, закономірності розвитку 

патологічного процесу в тканинах піднебінних мигдаликів протягом 

десятиліть ще продовжують залишатися багато в чому не розкритими. 

Подальшого вивчення потребують параметри імунної відповіді, що багато у 

чому визначають перебіг захворювання, підходи до вибору методу лікування, 

зокрема суперечливими є дані щодо цитокінового профілю. До теперішнього 
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часу є ще, як мінімум, дві точки зору на зв’язок апоптозу з процесами 

старіння. Згідно з однією з версій нормальні (гомеостатичні) апоптозні 

процеси можуть брати участь у розвитку вікових патологій і фенотипів 

старіння. Відповідно до іншої точки зору накопичення старіючих клітин в 

тканинах пояснюється віковою резистентністю до апоптозу. Тому вивчення 

процесів апоптозу імунокомпетентних клітин носоглоткового кільця, які 

відіграють значну роль у формуванні місцевого і системного імунітету, може 

бути доцільним для визначення ризику розвитку аутоімунних процесів в 

організмі. 

Розкриття цих та інших істотних особливостей патологічного процесу в 

ПМ розширить уявлення про патогенез ХТ і дозволить більш адекватно 

обгрунтувати лікувальну тактику при різних його формах.  
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Розділ 2 

 

Матеріали і методи дослідження 

 

2.1. Загальна характеристика методичних підходів при 

ретроспективному аналізі карт стаціонарних хворих з діагнозом «хронічний 

тонзиліт» 

 

Проведено ретроспективний аналіз 272 карт стаціонарного хворого, 

пацієнтів, які перебували на стаціонарному лікуванні у 

оториноларингологічному відділенні Комунального закладу Тернопільської 

обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» за період з 2014 по 

2016 рр з приводу ХТ. 

Діагноз встановлювали за результатами клінічного обстеження, до 

якого входили: збір скарг, анамнезу захворювання і життя, стандартне 

комплексне дослідження ЛОР-органів, клінічний аналіз крові і сечі, 

біохімічний аналіз крові, електрокардіографічне дослідження, флюорографія 

органів грудної клітки.  

При розподілі хворих на вікові групи використовували вікову 

классифікацію Всесвітної організації охорони здоров’я [111]: 

 

18-44 – молодий вік; 

45-59 – середній вік; 

60-74 – похилий вік; 

75-90 – старечий вік; 

після 90 – довгожителі 
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При огляді ділянки ПМ для виявлення ознак хронічного тонзиліту, що 

відображають залученість в запальний процес навколишніх анатомічних 

утворень користувалися: 

1. симптомом Гізе [Guisez, 1920] – гіперемія передніх дужок; 

2. симптомом Зака [Зак В.Н., 1933] – набряк слизової оболонки над 

верхнім полюсом піднебінних мигдаликів і верхніх частин піднебінних 

дужок; 

3. симптомом Преображенского [Преображенский Б.С, 1938] - 

дугоподібна інфільтрація і гіперемія верхніх половин дужок и междужкового 

кута [54,]. 

 

Показаннями до оперативного лікування хронічного запалення 

мигдаликів вважали: 

 

1. Часто рецидивуючий тонзиліт (7 документованих загострень 

протягом року, або по 5 загострень за рік протягом 2 років, або по 3 

загострення за рік протягом 3 років); 

2. Хронічний тонзиліт з токсико-алергічними явищами, що підвищують 

ризик розвитку серцево-судинних і / або ниркових ускладнень, а також, якщо 

вже розвинулися захворювання інфекційно-токсикоалергіченої природи 

(ревматизм, інфекційний неспецифічний поліартрит, захворювання серця, 

жовчних шляхів, нирок, щитоподібної залози, деякі захворювання нервової 

системи, шкіри); 

3. Синдром апное уві сні, порушення ковтання і дихання внаслідок 

збільшення розмірів піднебінних мигдаликів; 

4. Гнійні ускладнення (інтра-, паратонзилярний абсцес, 

парафарінгеальна флегмона) [62, 152, 232, 234, 236, 252, 253, 279, 289]. 
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2.2. Загальна характеристика обстежених хворих  

 

Проведено обстеження 88 хворих віком від 18 до 74 років чоловічої та 

жіночої статі, серед яких чоловіків було 34, жінок 54 з різними формами ХТ, 

які лікувалися у отоларингологічному відділенні Комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» 

впродовж 2012-2016 років. Контрольна група складалася з 15 практично 

здорових осіб.  

Розподіл обстежених хворих за віком і статтю представлені у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Розподіл обстежених хворих за віком і статтю. 

 

Стать/вік 18-44 роки 45-59 років 60-74 роки Разом 

Чоловіки 34 - - 34 

Жінки 44 9 1 54 

Всього 78 9 1 88 

 

При виконанні роботи було передбачено дотримання правил безпеки 

пацієнтів, збереження прав та канонів людської гідності, а також, морально-

етичних норм у відповідності до основних положень GSP (1996 р.), Конвенції 

Ради Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.) 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000 

рр.), і наказу МОЗ України №281 від 01.11.2000р., що підтверджено комісією 

з біоетики Тернопільського державного медичного університету імені 

І.Я. Горбачевського (протокол засідання № 40 від 15.03.2017 р.). Порушень 
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морально-етичних норм при проведенні науково-дослідної роботи не 

виявлено. Було прийнято позитивне рішення комісії щодо відповідності 

роботи етичним нормам. 

 

Хворі були поділені на дві основні групи в залежності від характеру 

проведеного лікування (табл. 2.2). До першої групи віднесли 68 (77,3 %) 

хворих на ХТ, яким проводилося хірургічне лікування. Друга група включала 

20 (22,7 %) хворих на ХТ, яким проводилося консервативне лікування. 

 

Таблиця 2.2 – Розподіл хворих на групи в залежності від характеру 

проведеного лікування 

 

Стать Перша група Друга група Разом 

Чоловіки 28 6 34 

Жінки 40 14 54 

Всього 68 20 88 

 

Тонзилектомія проводилася за класичною методикою. Під 

комбінованою анестезією (місцевою – розчин лідокаїну 2 % і загальною 

внутрішньовенною) проводили надріз слизової оболонки в ділянці верхньої 

третини піднебінної дужки. Через проведений розріз між самими 

мигдаликами і піднебінними дужками безпосередньо за капсулою мигдаликів 

вводили вузький распатор. Після цього відсепаровували верхні полюси 

мигдаликів і фіксували їх вільні краї за допомогою затискача. Для 

продовження відсепарування середніх відділів мигдалики дещо підтягували 

за їх вільний край, чим забезпечували більш зручний доступу і кращий 
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візуальний контроль. У подальшому здійснювали відсікання мигдаликів від 

піднебінно-язикової та піднебінно-глоткової дужок. Для остаточного 

видалення мигдаликів їх нижню частину відсікали за допомогою петлі. При 

цьому їх пропускали через петлю і максимально відводили від стінки зіва. 

Відсікали мигдалики разом із їх капсулою єдиним блоком. Після видалення 

мигдаликів проводили огляд ложа і остаточний гемостаз. 

Консервативне лікування проводилося протягом 9 днів у тих пацієнтів 

у яких була діагностована проста форма хронічного тонзиліту і воно 

включало: щоденне промивання лакун піднебінних мигдаликів розчином 

препарату Фурасол, а також проведення фізіотерапевтичних процедур 

(тубус-кварц на ділянку зіва та ультрафонофорез з гідрокортизоновою маззю 

на підщелепну ділянку). 

 

2.2.1. Клінічні методи обстеження 

 

При клінічній оцінці стану хворих на ХТ та ефективності його 

лікування крім загальноклінічних обстежень користувалися також 

запропонованою Д.І. Заболотним і співавторами [70] бальною оцінкою за 

клінічними показниками: 

- ступінь гіперемії дужок (0 балів – відсутність гіперемії; 1 бал – 

незначна гіперемія дужок; 2 бали – виражена гіперемія дужок і слизової 

оболонки мигдаликів; 3 бали – виражена гіперемія дужок, слизової оболонки 

мигдаликів, бокових і задніх стінок глотки); 

- наявність казеозно-гнійного детриту в лакунах (0 балів – відсутність 

вмісту в лакунах; 1 бал – тільки поодинокі казеозні «пробки»; 2 бали – 

помірне виділення з лакун казеозу і гною без натискування на тканину; 3 

бали – гнійний вміст у лакунах); 

- розміри мигдаликів (0 балів – у межах лінії дужок, нормальні; 1 бал – 

виходять за межі дужок незначно; 2 бали – різні розміри правого і лівого  
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мигдалика, що виходять за межі дужок; 3 бали – виражена атрофія 

мигдаликів); 

- стан підщелепних лімфовузлів (0 балів – у межах норми; 1 бал – 

незначно збільшені лімфовузли; 2 бали – періодично збільшені і болючі; 3 

бали – постійно збільшені лімфовузли, періодична болючість при пальпації); 

- кількість загострень за рік (0 балів – без загострень; 1 бал – 

загострення 1 раз за рік без гострих респіратоних віруснихєзжахворювань; 2 

бали – загострення 2 рази за рік; 3 бали – загострення > 3 разів за рік); 

- наявність супутніх захворювань (0 балів – відсутність 

метатонзилярної патології; 1 бал – наявність хронічних захворювань 

шлунково-кишкового тракту, щитоподібної залози; 2 бали – наявність 

хронічних захворювань нирок, суглобів з від’ємними ревмопробами; 3 бали – 

загроза по ревматизму, позитивні ревмопроби; 4 бали – наявність 

захворювань серця, суглобів, сполучної тканини з позитивними 

ревмопробами); 

- термометрія тіла при загостренні хронічного тонзиліту (0 балів – 

нормальна температура; 1 бал – субфібрильна; 2 бали – біля 38º С; 3 бали – > 

38º С). 

Ступінь гіпертрофії ПМ визначали за методом Б.С. Преображенського 

шляхом візуального вивчення фарингоскопічної картини. У відповідності до 

цього виділяють 3 ступені гіпертрофії: 1 ступінь – мигдалик займає 1/3 

відстані між краєм передньої піднебінної дужки і віртуальної лінії, 

проведеної через середину зіва у вертикальному напрямку; 2 ступінь 

гіпертрофії – мигдалики займають 2/3 вказаної відстані і 3 ступінь 

гіпертрофії – мигдалики дотикаються по серединній лінії [68]. 
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2.2.2 Лабораторні методи дослідження 

 

Крім клінічного обстеження із бальною оцінкою у даного контингенту 

пацієнтів додатково оцінювався імунний статус, а також стан апоптозу і 

некрозу лімфоцитів ПМ і периферійної крові. 

Визначення стану субпопуляційного складу лімфоцитів крові 

проводили на проточному цитофлюориметрі «Becmen Culter Epix XL» (USA). 

При цьому визначали динаміку кількісних змін, а також співвідношення 

різних субпопуляцій лімфоцитів між собою: з CD3 – рецепторами, які 

містяться у всіх субпопуляціях Т-лімфоцитів, з CD4 – рецепторами, які 

містяться у Т-хелперах, з CD8 – рецепторами, які містяться у Т-супресорах, з 

CD16 – рецепторами, які містяться у NK-клітинах (натуральних кілерах) і з 

CD19 – рецепторами, які містяться у специфічних В-клітинах, що впливають 

на гуморальний імунітет) [188]. Співставлення їх пропорційних 

співвідношень між собою проводили у порівнянні з кількісно найменшим у 

всіх пацієнтів рівнем CD8+-лімфоцитів, а також порівнювали з нормою, 

встановленою фірмою-виробником для даного приладу (вказано у паспорті 

приладу) і за даними наукової літератури [29, 88, 199, 261, 269, 271]. 

Стан апоптозу і некрозу, а також їх співвідношення AN/PI (за 

маркерами апоптозу – «ANNEXIN V FITC» і некрозу РІ – пропідій йодид) в 

лімфоцитах та нейтрофілах клітинного завису з тканини ПМ і в 

периферичній крові також визначали на проточному цитофлюориметрі 

«Becmen Culter Epix XL» (USA) [145, 146]. 

За останній час значна увага приділяється вивченню цитокінового 

профілю при алергічних захворюваннях, а особливо – дисбалансу цитокінів 

Th1 (гамма-інтерферон – IFNγ) і Th2 (інтерлейкін-4 – IL-4) лімфоцитів [120, 

162, 205]. ІЛ-4 в комплексі з IFNγ є ключовим фактором, що визначає тип 

імунітету [93]. Вважається, що більш інформативним показником є динаміка 

їх співвідношення на відміну від простої констатації абсолютних рівнів. При 
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цьому при інфекційно-алергічних захворюваннях відмічається зниження 

співвідношення концентрацій IFN-γ/IL-4 як важливих складових процесу 

запалення, що є характерним для реакцій гіперергічного типу [9]. Рівень 

цитокінів (гамма-інтерферону – IFNγ та інтерлейкіну-4 – IL-4) лімфоцитів 

визначали на імуноферментному аналізаторі «STAT FAX 303/PLUS». 

Комплексне обстеження проведено у 36 пацієнтів з ХТ з яких у 20 

випадках проводилося консервативне лікування і у 16 – хірургічне. 

Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб без ознак ЛОР-

патології.  

Консервативне лікування проводилося пацієнтам у яких були наступні 

ознаки ХТ: наявність пробок в лакунах мигдаликів з їх пухкою поверхнею, 

стійка гіперемія та гіперплазія країв передніх дужок, їх злуки з мигдаликами, 

набряклість країв верхніх відділів піднебінних дужок, збільшення та 

болючість при пальпації регіонарних лімфатичних вузлів. При приєднанні до 

вказаних ознак періодичної субфібрильної температури, загальної слабкості, 

нездужання, швидкої втомлюваності, зниженої працездатності, а також змін 

зі сторони інших органів і систем: періодичні болі в суглобах, функціональні 

зміни з боку серця, нирок, судинної системи, печінки було показане 

хірургічне лікування.  

Кожна із обстежених груп пацієнтів (ті, яким проводилося 

консервативне лікування і ті, яким проводилося оперативне втручання) були 

розділені на 2 підгрупи: із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування і його зростанням (табл. 2.3).  

Комплексне обстеження цих груп хворих на хронічний тонзиліт 

проводили перед початком лікування, після закінчення 9-денного курсу 

консервативної терапії і через 10 днів після оперативного втручання. 

Повторне обстеження проводили ще через 20 днів (30 днів від початку 

обстеження). 
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Для визначення характеру мікрофлори проводили бактеріологічний 

посів вмісту лакун ПМ. Для цього паличкою із стерильним тампоном робили 

мазок по поверхні ПМ, тампон поміщали у стерильну пробірку і направляли 

у бактеріологічну лабораторію для посіву на поживні середовища і 

ідентифікації мікроорганізмів. Із поживних середовищ використовували 

жовче-сольовий, кров’яний агар, середовище ЕНДО і середовище Сабуро. 

Результати оцінювали візуально і за допомогою світлового мікроскопа через 

3 дні від моменту посіву. 

 

Таблиця 2.3 – Розподіл хворих на підгрупи в залежності від характеру 

динаміки співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі лікування 

 

 
Чоловіки Жінки Всього 

 

Контроль 

 

8 7 15 

З підвищенням 

IFN-γ/IL-4 після оперативного 

лікування 

4 2 6 

Із зниженням 

IFN-γ/IL-4 після оперативного 

лікування 

5 5 10 

З підвищенням IFN-γ/IL-4 

після консервативного лікування 
3 11 14 

Із зниженням 

IFN-γ/IL-4 після 

консервативного лікування 

3 3 6 

 

Разом 

 

23 28 51 
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2.2.3 Морфологічні методи дослідження 

 

Проведено обстеження у 27 пацієнтів із ХТ, яким здійснювалася 

тонзилектомія із одночасним визначенням стану апоптозу і некрозу, а також 

їх співвідношення в лімфоцитах та нейтрофілах у клітинному зависі з 

тканини ПМ і в периферичній крові. Всім пацієнтам проводилося 

морфологічне дослідження видалених ПМ. Шматочки тканини ПМ 

фіксували в 10 %-му розчині нейтрального формаліну, рідині Карнуа і в 96° 

спирті. Парафінові зрізи товщиною 5-8 мкм робили у трьох взаємно 

перпендикулярних площинах і забарвлювали гематоксиліном та еозином, 

резорцин-фуксином за Вейгертом, а також за Ван Гізон. Для виявлення 

глікогену застосовували ШИК-реакцію. 

Морфометричну оцінку тканин на гістологічних зрізах здійснювали за 

допомогою окуляр-мікрометра МОВ-1-15×. При цьому вимірювали діаметр 

фолікулів, товщину слизової оболонки, кількість шарів епітелію у ній, а 

також товщину сполучнотканинної капсули. Оцінку функціонального стану 

судин проводили шляхом вирахування ІВ – індекса Вогенворта [173, 292, 

293] тобто відношення площі середнього шару артерій до площі їх просвіту: 

  

ІВ = (SМ / SПр )100 %, де    (2.1) 

SМ – площа медії,  

SПр – площа просвіту судини     

 

Морфометричну аналіз судин проводили на артеріях із зовнішнім 

діаметром 26-50 мкм. Крім того, проводили макрометрію та масометрію 

видалених мигдаликів. 
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Статистичну обробку отриманих даних здійснювали методом 

варіаційної статистики з використанням U-критерію Манна-Уітні, F-

критерію Фішера та однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA). 

Розраховували середні арифметичні величини (М), похибки середніх 

арифметичних (m), коефіцієнти варіації, а також середні квадратичні 

відхилення. Зміни вважали достовірними при р≤0,05.  Для розрахунків 

використовували комп’ютерну програму Microsoft Excel ХР (USA) та Origin 

7.5 (OriginLab Corporation, USA). 

 

Результати даного розділу опубліковані у наступних працях: 

 

1. Пат. на корисну модель №97948 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб 

визначення форми хронічного тонзиліту / Яшан О. І., Герасимюк М. І.; 

заявник і власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського». — № u 201411888; заявл. 03.11.2014; 

опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. 

2. Пат. на корисну модель №97083 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб 

діагностики хронічного тонзиліту / Яшан О. І., Герасимюк М. І.; заявник і 

власник патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

імені І. Я. Горбачевського». — № u 201411065; заявл. 10.10.2014; опубл. 

25.02.2015, Бюл. № 4. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Розділ 3 

 

Клінічні та лабораторні дані при первинному обстеженні хворих на 

хронічний тонзиліт 

 

Проведено ретроспективний аналіз 272 карт стаціонарних хворих, які 

перебували на лікуванні у ЛОР-відділенні комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» і 

були прооперовані з приводу хронічного тонзиліту за період з 2014 по 2016 

роки. 

При поступленні у стаціонар усім хворим проводилося стандартне 

обстеження, яке включало скарги, анамнез захворювання, об’єктивне 

обстеження орофарингіальної ділянки, а також проведення лабораторних 

досліджень (загальний і біохімічний аналіз крові, електрокардіографія). 

Розподіл хворих за віком і статтю представлений у таблиці 3.1а і 3.1б. 

Як видно із таблиці жінки хворіють на ХТ у 1,43 рази частіше, ніж чоловіки. 

Найчастіше захворювання реєструється у віковому періоді від 18 до 44 років, 

тобто у осіб працездатного віку, що складає 94,5 % від усіх госпіталізованих 

пацієнтів. Осіб старших за 75 років на стаціонарне лікування з приводу ХТ не 

поступало. 

При оформленні хворих на стаціонарне лікування у ЛОР-відділення 

суб’єктивно вони пред’являли наступний комплекс скарг у їх різному 

поєднанні і комбінаціях: часті ангіни, які турбували протягом останніх 

декількох років (від 3 до 6 випадків на рік), біль у горлі різного ступеня 

інтенсивності, періодичне підвищення температури, постійне почервоніння і 

валикоподібне потовщення країв піднебінних дужок, наявність гнійних  



64 

 

 

Таблиця 3.1а – Розподіл хворих на ХТ за результатами 

ретроспективного аналізу історій хвороби за віком і статтю (по роках: 2014, 

2015, 2016). 

 

Стать Роки /вік 18-44 роки 45-59 років 60-74 роки Разом 

Чоловіки 

2014 43 - - 43 

2015 37 2 - 39 

2016 29 1 - 30 

Жінки 

2014 40 6 1 47 

2015 66 3 1 70 

2016 42 1 - 43 

Всього 

2014 83 6 1 90 

2015 103 5 1 109 

2016 71 2 - 73 

 

пробок в лакунах мигдаликів, збільшення і болючість 

позадунижньощелепних лімфовузлів, зміна відчуття смаку і неприємний 

запах з рота, вестибулярні порушення (шум у вухах, запаморочення, 

головний біль), при цьому супутніми захворюваннями відзначали: 

ревматизм, ревматоїдний артрит, порушення з боку серцево-судинної 

системи (різного роду дискомфорт в ділянці серця аж до виражених болів,  
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Таблиця 3.1б – Розподіл хворих на ХТ за результатами 

ретроспективного аналізу історій хвороби за віком і статтю (всього за період 

з 2014 по 2016 роки). 

 

Стать/вік 18-44 роки 45-59 років 60-74 роки Разом 

Чоловіки 109 3 - 112 

Жінки 148 10 2 160 

Всього 257 13 2 272 

 

серцебиття, перебої серцевого ритму, задишка та ін.), а також проблеми з 

нирками. 

До загальних скарг можна також віднести: нездужання, швидку 

стомлюваність, дратівливість, пітливість долонь і пахвових западин, часті 

головні болі. 

Субʼєктивними скаргами були: щорічні повторні ангіни – пред’являли 

246 хворих (90,4 %), біль у горлі з періодичним посиленням, чи згасанням, 

першіння, приступи кашлю відмічали 272 (100 %), характерним було 

посилення болю у ранкові часи, а також хворі пов’язували його із прийомом 

холодної їжі чи рідини, що було відмічено 246 хворими (90,4 %), періодичне 

підвищення температури у періоди загострення тривалістю 4-5 днів до 37,2-

37,4 ºС реєстрували 267 (98,2 %) пацієнтів, зміна відчуття смаку і 

неприємний запах з рота відмічали 215 (79,0 %) хворих, постійне 

почервоніння і валикоподібне потовщення країв піднебінних дужок 

відмічено 169 (62,1 %) обстеженими, наявність гнійних пробок в лакунах 

мигдаликів відмічали у 144 випадках (52,9 %), болючість лімфовузлів, 
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розташованих по передньому краю грудинно-ключично-соскового м’яза, 

була у 131 хворого (48,2 %), вестибулярні порушення виникали у 114 хворих 

(41,9 %). Супутні захворювання відзначали: ревматизм – 38 хворих (14,0 %), 

ревматоїдний артрит – 46 хворих (16,9 %), порушення з боку серцево-

судинної системи – 137 хворих (50,4 %), проблеми з нирками системи – 33 

хворих (12,1 %), супутні захворювання були відмічені у 8 хворих (2,9 %). 

При об’єктивному обстеженні фарингоскопічна картина дозволила 

виявити місцеві ознаки тривалого запалення в ПМ. Практично у всіх  хворих 

визначалася гіперемія і набряклість країв дужок ПМ. Зрощення і спаяність 

передніх і задніх дужок самого ПМ – відмічено у 182 (66,9 - %) хворих. Це 

підтверджувалося тим, що при введенні зонда або елеватора між дужками і 

тканиною ПМ відчувався опір для його просування між краями дужок і 

самими ПМ. Ознака В.Н. Зака – набряклість в області верхнього кута, 

утвореного передніми і задніми дужками – відмічено у 256 (94,1 %) хворих, 

ознака Б.С. Преображенського – гіперплазія і інфільтрація країв верхніх 

відділів передніх і задніх дужок – відмічено у 237 (87,1 - %) хворих, ознака 

Гіза – гіперемія передніх дужок виявлялась у 269 (98,9 – %) хворих. 

Наявність у криптах ПМ рідкого, густого казеозного або у вигляді пробок 

гнійного вмісту іноді з неприємним запахом виявлялась у 201 (73,9 %) 

хворих, що встановлювалося за допомогою методу видавлювання. При 

натисканні шпателем на латеральну частину передньої піднебінної дужки і на 

ділянку верхнього полюса ПМ з нього виділялися казеозні маси або рідкий 

гній. 

При пальпації по передньому краю грудино-ключично-соскоподібного 

м'яза, а також у ділянці позадунижньощелепної ямки визначалися болючі 

лімфатичні вузли, які нерідко супроводжувалися іррадіацією болю у 

відповідне вухо.  

Результати проведеної бальної оцінки стану хворих на хронічний 

тонзиліт за клінічними показниками при поступленні на стаціонарне 
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лікування у ЛОР-відділення комунального закладу Тернопільської обласної 

ради «Тернопільська Університетська лікарня» представлені у табл. 3.2. 

Як видно із таблиці, найбільш постійними ознаками можна вважати: 

гіперемію дужок, наявність казеозного детриту, збільшення реґіонарних 

лімфатичних вузлів і наявність супутніх захворювань. Менш постійними 

були: зміна розмірів ПМ і підвищення температури тіла. 

При проведені лабораторних досліджень у загальному клінічному 

аналізі крові відчутне збільшення кількості лейкоцитів відмічалося лише у 8 

(2,9 %) хворих, збільшення кількості поличкоядерних нейтрофілів до 8-16 % 

– у 84 (30,9 %) хворих при зниженні сегментоядерних нейтрофілів менше за 

50 % – у 65 (23,9 %) хворих. Лімфопенія з питомою часткою лімфоцитів  

 

Таблиця 3.2. – Бальна оцінка стану хворих на ХТ за клінічними 

показниками  
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2,43 2,6 1,15 2,43 2,74 2,3 1,56 2,17±0,36 

 

 

Меншою за 20 % зареєстрований у 33 (12,1%) хворих (з них 13 – чоловіки, 20 

– жінки), підвищення ШОЕ до 20-35 мм/год. – у 25 (9,2 %, з них 15 – 

чоловіки, 10 – жінки), анемія – 80 (29,4 %) хворих (з них 20 – чоловіки, 60 – 
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жінки). У біохімічному аналізі крові диспротеїнемія відмічалася у 36 (13,2 %) 

хворих. 

При ЕКГ-дослідженні ті чи інші відхилення від прийнятої норми були 

відмічені у 88,6 % (241) хворих. Ревмопроби були позитивними у 16,5 % (45) 

хворих. 

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать, що жінки 

хворіють на ХТ частіше, ніж чоловіки. Найчастіше захворювання 

реєструється у віковому періоді від 18 до 44 років. 

Найпостійнішими суб’єктивними симтомами були: скарги на щорічні 

повторні ангіни, біль у горлі з періодичним посиленням, чи згасанням з 

посилення у ранкові часи, а також у зв’язку із прийомом холодної їжі чи 

рідини, першіння, приступи кашлю, періодичне підвищення температури у 

періоди загострення.  

Об’єктивно при фарингоскопії найчастіше визначалися: гіперемія і 

набряклість країв дужок ПМ, наявність в криптах рідкого, густого казеозного 

або у вигляді пробок гнійного вмісту нерідко з неприємним запахом. 

Із лабораторних методів обстеження у загальному аналізі крові досить 

часто реєструвалася анемія, причому у жінок вона відмічалася утричі 

частіше, ніж у чоловіків Непостійним був помірний лейкоцитоз із 

підвищеним вмістом паличкоядерних нейтрофілів та підвищення швидкості 

осідання еритроцитів. Підвищений вміст нейтрофілів також частіше 

реєструвався у жінок, ніж у чоловіків. 

Всі хворі через один день після оформлення у стаціонар були 

прооперовані з виконанням двобічної тонзилектомії. Із ускладнень у 

післяопераційному періоді було відмічено 3 випадки кровотеч, які було 

зупинено застосуванням традиційних методів (електрокоагуляція). Інших 

ускладнень не відмічалося. Середня тривалість перебування хворого на ліжку 

складала 7,6 дня. 
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При виписуванні із стаціонару, загальний стан хворих був задовільним. 

В окремих випадках відмічено незначний дискомфорт при ковтанні. При 

огляді орофарингіальної ділянки передня дужка ПМ у всіх випадках була 

збереженою, ніші між дужками очищені від фібрину, слизова ніш відновлена, 

блідорожевого кольору.  

Контрольний огляд через місяць після втручання дозволив 

констатувати нормалізацію температури тіла пацієнтів, зниження і 

стабілізацію ревмопроб, а також нормалізацію показників крові.  

 

Висновок. 

1. Найчастіше ХТ реєструється у віковому періоді від 18 до 44 років, 

причому у жінок у 1,43 рази частіше, ніж у чоловіків. 

2. Найбільш характерними симптомами при ХТ є: щорічні повторні 

ангіни, біль у горлі з періодичним посиленням, відчуття першіння, приступи 

кашлю, гіперемія і набряклість країв дужок ПМ, наявність в криптах рідкого, 

густого казеозного або у вигляді пробок гнійного вмісту. 

3. У загальному аналізі крові у хворих на ХТ може відмічатися 

помірний лейкоцитоз із підвищеним вмістом паличкоядерних нейтрофілів та 

прискорення швидкості осідання еритроцитів. Досить часто реєструється 

також знижений вміст еритроцитів. У жінок зміни досліджуваних 

лабораторних показників зустрічаються частіше і дещо більш виражені, ніж у 

чоловіків. 

 

Результати даного розділу опубліковані у наступних працях: 

 

1. Герасимюк М.І. Статево-вікова характеристика та результати 

клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію / 

М.І. Герасимюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 

України. – 2016. - № 4. – С 28-31. 
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Розділ 4. 

 

Стан апоптозу і некрозу лімфоцитів у піднебінних мигдаликах та 

периферійній крові і їх співставлення з морфологічними даними та 

мікрофлорою піднебінних мигдаликів у хворих, прооперованих з 

приводу хронічного тонзиліту  

 

За результатами проведеного нами дослідження було встановлено, що в 

усіх випадках у лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ у хворих на ХТ 

явища апоптозу переважали над некрозом (співвідношення: апоптоз/некроз 

при цьому було > 1, причому в середньому ця кратність складала (6,20±2,06) 

разів. У нейтрофілах – навпаки, на відміну від цього, некроз переважав над 

апоптозом. Співвідношення апоптоз/некроз було < 1 – в середньому кратне 

лише (0,65±0,16) рази (діаграма рис. 4.1).  
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Рисунок 4.1 – Діаграма співвідношень апоптозу і некрозу в лімфоцитах 

і нейтрофілах клітинного завису з тканини ПМ після їх оперативного 

видалення у хворих з ХТ. 
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Було також встановлено, що співвідношення апоптоз/некроз у 

лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ тісно корелювало із таким же 

співвідношенням цих показників у периферичній крові (діаграма рис. 4.2). 

Тобто, можна вважати, що рівень апопто-некротичного співвідношення (в 

подальшому – індекса) у периферичній крові був відображенням такого у 

тканині піднебінних мигдаликів.  

 
 

Рисунок 4.2 – Діаграма співвідношень апоптозу і некрозу в лімфоцитах 

клітинного завису з тканини ПМ і в лімфоцитах крові після оперативного 

видалення мигдаликів у хворих з ХТ. 

 

При проведенні дослідження гістологічних зрізів ПМ після їх 

оперативного видалення у даного контингенту хворих з діагнозом: 

«Хронічний тонзиліт» звертало на себе увагу наступне. У тих випадках, коли 

співвідношення апоптоз/некроз лімфоцитів було порівняно невисоким (в 

межах кратності у 2 – 3 рази) у гістологічних препаратах чітко 
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візуалізувалася досить добре виражена слизова оболонка, яка була 

представлена призматичним біля основи та багатошаровим плоским 

неороговіваючим епітелієм у поверхневих шарах (рис. 4.3) і яка досить  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 2,53 (пацієнт 

№ 13). Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 180. 

Поверхня слизової оболонки ПМ з поверхнево розміщеним 

багатошаровим плоским, а біля основи призматичним епітелієм – 1, 

підслизова основа – 2, яка формує сполучнотканинну капсулу мигдалика. 

 

активно сприймала ШИК-барвники при постановці реакції на виявлення 

глікогену. При проведенні морфометричних досліджень кількість шарів 

епітеліальних клітин у таких випадках складала (18,50±1,08). Власна 

пластинка слизової оболонки при цьому заглиблювалася в епітеліальний шар 

у вигляді чисельних сосочків. 
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Сполучнотканинна капсула була порівняно не товстою (її товщина в 

середньому складала (147,67±4,44) мкм) хоча водночас і досить щільною. По 

суті, у тих місцях, де мигдалики не були покриті слизовою оболонкою, вона 

продовжувала їх підслизову основу. Товщина підслизової основи при цьому 

сягала (25,17±1,43) мкм. В товщі капсули можна було спостерігати чисельні 

судини. Артеріоли і дрібні артерії виглядали у більшості випадків зяючими, 

нерідко їх просвіт був заповнений форменими елементами крові. Стінки 

артерій середнього калібру перебували, переважно, у стані підвищеного 

тонусу про що свідчила насиченість їх забарвлення і порівняно досить 

виражена складчастість внутрішньої еластичної мембрани (рис. 4.4). Індекс  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ – 1,64 (пацієнт 

№ 14). Забарвлення за Вейгертом. х 180. 

Складчастість внутрішніх еластичних мембран з ущільненням стінок 

артерій середнього калібру – 1. 
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Вогенворта при цьому складав (128,45±3,75). Лімфоїдні фолікули також 

досить інтенсивно сприймали барвники і мали чіткі межі. Розміри їх 

діаметрів перебували в діапазоні (281,83±21,08) мкм. 

При проведенні візуального обстеження ділянки зіва у даної категорії 

хворих було встановлено, що розміри ПМ були значно збільшеними. Вони 

займали більше половини просвіту зіва, а у окремих випадках майже 

дотикалися між собою, що створювало у хворих певні затруднення при 

диханні і ковтанні їжі. Консистенція мигдаликів при натискуванні була 

рихло-еластичною. Розміри видалених ПМ сягали від 26×22×12 мм до 

31×28×17 мм, а їх маса – від 2,1 г до 2,6 г. При цьому їх слизова оболонка 

була нерівною, помірно гіперемійованою, іноді з незначним білісуватим 

нальотом.  

По мірі наростання співвідношення апоптоз/некроз до інтервалу 

кратності від 4 до 6 при морфологічному дослідженні тканини видалених ПМ 

у першу чергу починали звертати на себе увагу судинні реакції. Загальна 

кількість судин при цьому зростала, їх просвіт нерідко був заповнений 

скупченнями еритроцитів, а стінки перебували у різному функціональному 

стані: від спазмованих із «гофрованими» внутрішніми еластичними 

мембранами артерій до зяючих округлої форми судин з набухлим ендотелієм, 

ядра якого випиналися у просвіт у вигляді «частоколу» (рис. 4.5). Індекс 

Вогенворта у артеріях в цілому набував тенденції до зниження і складав 

(111,38±5,77), що свідчило про переважання у стінках артерій дилятаційних 

реакцій над констрикторними. 

Слизова оболонка потоншувалася до (104,50±8,12) мкм, її 

призматичний епітелій підлягав метаплазії у плоский, кількість його шарів 

зменшувалася до (14,50±1,08), а сполучнотканинна капсула навпаки – 

потовщувалася до (66,33±5,76) мкм і помітно розпушувалася. У поверхневих 

шарах плоского епітелію спостерігався гіперкератоз. Внаслідок розтягування 

власної пластинки слизової оболонки, вона втрачала свої сосочки і вже не  
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Рисунок 4.5 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 7,42 (пацієнт 

№ 19). Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 180. 

Артерія з ущільненою стінкою і вибуханням ендотелію у просвіт 

судини у вигляді «частоколу» – 1, розтягнутий просвіт вени із сплющеним 

ендотелієм – 2, розпушена за рахунок набряку сполучнотканинна капсула – 3. 

 

заглиблювалася у товщу слизової. Тому межа між ними набувала характеру 

прямої лінії. Водночас відбувалося просвітлення лімфоїдних фолікулів з їх 

чіткою диференціацією на тлі інтенсивніше забарвленої дифузної лімфоїдної 

тканини. Самі фолікули зменшувалися у розмірах до (203,33±23,16) мкм, 

знижувалася їх кількість (рис. 4.6 – 4.7).  

При проведенні візуального обстеження ділянки зіва у даної категорії 

хворих було встановлено, що розміри ПМ були близькими до звичайних і 

складали від 21×14×11 мм до 23×19×14 мм, їх маса сягала від 1.2 г до 1.6 г. 

Вони лише незначно виступали за краї дужок. При цьому слизова оболонка 
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дужок відрізнялася досить вираженою гіперемією, їхні верхні краї виглядали 

набряклими. Поверхня самих ПМ була нерівною, в глибині лакун виявлялися 

гнійні пробки казеозного вигляду. Консистенція тканини органа у таких 

хворих була дещо ущільненою. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ – 6,61, у крові 

– 5,58 (пацієнт № 23). Забарвлення за Вейгертом. х 180. 

Артерії з різним функціональним станом стінок: від помірно 

складчастої до гофрованої внутрішньої еластичної мембрани – 1, 

просвітлення і зменшення у розмірах лімфоїдних фолікулів – 2, проростання 

волокон сполучної тканини в паренхіму ПМ – 3. 

 

Виявлені у попередньої категорії хворих явища прогресували по мірі 

наростання співвідношення апоптоз/некроз від кратності у 7 разів і вище. 

Розміри фолікулів продовжували зменшуватися до (164,00±24,07) мкм, 

слизова стоншувалася до (104,50±8,12) мкм, кількість шарів епітелію у ній 

знижувалася до (10,50±1,25).  
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Рисунок 4.7 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 10,39 (пацієнт 

№ 16). Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 180. 

Атрофія і потоншення слизової оболонки із зменшенням кількості її 

шарів і метаплазією призматичного епітелію у плоский – 1, набряк з 

розпушуванням підслизового шару – 2, просвітлення і зменшення розмірів 

лімфоїдних фолікулів – 3. 

 

Крім того, у цій групі обстежених з апопто-некротичним індексом 

більшим за 7, до описаних процесів приєднувалися зміни склеротичного 

характеру. Значно потовщувалася сполучнотканинна капсула – до 

(109,50±15,10) мкм, а її відроги глибоко проникали в товщу паренхіми, 

утворюючи досить помітні прошарки. Вираженим ставав периваскулярний 

склероз (рис. 4.8). Самі ж судини в усіх полях зору були значно розширеними 

з округлої форми просвітами, кількість їх зростала, а в просвіті нерідко 

можна було спостерігати значні скупчення еритроцитів, а також пристінкові 

тромби (рис. 4.9). В результаті цього індекс Вогенворта продовжував 

знижуватися, сягаючи рівня (93,64±3,58). 
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Рисунок 4.8 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 12,21 (пацієнт 

№ 20). Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 180. 

Виражений периваскулярний склероз – 1. 

 

 

Рисунок 4.9. – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 11,24, у крові 

– 9,01 (пацієнт № 27). Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 180 

Тромб у просвіті перерозтягнутої артерії в капсулі піднебінного 

мигдалика – 1. 
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У проміжках між фолікулами, а також на місці самих фолікулів нерідко 

можна було спостерігати казеозні пробки, сформовані скупченнями 

білкового детриту. У випадках, коли співвідношення апоптоз/некроз було в 

межах кратності 10-12 разів іноді додатково вдавалося виявляти 

пердіапедезні крововиливи, а також лімфоїдні фолікули із зруйнованими 

центральними частинами, які обмежувалися скупченнями макрофагів (рис. 

4.10). 

При проведенні візуального обстеження ділянки зіва у даної категорії 

хворих було встановлено, що розміри ПМ були помітно зменшеними 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Гістологічний зріз ПМ при співвідношенні 

апоптоз/некроз в лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ 12,21 (пацієнт 

№ 20). Забарвлення за Вейгертом. х 240. 

Зруйнована і оточена макрофагами центральна частина лімфоїдного 

фолікула – 1, просвітлення пери фолікулярної лімфоїдної тканини – 2, 

проліферація сполучної тканини – 3. 
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у порівнянні із здоровими людьми. Після видалення їх розміри складали від 

16×12×6 мм до 19×14×8 мм, маса – від 0,9 г до 1,1 г. Вони лише незначно 

виступали за краї дужок. При цьому слизова оболонка дужок була виражено 

гіперемійованою, поверхня самих мигдаликів нерівною, консистенція 

ущільненою, в основі близькою за щільністю до хрящової. Місцями між 

мигдаликами і дужками утворювалися спайки, в глибині лакун виявлялися 

казеозно-гнійні пробки.  

Одним із морфологічних проявів хронізації процесу при тонзиліті 

вважаються папіломи мигдаликів, які виникають на тлі зниження загального і 

місцевого імунітету. Причому частота рецидивів при його лікуванні сягає 

30 %. Папіломатоз дорослих найчастіше буває продовженням рецидивуючого 

ювенільного папіломатозу. З огляду на це нами було проведено комплексне 

обстеження хворої на хронічний тонзиліт, ускладнений папіломатозом 

мигдалика. 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Папілома ПМ, вид зверху. Фото натурального 

препарата. 
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Було встановлено, що співвідношення апоптоз/некроз перевищувало 

кратність 14. При цьому макроскопічно папілома являла собою об’ємне 

ворсинчасте утворення блідо-рожевого кольору з сіруватим відтінком, 

розмірами 3х4 мм, яке на 1,5 – 2 мм виступало над рівнем слизової оболонки 

(рис. 4.11 і 4.12). 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Папілома ПМ, вид збоку. Фото натурального препарата. 

 

При гістологічному дослідженні папіломи та співставленні її з 

гістологічними зрізами слизової оболонки ПМ пацієнтів з невисоким 

співвідношенням AN/PI звертало на себе увагу збільшення кількості шарів як 

базальних, так і поверхневих клітин, яких сумарно нараховувалося до 23 – 25 

і які локалізувалися довкола гіперпластично витягнутих і розгалужених 

сосочків власної пластинки слизової оболонки (рис. 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Гістологічний зріз папіломи ПМ. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. х 180. 

Шар базальних клітин слизової оболонки в ділянці ніжки папіломи – 1; 

шар поверхневих клітин і койлоцитів (великі світлі клітини з ексцентрично 

розміщеними ядрами) – 2; сосочковий шар із сполучної тканини – 3. 

 

Причому слід відмітити, що гіперплазії підлягали не тільки клітини 

слизової оболонки самого папіломатозного виросту, але й сусідніх з ним 

ділянок розміри яких від основи папіломи до периферії приблизно 

відповідали висоті ворсинок самого новоутвору. Як під базальним шаром 

слизової папіломи, так і у сусідніх з нею ділянках спостерігалося посилення 

лімфо-лейкоцитарної інфільтрації елементів сполучнотканинної капсули 

мигдалика (рис. 4.14). Такі морфологічні особливості слід враховувати при 

хірургічному лікуванні папіломи ПМ. 
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Рисунок 4.14 – Гістологічний зріз папіломи ПМ. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. х 140. 

Дифузна лімфоїдна тканина ПМ – 1; лімфоїдний фолікул – 2; ворсини 

папіломи – 3; сполучнотканинна ворсина папіломи з лімфо лейкоцитарною 

інфільтрацією – 4; неуражена частина слизової оболонки – 5; 

сполучнотканинна капсула мигдалика – 6. 

 

Водночас периферичні відділи слизової оболонки виглядали 

потоншеними, кількість шарів клітин у них не перевищувала 13-15, а 

товщина сполучнотканинної капсули, навпаки, зростала до 85 мкм 

((25,17±1.01) мкм при компенсованій формі), діаметр фолікулів при цьому не 

перевищував 170 – 190 мкм ((281,83±14.91) ) мкм при компенсованій формі) 

(рис. 4.15). Все це також свідчило про декомпенсовану стадію хронічного 

тонзиліту на тлі якого і розвинулася папілома. 

Крім того, звертав на себе увагу досить високий вміст глікогену в 

епітелії слизової оболонки самої папіломи, що свідчило про його досить 
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високу функціональну активність в той час як у сусідніх ділянках його вміст 

був порівняно меншим (рис. 4.16). 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Гістологічний зріз ПМ з ворсиною папіломи. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. х 140. 

Дифузна лімфоїдна тканина піднебінного мигдалика – 1; просвітлений 

лімфоїдний фолікул – 2; зріз ворсинки папіломи – 3. 

 

Діагностичну цінність результатів, отриманих після мікробіологічного 

дослідження секрету оцінювали за загально прийнятими критеріями. 

Високою концентрацією вважали тоді, коли кількість виявленого в ньому 

збудника становила 10
6
 (колонієутворювальних одиниць) КУО/мл або 

більше. 

При проведенні бактеріологічного посіву вмісту лакун ПМ у хворих, 

які були прооперовані з приводу ХТ отримано наступні результати. 

Найчастіше зустрічався зеленящий стрептокок (streptococus viridans), який 

був виявлений у 52,38 % від їх загальної кількості. Другу позицію розділили 
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мораксела катараліс (moraxella catarhalis) та золотистий стафілокок 

(staphilococus aureus) – по 33,33 % кожного із них. Кишкова паличка 

(esherichia coli), клебсієлла (klebsiella), синьогнійна паличка (psaeudomonada  

 

 

 

Рисунок 4.16 – Гістологічний зріз папіломи ПМ. Забарвлення ШИК-

реакція. х 140. 

Підвищене накопичення глікогену в слизовій основи ніжки і ворсин 

папіломи ПМ – 1. 

 

aeruginosa) і грибки роду кандіда (candida) були виявлені у одиноких 

пацієнтів, що складало по 4,76 % кожного або 19,05 % сумарно (рис. 4.17). 

У 7 пацієнтів було виявлено комбінацію мікроорганізмів. Поєднання 

зеленого стрептокока і золотистого стафілокока було виявлено у 14,28 % 

обстежених. Поєднання зеленого стрептокока, мораксела катараліс і 

золотистого стафілокока було виявлено у 4,76 %. По одному випадку було 

також висіяно комбінації зеленящого стрептокока і мораксели катараліс, 
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зеленящого стрептокока і кишкової палички, мораксели катараліс та 

золотистого стафілокока. У цілому  
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Рисунок 4.17 – Кількісне співвідношення за частотою виявлення 

збудників з вмісту лакун ПМ у хворих на ХТ. 

 

монокультура була виявлена у 66,71 % обстежених, а комбінація у 33,29 % 

(рис. 4.18). 

Таким чином, отримані результати свідчать, що у більшості випадків 

збудником був зеленящий стрептокок, який у 20 випадках (23,26 % від 

обстежених) був монокультурою і у 24 випадках (27,91 % від обстежених) 

поєднувався у комбінації з іншими мікроорганізмами, причому найчастіше у 

комбінації із золотистим стафілококом – 16 випадки (18,6 % від обстежених, 

або 66,28 % від комбінованих випадків). 

Отже, в цілому отримані дані дають підстави вважати, що при ХТ в 

лімфоцитах як клітинного завису з тканини ПМ, так і у периферичній крові 

апоптоз переважає над некрозом. Таке переважання характерне для 

бактерійного ураження мигдаликів, на відміну  
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Рис 4.18 – Співвідношення поєднання збудників вмісту лакун 

піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ. 

 

від вірусного, де воно проявляється у нейтрофілах [212]. Причому кратність 

цього переважання корелює із морфологічними змінами у самих ПМ.  

Разом з тим, для вибору тактики лікування важливо диференціювати 

хронічний тонзиліт і гіпертрофію ПМ. Вважається, що діагностика 

хронічного тонзиліту і гіпертрофії піднебінних мигдаликів з клінічної точки 

зору не являє затруднень, однак з позицій загальнопатологічних поглядів і, 

особливо, імунологічних у цих питаннях немає єдності позицій. Гіпертрофія 

ПМ найчастіше проявляється на тлі загального розростання лімфаденоїдної 

тканини глотки. Ізольовану гіперплазію ПМ пояснюють прямим впливом 

запальних процесів, що виникають в порожнині рота і в ротоглотці або 

рефлекторними впливами з інших лімфоїдних утворень. При цьому 

вогнищева метаплазія поверхневого респіраторного епітелію поєднується з 

гіперплазією лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини,  
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дифузно-вогнищевим склерозом, який корелює з ангіоматозом [127]. Саме 

такий характер змін відмічався у пацієнтів у яких кратність співвідношення 

апоптоз/некроз перебувала в межах 2-4, що дає підстави вважати про 

наявність у них гіпертрофічного тонзиліту. Це співпадає із точкою зору, 

згідно з якою причиною гіперплазії вбачають у зниженні інтенсивності 

процесів апоптозу [35, 256, 276, 281, 287]. При зниженні апоптозу 

відбувається накопичення клітин, а при його збільшенні спостерігається 

прогресивне зменшення кількості клітин в тканині або іншими словами 

апоптоз підтримує нормальну архітектоніку тканин, при його подавленні 

спостерігається гіперплазія, а при стимуляції – атрофія тканин. [6, 161, 166, 

235, 249, 265, 277]. 

По мірі наростання кратності співвідношення апоптоз/некроз 

відбуваються і відповідні морфологічні зміни. При співвідношенні 

апоптоз/некроз кратному 4-6 були зареєстровані судинні зміни дилятаційного 

характеру які спрямовані на посилення кровонаповнення органного 

судинного русла, що підтверджується зниженням в артеріях індекса 

Вогенворта. До них приєднувалися зміни морфологічного характеру у 

вигляді потоншення слизової оболонки, потовщення сполучнотканинної 

капсули і зменшення розмірів фолікулів та їх просвітлення, що разом із 

явищами метаплазії і гіперкератозу епітелію слизової оболонки може бути 

підтвердженням помірної інтенсивності ураження піднебінних мигдаликів і 

остаточно питання про тактику лікування у таких випадках може бути 

вирішене при врахуванні даних клінічного та лаборатоного методів 

обстеження. 

Виявлені ж при кратності співвідношення апоптоз/некроз в 7 разів і 

більше морфологічні зміни у вигляді подальшої деградації епітелію слизової, 

проліферації сполучної тканини як у капсулі, так і проникнення її у 

паренхіму разом із вираженим периваскулярним склерозом, деструктивними 
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змінами із макрофагальною реакцією у значно зменшених за розмірами 

лімфоїдних фолікулах, наявністю скупчень білкового детриту та 

відповідними судинними реакціями є ознаками глибоких дистрофічно-

склеротичних незворотніх процесів і необхідності застосування оперативного 

лікування, що співпадає із висновками, зробленими на підставі інших 

морфологічних досліджень [121, 200, 201]. 

 

Висновки.  

1. Співвідношення апоптоз/некроз в лімфоцитах периферичної крові 

при ХТ є відображенням такого співвідношення у лімфоцитах піднебінних 

мигдаликів. 

2. При співвідношенні апоптоз/некроз у лімфоцитах гомогенату ПМ 

кратному 2-4 морфологічні зміни у самих мигдаликах відповідають 

гіпертрофічному тонзиліту, співвідношення 4-6 відповідає помірним 

морфологічним змінам дистрофічного характеру, а при співвідношенні 7 і 

більше виникають дистрофічно-склеротичні незворотні зміни, які є 

підставою для проведення оперативного лікування. 

3. Метод проточної цитофлюорометрії може бути ефективно 

використаний як додатковий метод діагностики ХТ і вирішення питання про 

тактику його лікування. 

4. Найчастіше при ХТ виявляється зеленящий стрептокок, як 

самостійно, так і у комбінації із іншими мікроорганізмами, переважно із 

золотистим стафілококом. 
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Розділ 5 

 

Порівняльна характеристика субпопуляційного складу лімфоцитів у 

гомогенаті піднебінних мигдаликів і периферичній крові при 

хірургічному лікуванні хронічного тонзиліту 

 

При проведенні кількісного визначення різних субпопуляцій 

лімфоцитів аналіз отриманих результатів дозволив встановити, що у всіх 

пацієнтів з ХТ відносна кількість різних субпопуляцій лімфоцитів у 

клітинному зависі з тканини видалених мигдаликів була значно нижчою від 

нормальних показників (при цьому відносна частка CD3+-лімфоцитів 

складала 22,79±0,95 %; CD4+-лімфоцитів – 15,64±0,92 % і CD8+-лімфоцитів 

– 9,90±0,68 %). Водночас кількісні дані про субпопуляції CD16+ і CD19+-

лімфоцитів були близькими до рівня норми (відносна частка CD16+-

лімфоцитів складала 12,96±0,79 % і CD19+-лімфоцитів – 15,59±0,68 %) див. 

табл. 5.1.  

 

Таблиця 5.1 – Рівень різних субпопуляцій лімфоцитів у клітинному 

зависі з тканини видалених мигдаликів у хворих на ХТ (M±m) 

 

№ 

№ 

з/п 

 

Субпопуляції лімфоцитів  

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

1

1. 

Норма для даного 

приладу (вказано у 

паспоті приладу)  

61-85 35-55 19-35 12-17 7-17 

2

2. 

Норма (за даними 

наукової літератури) 
60-80 30-50 20-25 10-23 8-22 

3

3. 

Хронічний тонзиліт  

 

22,79± 

0,95 

15,64± 

0,92 

9,90± 

0,68 

12,96± 

0,79 

15,41± 

0,68 
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При співставленні пропорційності кожної із досліджуваних 

субпопуляцій лімфоцитів до рівня CD8+-клітин, можна було відмітити, що 

індекс CD3+-лімфоцитів, CD4+-лімфоцитів був дещо меншим від нижньої 

межі норми у той час як питома частка CD16+-лімфоцитів і CD19+-

лімфоцитів помітно зростала. Причому кратність такого зростання сягала 3 і 

більше разів (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Індекс співвідношення кожної із субпопуляцій 

лімфоцитів у клітинному зависі з тканини видалених мигдаликів по 

відношенню до CD8+-лімфоцитів у хворих на ХТ 

 

№ 

№ 

з/п 

 

Субпопуляції лімфоцитів 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

1

1. 

Норма для 

даного приладу 

(вказано у 

паспоті приладу) 

2,43-

3,21 

1,57-

1,84 
1,00 

0,49-

0,63 

0,37-

0,49 

2

2. 

Норма (за 

даними наукової 

літератури) 

3,0-3,2 1,5-2,0 1,00 0,4-0,8 0,5-0,9 

3

3. 

Хронічний 

тонзиліт  

 

2,30 1,58 1,00 1,31 1,57 

 

При порівнянні і співставленні результатів, отриманих при 

дослідженнях клітинного завису з тканини видалених мигдаликів та 

периферичної крові у одних і тих же хворих, можна було відмітити тенднцію 
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до зниження рівня субпопуляцій CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів як у 

клітинному зависі з тканини видалених мигдаликів, так і у крові, причому 

суттєвої відмінності відносної кількості різних субпопуляцій лімфоцитів у 

обох цих тканинах не відмічалося. Кратність зниження CD3+-лімфоцитів і 

CD4+-лімфоцитів сягала 2,5-3 разів, CD8+-лімфоцити знижувалися також 

майже у 2 рази. При цьому рівень CD16+-лімфоцитів і CD19+-лімфоцитів 

залишався практично незмінним (табл. 5.3 і 5.4). Це дозволяє розглядати 

застосування проточної цитофлюориметрії як ефективного додаткового 

методу в плані діагностики хронічного тонзиліту. 

 

Таблиця 5.3 – Порівняльна характеристика рівня різних субпопуляцій 

лімфоцитів у клітинному зависі з тканини видалених мигдаликів та у 

периферичній крові у хворих на ХТ (M±m). 

 

№ 

№ 

з/п 

Тканина  

 

Субпопуляції лімфоцитів  

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

1

1. 

Норма для даного 

приладу (вказано у 

паспоті приладу) 

61-85 35-55 19-35 12-17 7-17 

2

2. 

Норма (за даними 

наукової літератури) 
60-80 30-50 20-25 10-23 8-22 

3

3. 

Клітинний завис з 

тканини видалених 

мигдаликів 

24,81± 

1,34 

18,27± 

0,60 

10,63± 

1,35 

15,38± 

0,27 

17,47± 

0,51 

4

4. 

Периферична 

кров  

25,03± 

1,85 

18,03± 

0,70 

10,31± 

1,89 

15,27± 

0,35 

16,73± 

0,77 
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Встановлений нами характер кількісних змін та пропорційності 

співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів дозволяє зробити 

припущення про суттєву перебудову імунної системи за умов ХТ. Зокрема, 

низький рівень CD4+-лімфоцитів і CD8+-лімфоцитів як у клітинному зависі з 

тканини видалених мигдаликів, так і у периферичній крові свідчить про 

відчутне зниження активності клітинного імунітету. Це узгоджується з уже 

встановленою точкою зору, що розвиток і хронізація будь-якого запального 

процесу супроводжується зниженням вмісту Т-лімфоцитів, яке  

 

Таблиця 5.4 – Індекси співвідношення кожної із субпопуляцій 

лімфоцитів по відношенню до CD8 у клітинному зависі з тканини видалених 

мигдаликів та у периферичній крові у хворих на ХТ 

 

№ 

№ 

з/п 

Тканина і ступінь 

компенсації 

Субпопуляції лімфоцитів 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

1 

Норма для даного 

приладу (вказано у 

паспоті приладу) 

2,43-

3,21 

1,57-

1,84 
1,00 

0,49-

0,63 

0,37-

0,49 

2 
Норма (за даними 

наукової літератури) 

3,0-

3,2 

1,5-

2,0 
1,00 0,4-0,8 0,5-0,9 

3 

Клітинний завис з 

тканини видалених 

мигдаликів 

2,36 1,74 1,00 1,42 1,62 

4 Периферична кров  2,37 1,78 1,00 1,45 1,60 
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спостерігається при запаленнях найрізноманітнішої етіології: різних 

інфекціях, при руйнуванні пошкоджених тканин і клітин після операції, 

травми, опіків, інфаркту, руйнуванні клітин злоякісних пухлин, трофічних 

руйнування і т. д. Тенденція до зниження CD3+-лімфоцитів може свідчити 

про хронізацію, а також – про виникнення автоімунних змін [188].  

Щодо зростання питомої частки CD16+-лімфоцитів, то вони мають 

здатність знищувати клітини-мішені, інфіковані мікроорганізмами, а також 

будь-які інші чужорідні клітини алогенного або ксеногенного походження. 

Літична активність CD16+-лімфоцитів проти клітин-мішеней проявляється 

зокрема при первинному контакті без попередньої сенсибілізації, яка 

потрібна Т-лімфоцитам для перетворення їх в специфічні цитотоксичні Т-

клітини. Саме тому CD16+-клітини поряд з фагоцитозом відносять до 

системи innate immunity – вродженого імунітету. Іншою важливою функцією 

CD16+-клітин є участь у загальному каскаді синтезу цитокінів, що активують 

нових учасників імунного захисту. Тому збільшення відносного числа 

CD16+-лімфоцитів може виявлятися при вірусних та бактеріальних 

інфекціях, при пухлинному процесі, тобто у всіх випадках масивного 

надходження антигену, коли окрім антигенспецифічних механізмів елімінації 

патогенного фактора задіяні і антигеннеспецифічні, що відмічено і іншими 

дослідниками й спостерігається при хронічному тонзиліті [206]. 

Відносно високий рівень питомої частки CD19+-лімфоцитів свідчить 

про активний стан гуморального імунітету, а також посилення аутоімунних 

реакцій. CD19+ присутній на B-клітинах, їхніх попередниках, фолікулярних 

дендритних клітинах, вважається найбільш раннім маркером B-клітинної 

диференціації. Регулює розвиток, диференціацію і активацію B-клітин [188, 

213]. Основною властивістю В-лімфоцитів якраз і є наявність на їх поверхні 

антигенрозпізнавальних імуноглобулінових рецепторів. Після взаємодії 

антигену з цими рецепторами В-лімфоцити диференціюються в плазмоцити, 
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основною функцією яких є продукція імуноглобулінів – антитіл, які здатні 

зв’язувати і знешкоджувати антигени, що потрапили в організм [188]. 

Тому, підсумовуючи наведене, можна сказати, що при ХТ йде 

зниження клітинного із відносним збереженням рівня гуморального 

імунітету. Однією із складових в патогенезу захворювання можуть бути 

аутоімунні процеси. 

 

Висновки. 1. При хронічному тонзиліті відбувається зниження рівня 

субпопуляцій CD3+- лімфоцитів, CD4+- лімфоцитів і CD8+- лімфоцитів у 2 – 

3 рази з одночасним збереженням рівня субпопуляцій CD16+- і CD19+- 

лімфоцитів. 

2. Індексу співвідношення між різними субпопуляціями лімфоцитів у 

периферичній крові можна використовувати у діагностиці хронічного 

тонзиліту. 
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Розділ 6 

 

Порівняльна характеристика змін субпопуляційного складу лімфоцитів 

крові і їх співвідношення із елементами цитокінового спектру та 

апоптозом і некрозом при оперативному і консервативному лікуванні 

хворих на хронічний тонзиліт 

 

Результати проведеного дослідження свідчать, що при ХТ відбувається 

кількісне зменшення окремих субпопуляцій лімфоцитів. Особливо це 

помітним було для відносних показників CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів, 

причому більш інтенсивне їх зниження відмічалося у хворих, яким було 

показане оперативне втручання у порівнянні з пацієнтами, які підлягали 

консервативному лікуванню (табл. 6.1). Так, у хворих яким застосовувалася 

тонзилектомія, до операції інтенсивність зниження кількісного показника 

відносного рівня CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів відповідно складала 

30,96 %, 16,29 % і 1,29 %. У хворих, які підлягали консервативному 

лікуванню інтенсивність такого зниження складала 27,07 %, 10,90 % і 0,85 %, 

причому для CD8+-лімфоцитів різниця за кількісними показниками вже не 

була достовірною.  

Тобто, перед лікуванням різниця показників у пацієнтів, яким було 

показане оперативне втручання і тих, які підлягали консервативній терапії: 

по CD3+-лімфоцитах складала 3,89 % (p˂0,05); по CD4+-лімфоцитах – 5,39 % 

(p˂0,05) i по CD8+-лімфоцитах – 0,44 % (p˃0,05). 

Подібна динаміка спостерігалася і при обчисленні абсолютних 

показників CD3+ і CD4+-лімфоцитів (табл.6.2). При цьому абсолютний 

рівень CD8+-лімфоцитів залишався практично незмінним. Що стосується 

CD16+-лімфоцитів, то хоча їх відносний рівень також до початку лікування 

був за кількісними показниками нижчим від контрольних цифр у обох 
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Таблиця 6.1 – Особливості зміни відносних рівнів субпопуляцій лімфоцитів до і після застосування 

різних методів лікування ХТ (M±m) 

 

Термін спостереження 

Відносні показники рівня субпопуляцій лімфоцитів крові (%) 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

Контроль n=15 M±m 50,77±0,74 28,99±0,74 10,25±0,40 15,12±0,29 18,22±0,51 

До хірургічного 

лікування n=16 

M±m 

р1 

19,81±0,61 

< 0,05 

12,17±0,54 

< 0,05 

8,96±0,21 

< 0,05 

12,83±0,80 

< 0,05 

17,13±0,60 

˃ 0,05 

Після хірургічного 

лікування 10 днів 

n=16 

M±m 

р1 

р2 

23,61±0,64 

< 0,05 

< 0,05 

17,06±0,73 

< 0,05 

< 0,05 

8,64±0,21 

˃ 0,05 

< 0,05 

14,71±0,63 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

18,35±0,48 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

Після хірургічного 

лікування 30 днів 

n=16 

M±m 

р1 

р2 

32,06±0,77 

< 0,05 

< 0,05 

21,26±0,70 

< 0,05 

< 0,05 

10,01±0,16 

˃ 0,05 

< 0,05 

13,81±0,49 

< 0,05 

˃ 0,05 

20,05±0,37 

< 0,05 

< 0,05 

До консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 
23,70±0,66 

< 0,05 

18,09±0,49 

< 0,05 

9,40±0,36 

˃ 0,05 

13,99±0,60 

˃ 0,05 

19,66±0,58 

˃ 0,05 

10 днів від початку 

консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 

р2 

26,99±0,55 

< 0,05 

< 0,05 

19,36±0,43 

< 0,05 

˃ 0,05 

9,54±0,19 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

14,08±0,53 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

16,81±0,46 

˃ 0,05 

< 0,05 

30 днів від початку 

консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 

р2 

34,56±0,84 

< 0,05 

< 0,05 

21,48±0,48 

< 0,05 

< 0,05 

11,01±0,30 

˃ 0,05 

< 0,05 

12,82±0,47 

< 0,05 

˃ 0,05 

20,06±0,51 

< 0,05 

˃ 0,05 

Примітка: р1 – у порівнянні з контролем 

        р2 – у порівнянні із рівнем, зареєстрованим перед лікуванням 
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Таблиця 6.2 – Особливості зміни абсолютних рівнів субпопуляцій лімфоцитів до і після застосування 

різних методів лікування ХТ (M±m) 

 

Термін спостереження 
Абсолютні показники рівня субпопуляцій лімфоцитів крові (M•10

9
/л) 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

Контроль n=15 M±m 0,59±0,01 0,34±0,01 0,12±0,01 0,18±0,01 0,21±0,01 

До хірургічного 

лікування n=16 

M±m 

р1 
0,27±0,01 

< 0,05 

0,16±0,01 

< 0,05 

0,12±0,01 

˃ 0,05 

0,17±0,01 

˃ 0,05 

0,23±0,01 

˃ 0,05 

Після хірургічного 

лікування 10 днів 

n=16 

M±m 

р1 

р2 

0,31±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,22±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,11±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,19±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,24±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

Після хірургічного 

лікування 30 днів 

n=16 

M±m 

р1 

р2 

0,45±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,30±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,14±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,17±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,28±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

До консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 

0,31±0,01 

< 0,05 

0,19±0,01 

< 0,05 

0,12±0,01 

< 0,05 

0,18±0,01 

˃ 0,05 

0,26±0,01 

< 0,05 

10 днів від початку 

консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 

р2 

0,33±0,01 

< 0,05 

˃ 0,05 

0,23±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,11±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,17±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,20±0,01 

˃ 0,05 

< 0,05 

30 днів від початку 

консервативного 

лікування n=12 

M±m 

р1 

р2 

0,45±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,28±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,14±0,01 

< 0,05 

< 0,05 

0,16±0,01 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

0,26±0,01 

< 0,05 

˃ 0,05 

Примітка: р1 – у порівнянні з контролем 

        р2 – у порівнянні із рівнем, зареєстрованим перед лікуванням 
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обстежуваних групах, однак абсолютна кількість суттєво не відрізнялася від 

показників контрольної групи. Водночас рівень CD19+-лімфоцитів мав 

схильність до підвищення за його абсолютним значенням лише у пацієнтів, 

яким у подальшому проводилася консервативна терапія. 

Як хірургічне, так і консервативне лікування сприяли частковому 

відновленню абсолютної і відносної кількості досліджуваних субпопуляцій 

лімфоцитів. Так, через 10 днів після операції відносні рівні CD3+ і CD4+-

лімфоцитів у прооперованих хворих хоча і достовірно на 27,16 % і 11,93 % 

продовжували бути нижчими від контрольних значень за кількісними 

показниками, водночас достовірно на 3,80 % і 4,89 % перевищували 

доопераційний рівень. Щодо абсолютних рівнів CD3+ і CD4+-лімфоцитів, то 

їх динаміка була аналогічною з динамікою відносних показників. Рівень 

CD8+-лімфоцитів суттєво не змінювався ні за відносними ні за абсолютними 

показниками. Вихідний рівень CD16+-лімфоцитів у прооперованих пацієнтів 

до втручання також на 2,29 % був достовірно нижчим від контрольних цифр. 

Після операції CD16+-, а також CD19+-лімфоцити характеризувалися лише 

незначною тенденцією до зростання. При повторному обстеженні через 30 

днів після оперативного втручання виявлена попередньо динаміка рівнів 

показників субпопуляцій лімфоцитів зберігалася. Так, рівні CD3+ і CD4+-

лімфоцитів вже на 12,25 % та на 9,09 % перевищували доопераційні цифри, 

хоча водночас ще продовжували залишатися нижчими від контрольних 

значень, однак лише на 18,71 % і 7,73 % відповідно. Аналогічною була і 

динаміка їх абсолютних показників. Рівень CD8+-лімфоцитів залишався 

відносно стабільним. Відчутно зростав рівень CD19+-лімфоцитів. Його 

відносна частка на 2,92 % перевищувала доопераційний рівень і водночас 

була також на 1,83 % вищою від контрольних значень. Щодо CD16+-

лімфоцитів, то вони навпаки, набували тенденції до зниження з наближенням 

до рівня, зареєстрованого перед оперативним втручанням як за відносними, 

так і за абсолютними показниками. 
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У хворих, яким проводилося консервативне лікування відразу після 

його завершення також відмічалося зростання у порівнянні з вихідним рівнем 

як відносного (на 3,29 %), так і абсолютного (на 6,50 %) значення показника 

CD3+-лімфоцитів з одночасним зниженням відносного (на 2,85 %) і 

абсолютного (на 31,10 %) показника CD19+-лімфоцитів. CD4+ і CD16+-

лімфоцити також набували тенденції до зростання, проте і надалі за 

відносними показниками залишалися нижчими (на 9,63 % і 1,04 % 

відповідно) від контрольних цифр. При повторному обстеженні ще через 20 

днів (30 днів від початку лікування) реєструвалося наростання рівнів всіх 

досліджуваних субпопуляцій лімфоцитів крім CD16+. Відносний рівень 

CD3+-лімфоцитів зростав на 10,86 % у порівнянні з вихідними даними, 

водночас продовжував залишатися на 16,21 % нижчим від контрольного 

показника, відносний рівень CD4+-лімфоцитів зростав на 3,39 % у порівнянні 

з вихідними даними, залишаючись на 7,51 % нижчим від контрольних цифр. 

Відносні рівні CD8+ і CD19+-лімфоцитів набували лише тенденції до 

зростання з незначним перевершенням, як вихідного, так і контрольного 

показника.  

Щодо CD16+-лімфоцитів, то вони навпаки, набували тенденції до 

зниження. Їх відносний рівень ставав на 1,17 % нижчим від вихідного і на 

2,30 % від контрольного. Динаміка всіх рівнів абсолютних показників була 

аналогічною. 

Отримані дані свідчать про те, що у даний термін спостереження більш 

інтенсивно йде відновлення рівнів субпопуляцій лімфоцитів після 

хірургічного лікування. Однак, через нижчий вихідний рівень, рівень 

показників після хірургічного лікування продовжував залишатися нижчим 

від рівня показників, які було зареєстровано після консервативного 

лікування. Результати проведеного дослідження співзвучні і з іншими 

проведеними у даному напрямку дослідженнями [36, 135, 136, 175, 195, 273, 

295]. 
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Існує думка, що функціональна недостатність лімфоцитів, яка 

супроводжується високою часткою апоптозу клітин імунної системи, може 

бути сприяючим фактором розвитку дистрофічних процесів [103, 212]. Тому, 

паралельно до змін субпопуляційного складу нами досліджувалися і були 

відмічені зміни рівня апоптозу та некрозу лімфоцитів крові і їх 

співвідношення. Як видно із табл. 6.3 більш відчутними були зміни рівня 

апоптозу у той час як рівень некрозу зазнавав значно менших коливань.  

 

Таблиця 6.3 – Особливості зміни рівнів апоптозу і некрозу лімфоцитів 

крові та їх співвідношення до і після застосування різних методів лікування 

ХТ (M±m) 

 

 

Етапи лікування 

Рівні апоптозу і некрозу лімфоцитів 

крові та їх співвідношення 

AN % PI % AN/PI 

Контроль n=10 M±m 7,54±0,42 1,34±0,10 5,77±0,39 

До хірургічного 

лікування n=16 

M±m 

р1 
13,71±0,72 

< 0,05 

1,39±0,10 

˃ 0,05 

10,27±0,47 

< 0,05 

Після хірургічного 

лікування n=16 

M±m 

р1 

р2 

9,06±0,42 

< 0,05 

< 0,05 

1,37±0,10 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

6,93±0,46 

˃ 0,05 

< 0,05 

До 

консервативного 

лікування n=10 

M±m 

р1 
11,58±0,97 

< 0,05 

1,75±0,19 

˃ 0,05 

7,02±0,74 

˃ 0,05 

Після 

консервативного 

лікування n=10 

M±m 

р1 

р2 

10,02±0,67 

< 0,05 

˃ 0,05 

1,53±0,13 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

6,49±0,39 

˃ 0,05 

˃ 0,05 

Примітка: р1 – у порівнянні з контролем 

                  р2 – у порівнянні із рівнем, зареєстрованим перед лікуванням 
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Зокрема рівень апоптозу у хворих до операції був на 81,8 % вищим від 

контрольного рівня, у хворих до консервативного лікування таке 

перевищення складало 53,6 %, співвідношення AN/PI у цих групах хворих 

перевищувало вихідні дані на 78,0 % і 21,7 % відповідно. Тобто у хворих, 

яким було показане хірургічне втручання дане співвідношення значно 

перевищувало таке, що реєструвалося у хворих, яким було показане 

консервативне лікування (р˂0,05). Після проведених методів лікування рівень 

співвідношення у обох групах знижувався і наближався до вихідних даних, 

хоча абсолютний рівень апоптозу продовжував залишатися достовірно на 

20,1 % і 35,3 % вищим від контролю. Тобто більш інтенсивне його зниження 

відбувалося знову ж таки після хірургічного видалення ПМ.  

Враховуючи те, що при інфекційно-алергічних захворюваннях 

констатується зниження співвідношення концентрацій IFN-γ/IL-4 як 

важливих складових процесу запалення, нами було проаналізовно рівень 

IFN-γ і IL-4 та їх співвідношення IFN-γ/IL-4 у хворих на ХТ після різних 

методів його лікування. Кожна із обстежених груп пацієнтів була розділена 

на 2 підгрупи: із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі лікування і 

його зростанням.  

При аналізі рівнів IFN-γ і IL-4 та їх співвідношення IFN-γ/IL-4 у хворих 

на ХТ було встановлено, що у групі хворих, яким проводилося 

консервативне лікування переважали пацієнти із підвищенням 

співвідношення IFN-γ/IL-4 (14 із 20), а у пацієнтів після хірургічного 

лікування, навпаки, переважали пацієнти із його зниженням (10 із 16) – (табл. 

6.4). 

При аналізі стану субпопуляційного складу лімфоцитів з 

диференціацією по виділених за динамікою співвідношення IFN-γ/IL-4 

підгрупах при збереженій загальній закономірності зміни рівнів CD3+ і 
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Таблиця 6.4 – Рівні IL4 і γ –інтерферону та їх співвідношення у хворих 

на ХТ до і після різних методів їх лікування 

 

Характер зміни 

співвідношення  

IFN-γ/IL-4 при 

різних методах  

лікування 

Д
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 л
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іс
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в
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н
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IF
N

-γ
 /

 I
L

-4
  

Контроль 

n=15 

 

1,62 

(1,25-

2,65) 

- 

16,81 

(5,64-

40,25) 

- 10,38 - 

З підвищенням IFN-γ/IL-

4 після оперативного 

лікування          n=6 

2,21 

(1,51-

4,03) 

1,98 

(0,88-

6,64) 

16,64 

(8,11-

34,32) 

30,1 

(9,29-

53-11) 

7,53 15,20 

Із зниженням IFN-γ/IL-4 

після оперативного 

лікування         n=10 

2,38 

(1,00-

3,81) 

3,33 

(2,01-

4,89) 

40,64 

(10,05-

108,58) 

25,33 

(10,05-

52,85) 

17,07 7,61 

З підвищенням IFN-γ/IL-

4 після консервативного 

лікування         n=14 

2,92 

(2,30-

6,01) 

1,57 

(1,03-

3,99) 

21,5 

(8,70-

52,18) 

24,5 

(9,82-

39,86) 

7,36 15,60 

Із зниженням IFN-γ/IL-4 

після консервативного 

лікування         n=6 

1,28 

(0,2-

3,02) 

2,93 

(1,04-

5,54) 

26,58 

(7,52-

57,34) 

27,24 

(8,35-

65,79) 

20,76 9,30 

 

CD4+-лімфоцитів звертала на себе увагу більша інтенсивність таких змін у 

хворих із зниженим співвідношення IFN-γ/IL-4, зокрема, за абсолютними 

показниками, при порівняно рівномірному їх зниженні за відносними 

показниками (табл. 6.5, 6.6). Подібні тенденції були характерними і для 

CD16+-лімфоцитів. CD19+-лімфоцити при цьому за абсолютними 

показниками мали схильність до підвищення. Рівень CD8+-лімфоцитів 

залишався відносно стабільним.  

Проведене лікування, як хірургічне, так і консервативне, сприяло 

позитивній динаміці усіх показників з наближенням їх як відносної, так і 

абсолютної кількості до рівня, що був зареєстрований у контрольній групі. 

Причому дещо більш інтенсивне покращення показників було характерним  
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Таблиця 6.5 – Відносні рівні субпопуляцій лімфоцитів до і після різних методів лікування ХТ в залежності від 

динаміки γ/IL-4 (M±m). 

Характер зміни співвід-

ношення IFN-γ/IL-4 

при різних методах 

лікування 

До лікування (в %) Після лікування (в %) 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

 

Контроль n=15 

 

M±m 50,77± 

0,74 

28,99± 

1,65 

10,25± 

0,40 

15,12± 

0,29 

18,22± 

0,51 

50,77± 

1,65 

28,99± 

0,74 

10,25± 

0,40 

15,12± 

0,29 

18,22± 

0,51 

З підвищенням 

IFN-γ/IL-4 після 

оперативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

20,73± 

0,83 

< 0,05 

12,23± 

0,76 

< 0,05 

8,90± 

0,31 

˃ 0,05 

15,25± 

0,84 

˃ 0,05 

18,53± 

1,11 

˃ 0,05 

24,95± 

0,60 

< 0,05 

16,95± 

0,82 

< 0,05 

8,83± 

0,22 

< 0,05 

16,47± 

0,51 

< 0,05 

19,10± 

0,53 

˃ 0,05 

Із зниженням 

IFN-γ/IL-4 після 

оперативного 

лікування n=10 

M±m 

 

р 

19,25± 

0,83 

< 0,05 

12,13± 

0,77 

< 0,05 

9,00± 

0,29 

< 0,05 

11,38± 

0,92 

< 0,05 

16,29± 

0,58 

< 0,05 

22,80± 

0,89 

< 0,05 

17,13± 

1,09 

< 0,05 

8,52± 

0,32 

< 0,05 

13,65± 

0,79 

˃ 0,05 

17,90± 

0,68 

˃ 0,05 

З підвищенням  

IFN-γ/IL-4 після 

консервативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

23,15± 

1,25 

< 0,05 

17,30± 

0,83 

< 0,05 

8,93± 

0,67 

˃ 0,05 

14,17± 

1,21 

˃ 0,05 

20,15± 

1,06 

˃ 0,05 

27,27± 

0,97 

< 0,05 

18,97± 

0,78 

< 0,05 

9,75± 

0,17 

˃ 0,05 

13,28± 

0,54 

< 0,05 

16,90± 

0,80 

˃ 0,05 

Із зниженням  

IFN-γ/IL-4 після 

консервативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

24,25± 

0,49 

< 0,05 

18,88± 

0,34 

< 0,05 

9,88± 

0,14 

˃ 0,05 

13,82± 

0,30 

< 0,05 

19,17± 

0,53 

˃ 0,05 

26,72± 

0,60 

< 0,05 

19,75± 

0,36 

< 0,05 

9,33± 

0,35 

˃ 0,05 

14,88± 

0,82 

˃ 0,05 

16,72± 

0,53 

˃ 0,05 

Примітка: р – у порівнянні з контролем 
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Таблиця 6.6 – Абсолютні рівні субпопуляцій лімфоцитів до і після різних методів лікування ХТ в залежності 

від динаміки γ/IL 4 (M±m) 

Характер зміни співвід-

ношення IFN-γ/IL-4 

при різних методах 

лікування 

 До лікування (M•10
9
/л)  Після лікування (M•10

9
/л) 

CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ CD3+ CD4+ CD8+ CD16+ CD19+ 

 

Контроль n=15 
M±m 0,59± 

0,01 

0,34± 

0,01 

0,12± 

0,01 

0,18± 

0,01 

0,21± 

0,01 

0,59± 

0,01 

0,34± 

0,01 

0,12± 

0,01 

0,18± 

0,01 

0,21± 

0,01 

З підвищенням 

IFN-γ/IL-4 після 

оперативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

0,30± 

0,02 

< 0,05 

0,18± 

0,01 

< 0,05 

0,13± 

0,01 

˃ 0,05 

0,21± 

0,02 

< 0,05 

0,26± 

0,02 

< 0,05 

0,34± 

0,01 

< 0,05 

0,23± 

0,01 

< 0,05 

0,12± 

0,01 

˃ 0,05 

0,22± 

0,01 

< 0,05 

0,25± 

0,01 

< 0,05 

Із зниженням 

IFN-γ/IL-4 після 

оперативного 

лікування n=10 

M±m 

 

р 

0,25± 

0,01 

< 0,05 

0,15± 

0,01 

< 0,05 

0,12± 

0,01 

˃ 0,05 

0,14± 

0,01 

< 0,05 

0,21± 

0,01 

˃ 0,05 

0,29± 

0,01 

< 0,05 

0,21± 

0,01 

< 0,05 

0,11± 

0,01 

˃ 0,05 

0,17± 

0,01 

˃ 0,05 

0,23± 

0,01 

˃ 0,05 

З підвищенням  

IFN-γ/IL-4 після 

консервативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

0,32± 

0,01 

< 0,05 

0,24± 

0,01 

< 0,05 

0,13± 

0,01 

˃ 0,05 

0,20± 

0,01 

˃ 0,05 

0,28± 

0,02 

< 0,05 

0,35± 

0,01 

< 0,05 

0,24± 

0,02 

< 0,05 

0,12± 

0,01 

˃ 0,05 

0,17± 

0,01 

˃ 0,05 

0,21± 

0,01 

˃ 0,05 

Із зниженням  

IFN-γ/IL-4 після 

консервативного 

лікування n=6 

M±m 

 

р 

0,30± 

0,01 

< 0,05 

0,23± 

0,01 

< 0,05 

0,12± 

0,01 

˃ 0,05 

0,17± 

0,01 

˃ 0,05 

0,23± 

0,01 

˃ 0,05 

0,31± 

0,01 

< 0,05 

0,22± 

0,01 

< 0,05 

0,11± 

0,01 

˃ 0,05 

0,17± 

0,01 

˃ 0,05 

0,19± 

0,01 

˃ 0,05 

Примітка: р – у порівнянні з контролем 
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для групи пацієнтів у яких було відмічено підвищення співвідношення IFN-

γ/IL-4 у процесі лікування. 

Застосування кореляційного аналізу дозволило встановити наступне. У 

групі пацієнтів з підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 після проведеного  

оперативного лікування виявлено прямий кореляційний зв  язок між зміною 

рівня CD3+-і CD4+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,731707) та CD4+-і 

CD16+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,985611) до і після операції. 

Зворотній кореляційний зв язок встановлено між між зміною рівня CD19+- та 

CD8+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = -0,941124). Зворотній кореляційний 

зв язок у цій групі обстежених також встановлено між зміною рівнів 

показників CD3+-і CD8+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = -0,819689). 

У групі пацієнтів із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 після 

проведеного оперативного лікування виявлено прямий кореляційний зв  язок 

між зміною рівня CD3+-і CD4+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,865852), 

а також між рівнями CD3+- і CD16+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 

0,701317) до і після операції. 

У групі пацієнтів з підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 після 

консервативного лікування встановлено прямий кореляційний зв  язок між 

зміною рівня CD3+-і CD4+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,811679) та 

CD4+-і CD8+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,880406), а також 

зворотній кореляційний зв язок між зміною рівнів показників CD8+-і CD19+-

лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = -0,828571) до і після проведеного 

лікування. 

У групі пацієнтів із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 після 

консервативного лікування встановлено прямий кореляційний зв  язок між 

зміною рівня CD3+-і CD4+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,885714), 

CD8+-і CD19+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,885714)  та CD4+-і 

CD8+-лімфоцитів (коефіцієнт кореляції = 0,811679) і зворотній кореляційний 
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зв язок між зміною рівнів показників CD8+-і CD16+-лімфоцитів (коефіцієнт 

кореляції = -0,985611) до і після проведеного лікування. 

Встановлена нами динаміка кількісних змін різних субпопуляцій 

лімфоцитів свідчить про суттєві зрушення в імунній системі за умов ХТ. 

Зокрема, низький рівень CD3+ і CD4+-лімфоцитів у периферичній крові 

свідчить про суттєве ослаблення клітинного імунітету [9]. Більш вираженим 

таке зниження було саме у пацієнтів, які мали показання до оперативного 

лікування, що може бути проявом інтенсивності патологічного процесу. 

Отримані нами дані є співзвучним з результатами інших досліджень, 

проведених у цьому напрямку [36, 195, 273, 295]. 

Переважання у пацієнтів після хірургічного лікування результатів із 

зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4, а у пацієнтів після консервативного 

лікування результатів із його підвищенням дає підстави вважати, що 

підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 є сприятливою прогностичною 

ознакою при консервативному лікуванні, а його зниження може свідчити про 

високий рівень алергізації, що у подальшому може привести до переходу 

простої форми ХТ у токсико-алергічну з відповідною корекцією тактики 

подальшого лікування. 

Щодо CD16+-лімфоцитів, то згідно з сучасними уявленнями це 

клітини, які поряд з фагоцитозом відносять до системи innate immunity – 

вродженого імунітету. Іншою важливою функцією CD16+-клітин є участь у 

загальному каскаді синтезу цитокінів, що активують нових учасників 

імунного захисту [206]. Низький відносний рівень CD16+-лімфоцитів, який 

спостерігавя у пацієнтів до лікування, може бути свідченням зниження 

питомої частки натуральних кілерів, що за сучасними уявленнями 

оцінюється як схильність до рекурентного перебігу захворювання. Такі зміни 

були притаманні саме тим пацієнтам, у яких відмічалося зниження 

співвідношення IFN-γ/IL-4 в процесі лікування. 
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Відносно високий рівень питомої частки CD19+-лімфоцитів, який був 

більш характерним для пацієнтів із підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 

в процесі лікування, може бути свідченням компенсаторної активації стану 

гуморального імунітету при ХТ [188]. 

 

Висновки  

1. Низький рівень субпопуляцій CD3+ і CD4+-лімфоцитів з одночасним 

високим рівнем апоптозу і його співвідношення з некрозом у хворих на 

хронічний тонзиліт є ознакою вираженості патологічного процесу у ПМ, а 

характер змін цих показників у процесі лікування може обʼєктивізувати 

контроль за якістю проведеної терапії.  

2. Підвищення співвідношення гамма-інтерферон/інтерлейкін-4 є 

сприятливою прогностичною ознакою при консервативному лікуванні 

хворих на хронічний тонзиліт, а його зниження вказує на прогресування 

процесу і може бути використане для ранньої діагностики захворювання. 

3. Нижчий від контролю рівень CD16+-лімфоцитів у хворих на ХТ із 

негативною динамікою співвідношення гамма-інтерферон/інтерлейкін-4 

може бути пов’язаний із більш глибоким пригніченням цієї ланки імунної 

відповіді, а відновлення рівня CD16+-клітин – обʼєктивною ознакою якості 

лікування. 

4. У хворих, яким було показане хірургічне втручання співвідношення 

апоптоз/некроз лімфоцитів крові значно перевищувало таке, що 

реєструвалося у хворих, яким було показане консервативне лікування. 

Проведення як консервативного, так оперативного лікування сприяє 

зниженню рівня даного співвідношення. 

 

Результати даного розділу опубліковані у наступних працях: 

1. Герасимюк М.І. Рівні інтерлейкіну-4 і інтерферону-гама у 

комплексній оцінці ефективності та прогнозуванні результатів 
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Розділ 7 

 

Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за клінічними 

показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних 

показників  

 

Співставлення отриманих даних дозволило встановити, що у хворих на 

ХТ середня сума балів за клінічними показниками була значно вищою, ніж у 

контрольній групі обстежених (табл. 7.1). Причому у хворих, яким було 

показане хірургічне лікування таке перевищення сягало 9,5-10 разів, а у 

хворих, яким проводилося консервативне лікування воно було 7-8 кратне. 

Тобто, середня сума балів у хворих, яким було показне хірургічне лікування 

помітно перевищувала суму балів у хворих, яким проводилася консервативна 

терапія. Кількісна відмінність спостерігалася також і у залежності від 

динаміки досліджуваних імунологічних показників – середня сума балів була 

вищою у хворих із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 як до, так і після 

лікування у порівнянні з хворими у яких мало місце зростання даного 

співвідношення.  

Проведення консервативного лікування у обох підгрупах даної групи 

хворих давало позитивний ефект, що підтверджувалося зниженням у них 

середньої суми балів, встановленої за клінічними показниками. Особливо 

помітним було зниження кількості загострень і температури, досить 

інтенсивно знижувалися показників гіперемії, наявності казеозного детриту, 

а також розмірів лімфатичних вузлів, при цьому менш інтенсивно 

відбувалася зменшення розмірів мигдаликів. 

Разом з тим, слід відмітити, що кращі результати консервативного 

лікування за бальною оцінкою були відмічені у підгрупі хворих із 

підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі лікування, як за окремими 

показниками, так і за середньою сумою білів у цілому (табл. 7.2). У хворих з  



 

 

Таблиця 7.1. – Середні значення бальної оцінки клінічного стану хворих на ХТ в залежності від динаміки змін 

співвідношення у крові рівнів ЦК з різним спрямуванням дії при різних методах лікування 

 

Метод лікування  Клінічні показники 

Гіпере-

мія 

дужок 

Казеоз-

ний 

детрит 

Роз-

міри 

мигда-

ликів 

Лімфо-

вузли 

Загост-

рення 

Супутні 

захворю-

вання 

Темпе-

ратура Сумарно 

Контроль 
0,6 0 0,33 0,2 0 0 0 

0,38± 

0,11 

До оперативного лікування з 

підвищенням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

2,33 2,5 1,17 2,33 2,83 2,5 1,67 
2,19± 

0,34 

До оперативного лікування із 

зниженням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

2,6 2,7 1,2 2,6 2,8 2,5 1,9 
2,33± 

0,34 

До консервативного лікування з 

підвищенням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

2,21 1,93 1,5 2,07 1,28 0,91 1,57 
1,64± 

0,28 

Після консервативного лікування з 

підвищенням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

1,28 1,07 1,21 1 0,14 0,28 0,21 
0,74± 

0,35 

До консервативного лікування із 

зниженням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

2,5 2,33 1,67 2,17 1,5 1,17 1,67 
1,86± 

0,31 

Після консервативного лікування із 

зниженням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

1,67 1,17 1,33 1,33 0,61 0,61 0,33 
1,01± 

0,32 
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Таблиця 7.2. – Порівняльна характеристика інтенсивності зниження клінічних показників у % у хворих на ХТ із 

підвищенням і зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі лікування 

 

Метод лікування  Інтенсивність зниження клінічних показників у % 

Гіпере-

мія 

дужок 

Казеоз-

ний 

детрит 

Роз-

міри 

мигда-

ликів 

Лімфо-

вузли 

Загост-

рення 

Супутні 

захворю-

вання 

Темпе-

ратура Сумарно 

Після консервативного лікування з 

підвищенням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

42,1 44,6 19,4 51,7 89,1 69,3 86,7 54,9 

Після консервативного лікування із 

зниженням IFN-γ/IL-4 у процесі 

лікування 

33,2 49,8 20,4 38,8 59,4 47,9 80,3 45,7 
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підвищенням IFN-γ/IL-4 середня сума балів у процесі лікування знижувалася 

на 54,9 %, у той час як у хворих із зниженням даного співвідношення така 

різниця складала лише 45,7 %. 

При цьому близький за ефективністю результат по зменшенні кількості 

казеозного детриту у обох підгрупах може бути обумовлений його 

регулярним вимиванням у процесі лікування, а майже однакова інтенсивність 

зменшення розмірів мигдаликів може бути наслідком зміни їх 

морфологічного стану ще до початку лікування. 

 

Висновок. В цілому, підсумовуючи результати проведеного 

дослідження, можна зробити висновок, що при консервативному лікуванні 

ХТ підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 може бути більш сприятливою 

ознакою ніж його зниження. Тому рівень даного співвідношення може бути 

одним із критеріїв для оцінки ефективності консервативної терапії, а також 

прогнозування подальшої тактики лікування.  

 

Результати даного розділу опубліковані у наступних працях: 

 

1. Герасимюк М.І. Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за 

клінічними показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних 

показників / М.І. Герасимюк // Шпитальна хірургія імені Л.Я. Ковальчука. – 

2016. - №4. – С.72-75. 
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Розділ  

Аналіз і обговорення результатів 

 

При плануванні даної теми дисертаційного дослідження ми виходили з 

того, що запальні захворювання орофарингеальної ділянки є однією із 

найчастіших причин звернення до лікарів. Це третя за частотою скарга, з 

якою доводиться мати справу лікарям загальної практики. Біль у горлі може 

бути викликаний найрізноманітнішими причинами. Не зважаючи на 

етіологічні фактори, які викликали патологічні зміни у ротовій частині 

глотки, пацієнти потребують полегшення страждань, які у значній мірі 

можуть впливати на якість їх життя. [67, 108, 133, 143, 194, 202, 211].  

Що стосується конкретно ХT, то він впевнено займає одне з провідних 

місць по частоті виникнення серед оториноларингологічної нозології. ХТ 

являє собою хронічне запалення піднебінних мигдаликів, яке 

супроводжується пригніченням неспецифічних факторів природної 

резистентності організму з порушенням як гуморальної, так і клітинної ланок 

імунітету [39, 57, 71, 106, 116, 128, 165, 191, 203, 208]. 

У діагностиці та лікуванні ХТ закономірності розвитку патологічного 

процесу в тканинах піднебінних мигдаликів вже протягом десятиліть 

продовжують залишатися багато в чому остаточно ще не розкритими [32, 33, 

71, 126]. Традиційне морфологічне дослідження ПМ реєструє лише стан 

структури тканин і не визначає їх функціонального стану, динаміки змін 

життєдіяльності [71, 200, 201]. Разом з тим відомо, що в основі патогенезу 

будь-якого патологічного процесу лежать структурні зміни клітин, які 

складають конкретний орган, що визначають морфологічну характеристику 

процесу. ПМ людини, перебуваючи на перехресті дихального і травного 

трактів і постійно наражаючись на масивний антигенний вплив, 

організовують першу імунну реакцію на антиген і в той же час відображають 
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стан імунної системи в цілому [32, 33, 228]. Розкриття цих та інших істотних 

особливостей патологічного процесу в ПМ розширить уявлення про 

патогенез ХТ і дозволить більш адекватно обгрунтувати лікувальну тактику 

при різних його формах. 

Характерними рисами ХТ можна вважати впертий перебіг з високою 

ймовірністю розвитку метатонзілярних ускладнень, яких нараховується 

більше сотні [104, 115, 117]. Крім того, за останні роки переконливо 

доведено, що ПМ беруть активну участь у формуванні місцевого та 

гуморального імунітету [16, 177, 196, 257]. Тому проблема вибору 

оптимального методу лікування при ХТ і надалі залишається актуальною. 

Все це викликає підвищений інтерес до патогенезу даного захворювання [4, 

117]. 

Зараз завдяки успіхам у вирішенні теоретичних основ іммунофізіологіі 

мигдаликів тонзилярна проблема в її клінічному аспекті за останні 

десятиріччя змістилася в бік щадного відношення до лімфоепітеліальних 

структур рото- і носоглотки, як особливих утворень системи імунітету, які 

називаються «пограничною лімфоїдною тканиною», повʼязаною з імунітетом 

слизових оболонок [37, 74, 75, 98, 148, 199, 209]. Однак, не завжди вдається 

уникнути оперативного втручання, тому тонзилектомія і на даний час ще 

продовжує залишатися однією з методик, які виконуються отоларингологами 

для лікування хронічного тонзиліту [62, 152, 232, 234, 236, 252, 253, 279, 

289]. 

У ряді робіт особливості клінічного перебігу та результати лікування 

ХТ співвідносять з імунним статусом хворих на хронічну тонзилярну 

патологію і динамікою імунологічних показників під впливом проведеного 

лікування [149]. 

Основною структурною і функціональною одиницею імунної системи, 

як відомо, є лімфоцити. Вони виділяють цілий комплекс поверхневих і 
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цитоплазматичних антигенів, які є унікальними для конкретної субпопуляції 

і стадії її розвитку. Фізіологічна роль їх може бути різною. Щодо 

фенотипування лімфоцитів то до основних субпопуляцій належать: CD3+, 

CD4+, CD8+, CD19+, CD16+-лімфоцити. Зокрема, CD3+ – поверхневий 

маркер, специфічний для всіх клітин субпопуляції Т-лімфоцитів. CD4+ – 

характерний для хелперних Т-клітин; представлений також на моноцитах, 

макрофагах, дендритних клітинах. CD8+ – характерний для супресорних 

і/або цитотоксичних Т-клітин, ПК-клітин, здебільшого тимоцитов. CD16+ – 

використовується разом з CD56+ переважно для ідентифікації ПК-клітин. Він 

представлений також на макрофагах, опасистих клітинах, нейтрофілах, 

деяких Т-клітинах. CD19+ – присутній на B-клітинах, їх попередників, 

фолікулярних дендритних клітинах, вважається найбільш раннім маркером 

B-клітинної диференціації [100, 101, 157, 163, 169, 213, 274].  

Тому імунодіагностиці різноманітних патологічних ствнів на 

сучасному етапі, включаючи, у тому числі, і хронічний тонзиліт відводиться 

значна роль. Зокрема, це стосується також і стану гуморального імунітету з 

його оцінкою шляхом визначенням рівнів різних цитокінів [87, 120, 162, 205]. 

Саме імунним порушенням у хворих на ХТ надається найбільш важливе 

значення в патогенезі формування як тонзиллярной патології, так і її 

ускладнень [60, 154]. 

Важливим є також вивчення питання про роль медіаторів вродженого і 

адаптивного імунітету, інтерлейкінів у регуляції імунної системи слизових 

оболонок. При хронічних запальних захворюваннях респіраторного тракту 

цитокіни беруть участь в інфекційно-запальному процесі на рівні 

специфічної імунної відповіді і неспецифічної ефекторної ланки, в значній 

мірі визначають напрямок, тяжкість і результат патологічного процесу [92, 

222, 241]. 
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Виходячи з цього за останній час значна увага приділяється вивченню 

цитокінового профілю при алергічних захворюваннях, а особливо – 

дисбалансу цитокінів Th1 (IFNγ і ін.) і Th2 (IL-4та ін.) лімфоцитів. У той же 

час є суперечливі дані, що отримані при дослідженні цитокінового профілю 

на тлі проведення алергенспеціфічної імунотерапії [65, 86, 140, 170]. 

На даний час інтенсивно вивчається роль апоптозу (програмованої 

клітинної загибелі) у регуляції імунної відповіді, розвитку імунодефіцитних 

станів і імунопатологіі. Особливий інтерес представляє участь апоптозу в 

патогенезі інфекційних захворювань, так як їх збудники надають 

різноманітний вплив на програмовану загибель клітин – стимулюючий або 

пригнічуючий [103, 118, 137]. 

Тому у своїх дослідженнях ми враховували також і те, що апоптоз є 

одним із загальнобіологічних механізмів регуляції кількісного складу 

субпопуляцій імунокомпетентних клітин у всіх органах імунної системи. 

Його захисна роль полягає в негативній селекції патологічних клонів 

лімфоцитів, які утворюються внаслідок перехресного імунітету чи утворення 

аутореактивних лімфоцитів. Переважання апоптотичних або 

антиапоптотичних процесів визначає напрямок імунної відповіді, а саме: 

відбувається активація імунної системи чи формування імунологічної 

толерантності [90, 156, 291]. У найбільш масовій формі апоптоз в лімфоцитах 

відбувається в процесі їх розвитку. Активаційний апоптоз відбувається у 

зрілих активованих лімфоцитах і розвивається у результаті дисбалансу 

активаційних сигналів або внаслідок звʼязування різних рецепторів для 

індукторів апоптозу [11, 20]. 

Процес апоптозу сам, у свою чергу, також здійснюється і 

контролюється імунними механізмами [20, 156]. В імунній системі 

програмована клітинна смерть задіяна в забезпеченні цілого ряду життєво 

важливих функцій імунітету. Зокрема, процес апоптозу закладений в основу 
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позитивної і негативної селекції T- і B-лімфоцитів, забезпечуючи виживання 

антигенспецифічних клонів і подальше вибракування лімфоцитів. Під час 

такої селекції клітини, які не пройшли відбір, гинуть у результаті апоптозу. 

[212].  

Крім того, за останні роки активно вивчається вплив різних субстанцій 

бактеріальної природи на функціональну, метаболічну активність 

імунокомпетентних клітин [244, 266]. Особливе місце в цьому дослідженні 

займає аспект апоптозу імуноцитів під впливом бактеріальних компонентів. 

Встановлено апоптогенний вплив на лімфоцити крові людини 

пептидогліканів, тейхоєвих кислот і екзотоксинів окремих представників 

родів Staphylococcus, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella [171, 245]. 

Є також дослідження, які вказують на безпосередній вплив рівня різних 

цитокінів на співвідношення апоптозу і некрозу клітин [10, 246]. В якості 

індукторів апоптозних факторів виступають прозапальні цитокіни (ФНП-α, γ-

інтерферон) [142, 224, 237, 284]. 

Що стосується піднебінних мигдаликів то за умов ХТ клітини, що 

знаходяться в центрі фолікула, гинуть апоптозом, якщо їх не стимулює 

антиген. При цьому важливим є акт взаємного впізнавання між В-клітиною і 

CD4 + Т-хелпером. У зародкових центрах мигдаликів людини у нормі цей 

процес призводить до утворення переважно IgG + і IgA + В-лімфоцитів (55 - 

72% і 13 - 18%, відповідно) [228, 229]. 

Виходячи із цього, метою нашого дослідження було: покращити 

діагностику, прогнозування хронічного тонзиліту та встановити додаткові 

критерії вибору методу лікування хворих шляхом визначення особливостей 

змін субпопуляційного складу лімфоцитів крові у співставленні з їх 

апоптозом і некрозом та окремими показниками цитокінового спектру. 

Для комплексної оцінки стану хворих нами було проведено 

ретроспективний аналіз 272 історій хвороби хворих з ХТ, які перебували на 
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стаціонарному лікуванні у ЛОР-відділенні Комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» за 

період з 2014 по 2016 рр. Враховували результати клінічного обстеження, до 

якого входили: збір скарг, анамнезу захворювання і життя, стандартне 

комплексне дослідження ЛОР-органів, клінічний аналіз крові і сечі, 

біохімічний аналіз крові, електрокардіографічне дослідження, флюорографія 

органів грудної клітки. Також користувалися: симптомом Гізе – гіперемія 

передніх дужок; симптомом Зака – набряк слизової оболонки над верхнім 

полюсом піднебінних мигдаликів і верхніх частин піднебінних дужок; 

симптомом Преображенского – дугоподібна інфільтрація і гіперемія верхніх 

половин дужок и міждужкового кута.  

При клінічній оцінці стану хворих на ХТ та ефективності його 

лікування користувалися запропонованими Д.І. Заболотним і співавторами 

[70] бальною оцінкою за клнічними показниками. 

Крім того було проведено обстеження 88 хворих віком від 18 до 74 

років чоловічої та жіночої статі, серед яких чоловіків було 34, жінок 54 з ХТ, 

які лікувалися у отоларингологічному відділенні Комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Тернопільська Університетська лікарня» 

впродовж 2012-2016 років. Контрольна група складалася з 15 практично 

здорових осіб.  

Хворі були поділені на дві основні групи в залежності від характеру 

проведеного лікування. До першої групи віднесли 68 (77,3 %) хворих на ХТ, 

яким проводилося хірургічне лікування. Друга група включала 20 (22,7 %) 

хворих на ХТ, яким проводилося консервативне лікування. 

Крім клінічного обстеження із бальною оцінкою у даного контингенту 

пацієнтів додатково оцінювався імунний статус, а також стан апоптозу і 

некрозу лімфоцитів піднебінних мигдаликів і периферійної крові. 
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Визначення стану субпопуляційного складу лімфоцитів крові 

проводили на проточному цитофлюориметрі «Becmen Culter Epix XL» (USA). 

При цьому визначали характер і особливості кількісних змін, а також 

співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів: з CD3+, CD4+, CD8+, 

CD16+ і CD19+-рецепторами [188], а також проводили співставлення їх 

співвідношень при різних ступенях ураження ПМ. При цьому за точку 

відрахунку для вирахування співвідношень брали кількісно найменший у 

всіх пацієнтів рівень CD8+-лімфоцитів і порівнювали з нормою, 

встановленою фірмою-виробником для даного приладу і за даними наукової 

літератури [29]. 

Враховуючи те, що значна увага приділяється вивченню цитокінового 

профілю при алергічних захворюваннях, а особливо – дисбалансу цитокінів 

Th1 (гамма-інтерферон – IFNγ) і Th2 (інтерлейкін-4 – IL-4) лімфоцитів [162, 

120, 205], для встановлення наппрямку імунної відповіді ми визначали рівень 

цитокінів (гамма-інтерферону – IFNγ та інтерлейкіну-4 – IL-4) лімфоцитів на 

імуноферментному аналізаторі «STAT FAX 303/PLUS». 

Кожна із обстежених груп пацієнтів, яким проводили визначення рівня 

цитокінів була розділена на 2 підгрупи: із зниженням співвідношення IFN-

γ/IL-4 у процесі лікування і його зростанням. З метою визначення характеру 

мікрофлори проводили бактеріологічний посів вмісту лакун ПМ. 

Для морфологічних досліджень шматочки тканини ПМ фіксували в 

10 %-му розчині нейтрального формаліну, рідині Карнуа і в 96° спирті. 

Парафінові зрізи товщиною 5-8 мкм робили у трьох взаємно 

перпендикулярних площинах і фарбували гематоксиліном та еозином, 

резорцин-фуксином за Вейгертом, а також за Ван Гізон. Для виявлення 

глікогену і встановлення метаболічної активності епітеліоцитів слизової 

оболонки застосовували ШИК-реакцію. 
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Морфометричну оцінку тканин на гістологічних зрізах здійснювали за 

допомогою окуляр-мікрометра МОВ-1-15×. При цьому вимірювали діаметр 

фолікулів, товщину слизової оболонки, кількість шарів епітелію у ній, а 

також товщину сполучнотканинної капсули. Оцінку функціонального стану 

судин проводили шляхом вирахування ІВ – індекса Вогенворта [173, 292, 

293], тобто відношення площі середнього шару артерій до площі їх просвіту. 

Всі проведені дослідження мали результатом наступне. Аналіз карт 

стаціонарних хворих з хронічним тонзилітом, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у ЛОР-відділенні Тернопільської обласної 

комунальної клінічної лікарні за період з 2014 по 2016 рр. дозволив 

встановити, що жінки хворіють на хронічний тонзиліт в 1,43 рази частіше, 

ніж чоловіки. Найчастіше захворювання реєструється у віковому періоді від 

18 до 44 років, тобто саме у працездатному віці. 

Найбільш постійними суб’єктивними симтомами були: скарги на 

щорічні повторні ангіни, біль у горлі з періодичним посиленням, чи 

згасанням з посилення у ранкові часи, а також у зв’язку із прийомом 

холодної їжі чи рідини, відчуття першіння, приступи кашлю, періодичне 

підвищення температури у періоди загострення.  

Об’єктивно при фарингоскопії найчастіше визначалися: гіперемія і 

набряклість країв дужок мигдаликів, наявність в криптах рідкого, густого 

казеозного або у вигляді пробок гнійного вмісту нерідко з неприємним 

запахом. 

Із лабораторних методів обстеження у загальному аналізі крові досить 

часто реєструвалася анемія, причому у жінок вона відмічалася утричі 

частіше, ніж у чоловіків Непостійним був помірний лейкоцитоз із 

підвищеним вмістом паличкоядерних нейтрофілів та підвищення швидкості 

осідання еритроцитів. Підвищений вміст нейтрофілів також частіше 

реєструвався у жінок, ніж у чоловіків. 
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Всі хворі через один день після оформлення у стаціонар були 

прооперовані з виконанням двобічної тонзилектомії. Із ускладнень у 

післяопераційному періоді було відмічено 3 випадки кровотеч, які було 

зупинено застосуванням традиційних методів (електрокоагуляція). Інших 

ускладнень не відмічалося. Середня тривалість перебування хворого на ліжку 

складала 7,6 дня. 

При виписуванні із стаціонару, загальний стан хворих був задовільним. 

В окремих випадках відмічено незначний дискомфорт при ковтанні. При 

огляді орофарингіальної ділянки передня дужка мигдаликів у всіх випадках 

була збереженою, ніші між дужками очищені від фібрину, слизова ніш 

відновлена, блідорожевого кольору. Контрольний огляд через місяць після 

втручання дозволив констатувати нормалізацію температури тіла пацієнтів, 

зниження і стабілізацію ревмопроб, а також нормалізацію показників крові.  

При вивченні стану апоптозу і некрозу лімфоцитів у піднебінних 

мигдаликах та периферійній крові і їх співставленні з морфологічним станом 

та мікрофлорою піднебінних мигдаликів у хворих, прооперованих з приводу 

ХТ було встановлено, що в лімфоцитах як клітинного завису з тканини ПМ, 

так і в периферичній крові апоптоз переважає над некрозом. За даними 

наукової літератури таке переважання характерне якраз для бактерійного 

ураження мигдаликів, на відміну від вірусного, де воно проявляється у 

нейтрофілах [212]. Причому кратність цього переважання корелювала із 

морфологічними змінами у самих ПМ, які проявлялися як дистрофією з 

метаплазією, так і гіперплазією.  

Було також встановлено, що співвідношення апоптоз/некроз у 

лімфоцитах клітинного завису з тканини ПМ було аналогічним до такого ж 

співвідношенням цих показників у периферичній крові. Тобто, можна 

вважати, що рівень апопто-некротичного співвідношення у периферичній 

крові був відображенням такого у тканині піднебінних мигдаликів. 
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Для вибору тактики лікування важливо диференціювати хронічний 

тонзиліт і гіпертрофію піднебінних мигдаликів. Вважається, що діагностика 

хронічного тонзиліту і гіпертрофії піднебінних мигдаликів з клінічної точки 

зору не являє затруднень, однак з позицій загальнопатологічних поглядів і, 

особливо, імунологічних у цих питаннях немає єдності позицій. Гіпертрофія 

ПМ найчастіше проявляється на тлі загального розростання лімфаденоїдної 

тканини глотки. Ізольовану гіперплазію ПМ пояснюють прямим впливом 

запальних процесів, що виникають в порожнині рота і в ротоглотці або 

рефлекторними впливами з інших лімфоїдних утворень. При цьому 

вогнищева метаплазія поверхневого респіраторного епітелію поєднується з 

гіперплазією лімфоїдної тканини фолікулів і парафолікулярної тканини, 

дифузно-вогнищевим склерозом, який корелює з ангіоматозом [127]. Саме 

такий характер змін відмічався у пацієнтів у яких кратність співвідношення 

апоптоз/некроз перебувала в рамках 2-4, що дає підстави вважати про 

наявність у них гіпертрофії мигдаликів. Це співпадає із точкою зору, згідно з 

якою причиною гіперплазії вбачають у зниженні інтенсивності процесів 

апоптозу [35, 256, 276, 281, 287]. При зниженні апоптозу відбувається 

накопичення клітин, а при його збільшенні спостерігається прогресивне 

зменшення кількості клітин в тканині або іншими словами апоптоз підтримує 

нормальну архітектоніку тканин, при його подавленні спостерігається 

гіперплазія, а при стимуляції – атрофія тканин. [6, 161, 166, 225, 265, 276, 

277]. 

При наростанні кратності співвідношення апоптоз/некроз відбуваються 

і відповідні морфологічні зміни. При співвідношенні апоптоз/некроз 

кратному 4-6 були зареєстровані судинні зміни дилятаційного характеру які 

спрямовані на посилення кровонаповнення органного судинного русла, що 

підтверджується зниженням в артеріях індекса Вогенворта. До них 

приєднувалися інші зміни морфологічного характеру у вигляді потоншення 

слизової оболонки, потовщення сполучнотканинної капсули і зменшення 



 

 

127 

розмірів фолікулів та їх просвітлення, що разом із явищами метаплазії і 

гіперкератозу епітелію слизової оболонки є підтвердженням помірного 

ступеня розвитку патологічного процесу і остаточне питання про тактику 

лікування у таких випадках може бути вирішене при врахуванні даних 

клінічного обстеження. 

Виявлені ж при кратності співвідношення апоптоз/некроз у 7 разів і 

більше морфологічні зміни у вигляді подальшої деградації епітелію слизової, 

проліферації сполучної тканини як у капсулі, так і проникнення її у 

паренхіму разом із вираженим периваскулярним склерозом, деструктивними 

змінами із макрофагальною реакцією у значно зменшених за розмірами 

лімфоїдних фолікулах, наявністю скупчень білкового детриту та 

відповідними судинними реакціями є ознаками глибоких незворотніх змін, 

що вказує на необхідність оперативного лікування і співпадає із висновками, 

зробленими на підставі інших морфологічних досліджень [196, 200, 201]. 

Вивчення субпопуляціного складу лімфоцитів у хворих на хронічний 

тонзиліт дозволило встановити наступне. Динаміка кількісних змін та 

співвідношення різних субпопуляцій лімфоцитів свідчить про суттєві 

зрушення в імунній системі за умов ХТ. Зокрема, у хворих, яким 

проводилася тонзилектомія з приводу хронічного тонзиліту, було виявлено 

низький рівень CD3+-лімфоцитів, CD4+-лімфоцитів і CD8+-лімфоцитів як у 

клітинному зависі з тканини ПМ, так і у периферичній крові. Це 

узгоджується з тим, що розвиток і хронізація будь-якого запального процесу 

супроводжується зниженням вмісту Т-лімфоцитів, яке спостерігається при 

запаленнях найрізноманітнішої етіології: різних інфекціях, неспецифічних 

запальних процесах, при руйнуванні пошкоджених тканин і клітин після 

операції, травми, опіків, інфаркту, руйнуванні клітин злоякісних пухлин, 

трофічні руйнування і т. д. [188].  
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Щодо тенденції до зростання у даної категорії питомої частки CD16+-

лімфоцитів, то згідно з сучасними уявленнями це клітини, які являють собою 

особливу популяцію великих гранулярних лімфоцитів. Вони мають здатність 

знищувати клітини-мішені, інфіковані мікроорганізмами, а також будь-які 

інші чужорідні клітини алогенного або ксеногенного походження. Літична 

активність CD16+-лімфоцитів проти клітин-мішеней проявляється зокрема 

при первинному контакті без попередньої сенсибілізації, яка потрібна Т-

лімфоцитам для перетворення їх в специфічні цитотоксичні Т-клітини. Саме 

тому CD16+-клітини поряд з фагоцитозом відносять до системи innate 

immunity – вродженого імунітету. Іншою важливою функцією CD16+-клітин 

є участь у загальному каскаді синтезу цитокінів, що активують нових 

учасників імунного захисту. Тому збільшення відносного числа CD16+-

лімфоцитів може виявлятися при вірусних та бактеріальних інфекціях, при 

пухлинному процесі, тобто у всіх випадках масивного надходження 

антигену, коли окрім антигенспецифічних механізмів елімінації патогенного 

фактора задіяні і антигеннеспецифічні, що відмічено і іншими дослідниками 

й спостерігається при хронічному тонзиліті [206]. 

Відносно високий рівень питомої частки CD19+-лімфоцитів може бути 

свідченням активного стану гуморального імунітету, а також посилення 

аутоімунних реакцій [188, 213]. Як відомо, CD19+ присутній на B-клітинах, 

їхніх попередниках, фолікулярних дендритних клітинах, вважається 

найбільш раннім маркером B-клітинної диференціації. Він регулює розвиток, 

диференціацію і активацію B-клітин. Основною властивістю В-лімфоцитів є 

наявність на їх поверхні антигенрозпізнавальних імуноглобулінових 

рецепторів. Після взаємодії антигену з цими рецепторами В-лімфоцити 

диференціюються в плазмоцити, основною функцією яких є продукція 

імуноглобулінів – антитіл, які здатні зв’язувати і знешкоджувати антигени, 

що потрапили в організм [188]. 
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Підсумовуючи наведене, можна сказати, що при ХТ йде зниження 

клітинного із відносним збереженням рівня гуморального імунітету. 

Водночас, можна припустити, що однією із складових у патогенезі 

захворювання є аутоімунні процеси. 

При співставленні результатів дослідження у різних групах пацієнтів 

(ті, які підлягали консервативному і ті, яким проводилося хірургічне 

лікування за показаннями в залежності від ступеня компенсації-

дкекомпенсації процесу) було встановлено, що більш інтенсивне зниження 

рівнів CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів відмічалося у хворих, яким було 

показане оперативне втручання у порівнянні з пацієнтами, які підлягали 

консервативному лікуванню. Так, у хворих яким застосовувалася 

тонзилектомія до операції відносний рівень CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів 

був відповідно на 30,96 %, 16,29 % і 1,29 % нижчим, ніж у контролі. У 

хворих, які підлягали консервативному лікуванню така різниця складала 

27,07 %, 10,90 % і 0,85 %. Подібна динаміка спостерігалася і при обчисленні 

абсолютних показників CD3+ і CD4+-лімфоцитів. При цьому абсолютний 

рівень CD8+-лімфоцитів залишався практично незмінним.  

Це цілком узгоджується із сучасними уявленнями про те, що розвиток 

будь-якого запального процесу супроводжується зниженням вмісту              

Т-лімфоцитів. Зниження відносної кількості СD3+ і CD4+-лімфоцитів може 

бути одним із проявів імунодефицитноого стану, зниження відносної 

кількості CD8+-лімфоцитів може спостерігатися при аутоімунних і 

алергічних захворюваннях. При цьому вважається, що індекс CD4/CD8 у 1,5-

2,5 відповідає нормергічним станам, більший від 2,5 – гіперактивності, 

менший від 1,0 – імунодефіциту [206]. 

Що стосується CD16+-лімфоцитів, то хоча їх відносний рівень також 

до початку лікування був нижчим від контрольних цифр у обох 

обстежуваних групах, однак абсолютна кількість суттєво не відрізнялася від 
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показників контрольної групи. Водночас рівень CD19+-лімфоцитів мав 

схильність до підвищення за його абсолютним значенням лише у пацієнтів, 

яким у подальшому проводилася консервативна терапія. 

Як хірургічне, так і консервативне лікування сприяли частковому 

відновленню абсолютної і відносної кількості досліджуваних субпопуляцій 

лімфоцитів. Так, через 10 днів після операції відносні рівні CD3+ і CD4+- 

лімфоцитів у прооперованих хворих хоча і на 27,16 % та 11,93 % 

продовжували бути нижчими від контрольних значень, водночас на 3,80 % і 

4,89 % перевищували доопераційний рівень. Щодо абсолютних рівнів CD3+ і 

CD4+-лімфоцитів, то їх динаміка була аналогічною з динамікою відносних 

показників. Рівень CD8+-лімфоцитів не змінювався ні за відносними ні за 

абсолютними показниками. Вихідний рівень CD16+-лімфоцитів у 

прооперованих пацієнтів до втручання також на 2,29 % був нижчим від 

контрольних цифр. Після операції CD16+-, а також CD19+-лімфоцити 

характеризувалися лише незначною тенденцією до зростання. При 

повторному обстеженні через 30 днів після оперативного втручання виявлена 

попередньо динаміка рівнів показників субпопуляцій лімфоцитів зберігалася. 

Так, рівні CD3+ і CD4+-лімфоцитів вже на 12,25 % та на 9,09 % 

перевищували доопераційні цифри, хоча водночас ще продовжували 

залишатися нижчими від контрольних значень, однак лише на 18,71 % і 

7,73 % відповідно. Аналогічною була і динаміка їх абсолютних показників. 

Рівень CD8+-лімфоцитів залишався відносно стабільним. Відчутно зростав 

рівень CD19+-лімфоцитів. Його відносна частка на 2,92 % перевищувала 

доопераційний рівень і водночас була також на 1,83 % вищою від 

контрольних значень. Щодо CD16+-лімфоцитів, то вони навпаки, набували 

тенденції до зниження з наближенням до рівня, зареєстрованого перед 

оперативним втручанням як за відносними, так і за абсолютними 

показниками. 
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У хворих, яким проводилося консервативне лікування відразу після 

його завершення також відмічалося зростання у порівнянні з вихідним рівнем 

(на 3,29 %), і абсолютного (на 6,5 %) значення показника CD3+-лімфоцитів з 

одночасним зниженням (на 2,85 %) і абсолютного (на 31,1 %) показника 

CD19+-лімфоцитів. CD4+ і CD16+-лімфоцити також набували тенденції до 

зростання, проте і надалі за відносними показниками залишалися нижчими 

(на 9,63 % і 1,04 % відповідно) від контрольних цифр. При повторному 

обстеженні ще через 20 днів (30 днів від початку лікування) реєструвалося 

наростання рівнів всіх досліджуваних субпопуляцій лімфоцитів крім CD16+. 

Відносний рівень CD3+-лімфоцитів зростав на 10,86 % у порівнянні з 

вихідними даними, водночас продовжував залишатися на 16,21 % нижчим 

від контрольного показника, відносний рівень CD4+-лімфоцитів зростав на 

3,39 % у порівнянні з вихідними даними, залишаючись на 7,51 % нижчим від 

контрольних цифр. Відносні рівні CD8+ і CD19+-лімфоцитів набували лише 

тенденції до зростання з незначним перевершенням, як вихідного, так і 

контрольного показника. Щодо CD16+-лімфоцитів, то вони навпаки, 

набували тенденції до зниження. Їх відносний рівень ставав на 1,17 % 

нижчим від вихідного і на 2,30 % від контрольного. Динаміка всіх рівнів 

абсолютних показників була аналогічною. 

Отримані дані свідчать про те, що у даний термін спостереження більш 

інтенсивно йде відновлення рівня субпопуляцій лімфоцитів після 

хірургічного лікування. Аналогічні дані відмічено і у інших сучасних 

дослідженнях. Зокрема встановлено, що після тонзилотомії на першому 

тижні після операції в ротоглотковому секреті збільшується вміст всіх 

досліджуваних факторів імунітету [37]. 

Однак, через нижчий вихідний рівень інтенсивність відновлення 

показників продовжує залишатися нижчою від інтенсивності відновлення 

показників, які були зареєстровані після консервативного лікування. 
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Результати проведеного дослідження співзвучні і з іншими проведеними у 

даному напрямку дослідженнями [36, 135, 136, 175, 195, 273, 295]. 

Паралельно до змін субпопуляційного складу нами досліджувалися і 

були відмічені зміни рівня апоптозу і некрозу лімфоцитів крові та їх 

співвідношення. Більш відчутними були зміни рівня апоптозу у той час як 

рівень некрозу зазнавав значно менших коливань. Зокрема рівень апоптозу у 

хворих до операції був на 81,8 % вищим від контрольного рівня, у хворих до 

консервативного лікування таке перевищення складало 53,6 % (Р<0,05), 

співвідношення AN/PI у цих групах хворих перевищувало вихідні дані на 

78,0 % і 21,7 % відповідно. Тобто у хворих, яким було показане хірургічне 

втручання дане співвідношення значно перевищувало таке, що реєструвалося 

у хворих, яким було показане консервативне лікування. Після проведених 

методів лікування рівень співвідношення у обох групах знижувався і 

наближався до вихідних даних, хоча абсолютний рівень апоптозу 

продовжував залишатися достовірно на 20,1 % і 35,3 % вищим від контролю. 

Тобто більш інтенсивне його зниження відбувалося знову ж таки після 

хірургічного видалення ПМ.  

Крім того, нами було проаналізовно рівень IFN-γ і IL-4 та їх 

співвідношення IFN-γ/IL-4 у хворих на ХТ після різних методів його 

лікування. За результатами дослідження кожна із обстежених груп пацієнтів 

була розділена на 2 підгрупи: із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 у 

процесі лікування і його зростанням. Було встановлено, що у групі хворих, 

яким проводилося консервативне лікування переважали пацієнти із 

підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 (14 із 20), а у пацієнтів після 

хірургічного лікування, навпаки, переважали пацієнти із його зниженням (10 

із 16).  

Такі результати дають підстави вважати, що підвищення 

співвідношення IFN-γ/IL-4 є сприятливою прогностичною ознакою при 
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консервативному лікуванні, а його зниження свідчить необхідність корекції 

тактики подальшого лікування. 

При аналізі стану субпопуляційного складу лімфоцитів з 

диференціацією по виділених за динамікою співвідношення IFN-γ/IL-4 

підгрупах при збереженій загальній закономірності зміни рівнів CD3+ і 

CD4+-лімфоцитів звертала на себе увагу більша інтенсивність таких змін у 

хворих із зниженим співвідношення IFN-γ/IL-4, зокрема, за абсолютними 

показниками, при порівняно рівномірному їх зниженні за відносними 

показниками. Подібні тенденції були характерними і для CD16+-лімфоцитів. 

CD19+-лімфоцити при цьому за абсолютними показниками мали схильність 

до підвищення. Рівень CD8+-лімфоцитів залишався відносно стабільним. 

Проведене лікування, як хірургічне, так і консервативне, сприяло 

позитивній динаміці усіх показників з наближенням їх як відносної, так і 

абсолютної кількості до рівня, що був зареєстрований у контрольній групі. 

Причому дещо більше покращення показників було характерним для групи 

пацієнтів у яких було відмічено підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 у 

процесі лікування.  

Встановлена нами динаміка кількісних змін різних субпопуляцій 

лімфоцитів схиляє до думки про суттєві зрушення в імунній системі за умов 

ХТ. Зокрема, низький рівень CD3+ і CD4+-лімфоцитів у периферичній крові 

свідчить про суттєве ослаблення активності клітинного імунітету [9]. Більш 

вираженим таке зниження було саме у пацієнтів, які мали показання до 

оперативного лікування, що може бути проявом інтенсивності патологічного 

процесу. Отримані нами дані є співзвучним з результатами інших 

досліджень, проведених у цьому напрямку [36, 195, 273, 295]. 

Переважання у пацієнтів після хірургічного лікування результатів із 

зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4, а у пацієнтів після консервативного 

лікування результатів із його підвищенням дає підстави вважати, що 
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підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 є сприятливою прогностичною 

ознакою при консервативному лікуванні, а його зниження може свідчити про 

необхідність корекції тактики подальшого лікування. 

Зниження відносного рівня CD16+-лімфоцитів, яке спостерігалося до 

лікування у пацієнтів із наступним зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 в 

процесі лікування дозволяє запідозрити послаблення активності натуральних 

кілерів, що потребує подальших досліджень у даному напрямку. 

Відносно високий рівень питомої частки CD19+-лімфоцитів, який був 

більш характерним для пацієнтів із підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 

в процесі лікування, може бути свідченням компенсаторної активації стану 

гуморального імунітету при ХТ [188]. 

Співставлення кількісної бальної оцінки стану хворих з методами 

лікування і характером динаміки показників цитокінового статусу дозволило 

встановити, що у хворих на ХТ середня сума балів за клінічними 

показниками була значно вищою, ніж у контрольній групі обстежених. 

Причому у хворих, яким було показане хірургічне лікування таке 

перевищення сягало 9,5-10 разів, а у хворих, яким проводилося 

консервативне лікування воно було 7-8 кратне. Тобто, середня сума балів у 

хворих, яким було показне хірургічне лікування помітно перевищувала суму 

балів у хворих, яким проводилася консервативна терапія. Кількісна 

відмінність спостерігалася також і у залежності від динаміки досліджуваних 

імунологічних показників – середня сума балів була вищою у хворих із 

зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 як до, так і після лікування у 

порівнянні з хворими у яких мало місце зростання даного співвідношення.  

Проведення консервативного лікування у обох підгрупах даної групи 

хворих давало позитивний ефект, що підтверджувалося зниженням у них 

середньої суми балів, встановленої за клінічними показниками. Особливо 

помітним було зниження кількості загострень і температури, досить 
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інтенсивно знижувалися показників гіперемії, наявності казеозного детриту, 

а також розмірів лімфатичних вузлів, при цьому менш інтенсивно 

відбувалася зменшення розмірів мигдаликів. 

Разом з тим, слід відмітити, що кращі результати консервативного 

лікування за бальною оцінкою були відмічені у підгрупі хворих із 

підвищенням співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі лікування, як за окремими 

показниками, так і за середньою сумою балів у цілому. У хворих з 

підвищенням IFN-γ/IL-4 середня сума балів у процесі лікування знижувалася 

на 54,9 %, у той час як у хворих із зниженням даного співвідношення така 

різниця складала лише 45,7 %. 

При цьому близький за ефективністю результат по зменшенні кількості 

казеозного детриту у обох підгрупах може бути обумовлений його 

регулярним вимиванням у процесі лікування, а майже однакова інтенсивність 

зменшення розмірів мигдаликів може бути наслідком зміни їх 

морфологічного стану ще до початку лікування. 

В цілому, підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна 

констатувати, що при консервативному лікуванні ХТ підвищення 

співвідношення IFN-γ/IL-4 може бути більш сприятливою ознакою ніж його 

зниження. Тому рівень даного співвідношення і його зміна у динаміці, як і 

рівень різних субпопуляцій лімфоцитів та їх співвідношення апоптоз/некроз 

у периферичній крові можуть бути використані як додаткові інформативні 

обʼєктивні критерії для оцінки ефективності консервативної терапії, а також 

прогнозування і вибору подальшої тактики лікування.  



 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне обгрунтування та нове вирішення 

актуального наукового завдання щодо покращення діагностики та тактики 

лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом визначення 

субпопуляційного складу лімфоцитів у крові і його співставлення з рівнем 

апоптозу і некрозу та динамікою зміни рівнів окремих цитокінів. 

1. Найчастіше хронічний тонзиліт реєструється у віковому періоді від 

18 до 44 років, причому у жінок у 1,43 рази частіше, ніж у чоловіків. 

Характерними симптомами є: щорічні повторні ангіни (у 90,4 %), біль у горлі 

з періодичним посиленням, першіння, приступи кашлю (у 90,4 %), 

періодичне підвищення температури у період загострення (98,2 %), гіперемія 

і набряклість країв дужок мигдаликів (у 98,9 %), наявність в криптах рідкого, 

густого казеозного або у вигляді пробок гнійного вмісту (у 52,9 %). У 

загальному аналізі крові відмічається: помірний лейкоцитоз із зниженим 

вмістом лімфоцитів (у 12,1 %), прискорення швидкості осідання еритроцитів 

(у 9,2 %), знижений вміст еритроцитів (у 29,4 %).  

2. Низький рівень субпопуляцій CD3+ і CD4+-лімфоцитів з одночасним 

високим рівнем апоптозу і його співвідношення з некрозом у хворих на 

хронічний тонзиліт свідчить про вираженість патологічного процесу у 

мигдаликах, а відновлення цих рівнів у процесі лікування може бути одним із 

обʼєктивних критеріїв ефективності консервативної терапії та показанням 

для її продовження. Підвищення співвідношення IFN-γ/IL-4 є сприятливою 

прогностичною ознакою при консервативному лікуванні хворих на 

хронічний тонзиліт, а його зниження разом із зниженням рівня CD16+-

лімфоцитів вказує на прогресування процесу та необхідність оперативного 

лікування. 

3. У хворих на хронічний тонзиліт середня сума балів (За 

Д.І. Заболотним і співавт.) значно перевищує результати отримані від 



 

 

137 

контрольної групи. Причому у хворих, яким було показане хірургічне 

лікування, таке перевищення сягало 9-10 разів, а у хворих, яким проводилося 

консервативне лікування воно було 7-8-кратне. У хворих з підвищенням 

співвідношення IFN-γ/IL-4 у процесі консервативного лікування середня 

кількість балів за клінічними показниками знижувалася з 1,64±0,28 до 

0,74±0,35 (на 54,9 % - р˂0,05) і продовження у них консервативної терапії 

було оправданим. У хворих із зниженням співвідношення IFN-γ/IL-4 у 

процесі консервативного лікування середня кількість балів за клінічними 

показниками знижувалася з 1,86±0,31 до 1,01±0,32 (на 45,7 % - р˂0,05) і їм 

була показана операція. 

4. При співставленні результатів, отриманих при дослідженні 

клітинного завису з тканини піднебінних мигдаликів та периферичної крові 

характерним є рівноцінне зниження рівня субпопуляцій CD3+, CD4+ і CD8+-

лімфоцитів як у клітинному зависі з тканини піднебінних мигдаликів, так і у 

крові. Кратність зниження CD3+-лімфоцитів і CD4+-лімфоцитів сягала 2,5-3 

разів, кількість CD8+-лімфоцитів знижувалася також майже у 2 рази. Тому 

для діагностики цілком оправданим є дослідження рівня вказаних 

субпопуляцій у крові. 

5. При порівнянні результатів, отриманих у хворих, яким проводилося 

оперативне лікування з результатами хворих, яким проводилася 

консервативна терапія встановлено, що у хворих перед оперативним 

лікуванням відносний рівень CD3+, CD4+ і CD8+-лімфоцитів був відповідно 

на 30,96 %, 16,29 % і 1,29 % нижчим (для всіх - р˂0,05), ніж у контролі. У 

хворих, які підлягали консервативному лікуванню, така різниця складала 

27,07 % (р˂0,05), 10,90 % (р˂0,05) і 0,85 % (р˃0,05). Тобто, більш інтенсивне 

зниження рівнів вказаних субпопуляцій відмічено у хворих, яким 

проводилося хірургічне лікування. Кількісна відмінність між даними 

показниками також може використовуватися для визначення тактики 

лікування.  
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6. При диференціації за динамікою співвідношення IFN-γ/IL-4 підгруп 

пацієнтів при збереженій загальній закономірності зниження рівнів CD3+ і 

CD4+-лімфоцитів більша інтенсивність таких змін відмічена у хворих із 

зниженим співвідношення IFN-γ/IL-4. Проведене лікування, як хірургічне, 

так і консервативне, сприяло позитивній динаміці вказаних показників з 

наближенням їх до контрольного рівня, причому більш ефективне 

покращення показників було у пацієнтів з підвищенням співвідношення IFN-

γ/IL-4 у процесі лікування. 

7. Співвідношення апоптоз/некроз в лімфоцитах периферичної крові 

при хронічному тонзиліті є відображенням такого співвідношення у 

лімфоцитах піднебінних мигдаликів. При співвідношенні апоптоз/некроз у 

лімфоцитах клітинного завису з тканини піднебінних мигдаликів кратному 

2–4, морфологічні зміни у самих мигдаликах відповідають їх гіпертрофічним 

змінам, при співвідношенні 4-6 дані морфологічних досліджень свідчать про 

помірні зміни у органі, а при співвідношенні 7 і більше реєструються глибокі 

незворотні зміни дистрофічно-склеротичного характеру. У хворих, яким було 

показане хірургічне втручання співвідношення апоптоз/некроз лімфоцитів 

крові (10,27±1,76) значно перевищувало таке, що реєструвалося у хворих, 

яким було показане консервативне лікування (7,02±1,49) (р˂0,05). 

Проведення як консервативного, так оперативного лікування сприяло 

зниженню рівня даного співвідношення. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Співвідношення IFN-γ/IL-4 може використовуватися в комплексній 

оцінці ефективності проведеного консервативного лікування і 

обгрунтуванні показань до оперативного лікування. Позитивна 

динаміка співвідношення IFN-γ/IL-4 свідчить про ефективність 

консервативної терапії, а негативна – про схильність до 

прогресування захворювання і бути додатковим критерієм в 

комплексі показань до оперативного лікування. 

 

2. Стан апоптозу лімфоцитів і його співвідношення з некрозом може 

використовуватися як додатковий маркер при оцінці ступеня 

ураження піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті. При 

співвідношенні апоптоз/некроз меншому від 7, морфологічні зміни 

у мигдаликах ще можуть бути зворотніми і піддаватися 

консервативному лікуванні, при більшому від 7 – зміни незворотні і 

у комплексі з негативною динамікою співвідношення IFN-γ/IL-4 

можуть бути обʼєктивним критерієм для проведення тонзилектомії. 

 

3. Ступінь зниження відносних рівнів субпопуляцій CD3+ і CD4+-

лімфоцитів у хворих на хронічний тонзиліт свідчить про 

інтенсивність патологічного процесу у мигдаликах, а характер зміни 

цих показників у процесі лікування може використовуватися як 

один із маркерів оцінки ефективності терапії. 
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