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АНОТАЦІЯ  

 Косаківська І.А. Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні 

захворювання лімфоглоткового кільця, з використанням електрозварювальної 

технології  (експериментально–клінічне дослідження). - Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.19 “Оториноларингологія” (222 - Медицина). – 

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, МОЗ 

України, ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 

України”, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена експериментально–клінічному 

дослідженню хірургічного лікування дітей, хворих на непухлинні 

захворювання лімфоглоткового кільця (аденоїдні вегетації, хронічний 

тонзиліт, гіпертрофія піднебінних мигдаликів) з використанням технології 

електрозварювання живих біологічних тканин.  

На основі аналізу наукових літературних джерел було визначено 

пріоритетність вибору методу електрозварювальної технології 

(високочастотної біполярної електротермоадгезії) для хірургічного лікування 

непухлинними захворюваннями лімфоглоткового кільця (ЛГК). Виявлено 

основні проблемні та дискусійні аспекти клінічного застосування провідних 

методів лікування пацієнтів з аденоїдними вегетаціями (АВ), хронічним 

тонзилітом (ХТ) та гіпертрофією піднебінних мигдаликів (ГПМ), включаючи 

електрохірургічні (монополярний ніж, кобляція, коагуляція, радіочастотна 

хірургія): інтраопераційна крововтрата, вторинна кровотеча, рецидив 

захворювання, високий температурний рівень енерговпливу. Визначена 

актуальність пошуку нового методу хірургічного лікування непухлинними 

захворюваннями, який має забезпечити зниження інтраопераційної 

крововтрати та вторинної кровотечі, скорочення тривалості хірургічного 

втручання, зменшення рецидивів захворювання та термічного впливу на 

тканини. На основі вивчення теоретичних та практичних складових технології 
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електрозварювання живих біологічних тканин визначено, що зазначеним вище 

критеріям найоптимальніше відповідає високочастотний струм (ВЧС) 

частотою 66 кГц. Надане теоретичне та практичне обґрунтування розробки та 

застосування методу високочастотної біполярної електротермоадгезії (ЕТА) 

для вирішення науково-практичного завдання покращення результатів 

хірургічного лікування дітей з непухлинними захворюваннями ЛГК.  

Метою дослідження було підвищення ефективності хірургічного 

лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки 

та експериментально-клінічного обґрунтування оперативних втручань з 

використанням електрозварювальної технології.  

В дослідження включено 308 пацієнтів (175  (56,8%) дівчаток та 133 

(43,2%) хлопчиків) у віці від 2 до 17 років з непухлинними захворюваннями 

ЛГК (АВ –105, ГПМ – 107, ХТ - 96). До контрольної групи увійшли 20 

практично здорових дітей. Всього було обстежено 328 осіб. Групи 

дослідження були співставимі за гендерними та віковими ознаками та 

характером патології. З метою визначення оптимальних параметрів ВЧС 

проводили дослідження апоптозу у 35 статевозрілих щурів самців та на 

лінійній перещеплюваній культурі Namalwa в 24 лункових планшетах. 

Морфологічні дослідження проводили у 62 статевозрілих щурів обох статей та 

ПМ видалених у пацієнтів.  

На першому етапі роботи були розроблені та виготовлені біполярні 

інструменти і пристрої для хірургічних втручань на ПМ і АВ з використанням 

електрозварювальної технології живих тканин, проведені стендові та 

експериментальні дослідження на тваринах, завданням яких була розробка 

методів ЕТА на ЛГК шляхом вивчення особливостей перебігу ранового 

процесу при дії ВЧС, визначення його впливу на апоптоз і бактеріальну 

мікрофлору, обґрунтування оптимальних параметрів ВЧС та режимів роботи 

генератора ВЧС. У якості генератора високочастотного модульованого 

електричного струму ми використали апарати для електрозварювання живих 

тканин ЕК-300М1, ЕК-300М (СВАРМЕД), ЕКВЗ-300 (ПАТОНМЕДÒ).  
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В подальшому вивчені результати клінічного застосування 

електрозварювальної технології у визначених параметрах при хірургічному 

лікуванні дітей з АВ, ХТ та ГПМ. 

Аденотомію (АТ) виконували за розробленою методикою з 

використанням ЕТА. Для видалення АВ використовували як аденотом 

Бекмана, так і біполярні аденотоми власної конструкції. Візуальний контроль 

за операційним полем під час АТ  проводили за допомогою гортанного 

дзеркала або зображення операційного поля виводили з біполярного 

аденотома чи коагулятора на монітор ендоскопічної стійки. Гемостаз в 

післяопераційній рані та видалення залишків АВ проводили за допомогою 

біполярних електропристроїв власної конструкції, що забезпечило уникнення 

рецидиву захворювання. При локалізації  АВ в хоанах та порожнині носа (4,2% 

дітей) для їх видалення використовували мікродебридер. При гіпертрофії 

трубних та бокових валиків (13,8% пацієнтів) у дітей з хронічним секреторним 

середнім отитом АТ поєднували з їх ЕТА за допомогою біполярного пристрою 

власної конструкції. У 29,3% випадків виявлено підвищену щільність АВ, що 

утруднювало, а деколи унеможливлювало їх видалення аденотомом Бекмана 

та потребувало застосування біполярного аденотома або мікродебридера. 

Тобто вибір методики АТ був індивідуальним залежно від щільності 

аденоїдних вегетацій, їх локалізації та наявності гіпертрофії трубних і бокових 

валиків. 

Методика аденотомії у дітей з використанням електрозварювальної 

технології живих біологічних тканин дозволяє якісно провести оперативне 

лікування, відновити фізіологічне дихання, значно зменшити інтраопераційну 

крововтрату, запобігти вторинній кровотечі, відновити або покращити слух та 

уникнути рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про високу її 

ефективність. 

Доповнено наукові дані щодо змін у мікробіологічному статусі ПМ у 

дітей як з ХТ, так і з ГПМ, у яких була виділена патогенна та умовно-патогенна 

і нормальна мікрофлора. Серед патогенної та умовно-патогенної мікрофлори 
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на поверхні ПМ у дітей з ГПМ (Str. pneumoniae, S. aureus, S. epidermidis, C. 

albicans) частіше висівається S. aureus (61,1% кількістю lg 3,9 ± 0,29 КУО/г), а 

у дітей з ХТ серед патогенної та умовно-патогенної мікрофлори (H. influensae, 

S. aureus, K. pneumoniae, Str. pyogenes, Str. agalactiae) – S. aureus (47,3% 

кількістю lg 3,3 ± 0,37 КУО/г) та H. influensae (31,6% кількістю lg 6,5 ± 0,16 

КУО/г). Обсіменіння патогенною та умовно-патогенною і особливо 

нормальною флорою ПМ у дітей, які мали ознаки ГПМ, було виразнішим.  

Тонзилектомію (ТЕ) проводили з використанням біполярних 

інструментів власної конструкції в різних модифікаціях. При відсутності в 

анамнезі перитонзилітів чи перитонзилярних абсцесів та рубців навколо ПМ 

останні видаляли за допомогою звичайних інструментів (скальпель, распатор) 

з подальшим видаленням, при необхідності, гісовської складки спеціальним 

біполярним пристроєм і проведення гемостазу за допомогою біполярного 

пінцета. У хворих, які мали в анамнезі перитонзилярний абсцес, або в яких під 

час операції виявляли рубці навколо ПМ, при ТЕ після виділення верхнього 

плюса ПМ використовували біполярний распатор та біполярний скальпель. 

Коли рубцева тканина в значній кількості локалізувалась навколо верхнього 

полюса ПМ, видалення ПМ проводили з використанням розроблених 

біполярних інструментів (біполярного распатора і біполярного скальпеля) у 

продовж всієї операції.  

Використання запропонованої методики ТЕ з ЕТА дозволило скоротити 

тривалість хірургічного втручання (p < 0,001), зменшити інтраопераційну 

крововтрату (p < 0,001) та уникнути вторинної кровотечі. 

У дітей з ГПМ віком до 3 років методом вибору була ТТ з видаленням 

лімфоїдної тканини в області нижнього полюсу та видалення окремих 

гіпертрофованих ділянок біполярними інструментами або ЕТА ПМ. Дітям 

старше 3 років при ГПМ ІІ ступеня виконували підслизову ЕТА ПМ, а при 

ГПМ ІІІ ступеня – тонзилопластику з ЕТА. Ефективність лікування ГПМ з 

використання ЕТА у віддаленому періоді складає 98,6%. 
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Наукова новизна  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного 

лікування дітей з непухлинними захворюваннями лімфоглоткового кільця 

шляхом експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення 

існуючих оперативних втручань з використанням електрозварювальної 

технології і запропонованих відповідних пристроїв та інструментів. 

Вперше досліджено бактерицидну дію ВЧС (66 та 440 кГц) в 

експерименті при різних режимах роботи джерела струму. Встановлено, що 

ВЧС має бактерицидну дію незалежно від виду бактерій та їх чутливості до 

антибіотиків. 

Вперше виявлено, що при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце 

бактерицидна та бактеріостатична дія ВЧС. Частота засіву патогенних та 

умовно-патогенних збудників під впливом ВЧС при ХТ на поверхні ПМ 

зменшилась у 4 рази, а всередині ПМ – у 4,25 разу, наявної нормальної 

мікрофлори  - у 2,6 і 2,5 разу відповідно (p < 0,01). Вплив ВЧС при ГПМ у дітей 

дозволяє зменшити присутність патогенної та умовно-патогенної флори на 

поверхні ПМ у 4,5 разу, а нормальної флори – у 2,1 разу (p < 0,01).  

Поглиблено знання щодо впливу ВЧС (66 кГц)  на апоптоз клітин в 

експерименті при різних режимах роботи джерела струму. Доведено, що 

використання високочастотної електрозварювальної технології при 

хірургічних втручаннях в експерименті сприяє прискоренню процесу 

відновлення функціонального резерву, стабілізації мембран клітин та 

активації їх відновних систем. В експерименті на клітинах культури Namalwa 

встановлено, що кількість клітин із ознаками загибелі за різними типами 

залежить від режиму ЕТА:  найбільшим деструктивним впливом на суспензію 

клітин володіє режим «різання», а найменшим - режим «зварювання».  

Вперше досліджено морфологію біологічних тканин при дії ВЧС 

частотою 66 кГц в експерименті. Встановлено, що інфільтрація 

паратонзилярної клітковини хворих на ХТ фізіологічним розчином перед ТЕ 
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ріжучим інструментом викликає більш поширене відносно контролю 

розрихлення, розволокнення і набрякання тканинних структур ПМ, підвищує 

клітинну проникність та міграцію лімфоцитів в ретикульованому епітелії та 

через стінки судин з високим ендотелієм. Використання такої інфільтрації 

перед проведенням ТЕ шляхом електрозварювання супроводжується 

посиленням деструктивно-дистрофічних змін, розширенням зони коагуляції 

по краях рани, розвитком набряку прилеглих ділянок, стазом крові в судинах 

більш глибоких  ділянок, а також підвищенням міграційних процесів  крізь 

судинну стінку, що свідчить про недоцільність введення розчину анестетика в 

м’які тканини перед ТЕ з використанням ВЧС. 

Вперше на підставі експериментальних стендових досліджень 

установлено, що додаткова дія на ПМ ВЧС (66 кГц) в режимі «різання» або 

«перекриття»  при внутрішньотканинному розміщенні біполярних електродів 

не супроводжується ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін 

паренхіми ПМ, що відкриває перспективу подальшого використання  

внутрішньотканинної ЕТА при лікуванні ГПМ в клініці. Проведення ЕТА ПМ 

дозволило уникнути кровотечі, зберегти орган та санувати ПМ від патогенної 

та умовно-патогенної бактеріальної флори. 

Вперше розроблені спеціальні біполярні пристрої та 

електроінструменти до електрозварювального апарату для хірургічних 

втручань на ЛОР-органах та методика їх застосування при лікуванні 

захворювань ЛГК у дітей, що значно покращило результати хірургічного 

лікування. 

Практичне значення 

Метод високочастотного зварювання біологічних тканин із 

застосуванням власноруч розроблених біполярних електроінструментів 

(біполярні скальпель, распатор, аденотоми, пристрої для коагуляції) значно 

підвищує якість хірургічних втручань на ЛГК у дітей, про що свідчить 

зменшення крововтрати при аденотомії у 4,7 разу, при ТЕ - у 5,4 разу, при ТТ 

– в 7,4, при ТП – у 2,8 разу (p < 0,001), а також практично відсутність кровотечі 
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при ЕТА ПМ та відсутність вторинної кровотечі. Даний метод дозволяє 

скоротити тривалість оперативних втручань при  аденотомії і ТЕ - більше ніж 

удвічі, при ТТ - у 1,6 разу, а при ЕТА ПМ - у 3 рази порівняно до ТТ без ЕТА 

(p < 0,001); запобігти рецидивам аденоїдних вегетацій та відновити або 

покращити прохідність слухової труби при хронічному середньому 

секреторному отиті.  

Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів 

дозволяє оптимізувати методики хірургічних втручань на ЛГК. Біполярні 

аденотоми та пристрої для коагуляції дозволяють значно підвищити якість 

аденотомії, зокрема забезпечити візуальний контроль, надійний гемостаз, 

видалити залишки аденоїдних вегетацій і тим самим запобігти рецидиву 

захворювання, а також зменшити розміри трубних і бокових валиків. 

Використання біполярного скальпеля та распатора скорочує тривалість ТЕ та 

забезпечує надійний гемостаз під час операції. Біполярний пристрій для 

коагуляції дозволяє безкровно виконати внутрішньотканинну ЕТА та зберегти 

структуру ПМ. Запропонований роторозширювач виключає зміщення 

інтубаційної трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів в ротову 

порожнину і тим самим при його використанні виключається можлива 

асфіксія і пов’язана з цим екстремальна ситуація. 

Ключові слова: аденоїдні вегетації, апоптоз, гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів, діти, експериментально–клінічне дослідження, 

електротермоадгезія, мікробіоценоз, хірургічне лікування, хронічний 

тонзиліт.                 

SUMMARY 

Kosakivska I.A. Surgical treatment of children with non-neoplastic disease of 

lymphopharyngeal ring using electric welding technology (experimental and clinical 

research). - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.   

Dissertation for a scientific degree of Doctor of Medical Sciences  in specialty 

14.01.19 “Otorhinolaryngology” (222 - Medicine). - Shupyk National Healthcare 
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University of Ukraine, Ministry of Health of Ukraine, SI “O.S. Kolomiychenko 

Institute of Otolaryngology of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, 2021.  

The dissertation is devoted to the experimental and clinical research of 

surgical treatment of children with non-neoplastic diseases of pharyngeal lymphoid 

tissue ring (adenoid vegetations, chronic tonsillitis, hypertrophy of the tonsils) using 

electrowelding technology of living biological tissues. 

Based on the analysis of scientific literature sources, the priority of the choice 

of high-frequency bipolar electric thermal adhesion (ETA) for surgical treatment of 

non-neoplastic diseases of the pharyngeal lymphoid tissue ring (PLTR) was 

determined. The main problematic and debatable aspects of clinical application of 

leading methods of treatment of patients with adenoid vegetations, chronic tonsillitis 

(CT) and hypertrophy of the palatine tonsils (HPT), including electrosurgical 

(monopolar knife, coblation, coagulation, radio frequency surgery) involve 

intraoperative bleeding, secondary hemorrhage, disease recurrence, high 

temperature level of energy impact. The relevance of the search for a new method 

of surgical treatment of non-neoplastic diseases, which should provide reduction of 

intraoperative blood loss and secondary bleeding, reduction of the duration of 

surgery, reduction of disease recurrence and thermal impact on the tissues is 

determined. Based on the study of theoretical and practical components of the 

technology of electric welding of living biological tissues, it is determined that the 

above criteria are most optimally met by high frequency current (HFC) with a 

frequency of 66 kHz. The theoretical and practical substantiation of the development 

and application of the high-frequency bipolar ETA method for solving the scientific-

practical task of improving the results of surgical treatment of children with non-

neoplastic diseases of PLTR is provided. 

The aim of the study was to increase the effectiveness of surgical treatment 

of children with non-neoplastic diseases of LPR by experimental and clinical 

justification of surgical interventions using electric welding technology. 
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The study included 308 patients (175  (56,8%) girls and 133 (43,2%) boys) at 

the ages from 2 to 17 years with non-neoplastic PLTR disease (adenoid vegetations 

– 105, HPT - 107, CT - 96). The control group included 20 healthy children. A total 

of 328 people were surveyed. The study groups were compared by gender, age, and 

pathology. Apoptosis studies were performed in 35 sexually mature male rats and 

24 Namalwa linear transplanted cultures to determine optimal HFC parameters. 

Morphological studies were performed in 62 sexually mature rats of both sexes and 

PT removed from patients. 

In the first stage of the work there were developed and manufactured bipolar 

instruments and devices for surgery on PT and adenoid vegetations using 

electrowelding technology of living tissues;  bench and experimental studies on 

animals were conducted to develop the methods of ETA on PLTR by studying the 

features of HFC activity, determination of its influence on apoptosis and bacterial 

microflora, substantiation of optimal HFC parameters and modes of operation of the 

HFC generator. As the generator of high-frequency modulated electric current we 

used devices for electric welding of live tissues EK-300M1, EK-300M 

(SVARMED), EKHW-300 (PATONMEDÒ). 

The results of the clinical application of electrowelding technology in certain 

parameters in the surgical treatment of children with adenoid vegetations, CT and 

HPT are further studied. 

Adenotomy (AT) was performed according to the developed method using 

ETA. To remove the adenoid vegetations we used both Beckmann’s adenotome and 

bipolar adenotomes of their own design. Visual monitoring of the operative field 

during AT was performed with a laryngeal mirror or the image of the operative field 

was displayed from the bipolar adenotome or coagulator on the monitor of the 

endoscopic stand. Hemostasis in the postoperative wound and removal of adenoid 

vegetation residues were performed using bipolar devices of their own design, which 

prevented recurrence of the disease. At localization of adenoid vegetations in hooans 

and a nasal cavity (4.2% of children) for their removal the microdebridge was used. 

In tubular and lateral roller hypertrophy (13.8% of patients) in children with 
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secretory otitis media, AT was combined with their ETA using a self-constructed 

bipolar device. In 29.3% of cases, an increased density of adenoid vegetations was 

found, which made it difficult and sometimes made it impossible to remove them 

with a Beckmann’s adenotome and required the use of a bipolar adenotome or 

microdebridge. That is, the choice of the technique of AT was individual, depending 

on the density of adenoid vegetations, their localization and the presence of 

hypertrophy of the tubular and lateral rollers. 

The technique of adenotomy in children using electrowelding technology of 

living biological tissues allows us to conduct surgical treatment on high quality level, 

restore physiological breathing, significantly reduce intraoperative blood loss, 

prevent secondary bleeding, restore or improve hearing and avoid recurrent disease 

in all cases, which proves its high efficiency. 

Scientific data on changes in the microbiological status of PT in children with 

both CT and HPT have been supplemented, in which pathogenic and opportunistic 

pathogenic microflora and normal microflora have been isolated. Among pathogenic 

and opportunistic pathogenic microflora on the surface of PT in children with HPT 

(Str. pneumoniae, S. aureus, S. epidermidis, C. albicans), S. aureus is more 

frequently sown (61.1% lg 3.9 ± 30.29 CFU/g), and in children with CT among 

pathogenic and opportunistic pathogenic microflora (H. influensae, S. aureus, K. 

pneumoniae, Str. pyogenes, Str. agalactiae) – S. Aureus (47.3% lg 3.3 ± 0.37 CFU/g) 

and H. Influensae (31.6% by an amount of lg 6.5 ± 0.16 CFU/g). The contamination 

of pathogenic, opportunistic pathogenic and especially normal flora of PT in 

children who had evidence of HPT was more pronounced.  

Tonsillectomy (TE) was performed using self-constructed bipolar instruments 

in various modifications. In the absence of a history of peritonsillitis or peritonsillary 

abscesses and scars around the PT, the latter were removed using conventional tools 

(scalpel, spreader), with subsequent removal, if necessary, of a His’s fold by a 

special bipolar device and hemostasis with bipolar forceps. In patients who had a 

history of peritoneal abscess, or who had scars around the PT during surgery, a 

bipolar expander and a bipolar scalpel were used in TE after separation of the upper 
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pole PT. When the scar tissue was largely localized around the upper PT pole, PT 

removal was performed using developed bipolar instruments (bipolar expander and 

bipolar scalpel) throughout the operation. 

The use of the proposed TE technique with ETA allowed us to reduce the 

duration of surgery (p < 0.001), reduce intraoperative blood loss (p < 0.001) and 

avoid secondary bleeding. 

In children with HPT up to 3 years of age, the method of choice was the 

removal of lymphoid tissue in the lower pole and the removal of individual 

hypertrophied sections with bipolar instruments or ETA of PT. Children older than 

3 years with grade II HPT underwent submucosal ETA of PT, and grade III HPT 

with tonsilloplasty (TP) with ETA. The efficacy of treatment of HPT with the use of 

ETA in the long term is 98.6%. 

Scientific novelty 

The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the 

problem - increasing the effectiveness of surgical treatment of children with non-

neoplastic diseases of the pharyngeal lymphoid tissue ring by clinical and 

experimental justification of new and improving existing surgical interventions 

using high-frequency bipolar ETA and creating appropriate devices and instruments. 

For the first time, the bactericidal action of the HFC (66 and 440 kHz) was 

investigated in an experiment with different modes of operation of the current 

source. HFC has been found to have a bactericidal action regardless of the type of 

bacteria and their sensitivity to antibiotics. 

It was first discovered that in ETA of PM in vitro and in vivo, there is a 

bactericidal or bacteriostatic effect of HFC. The frequency of seeding of pathogenic 

bacterial flora under the influence of HFC at CT on the surface of the PT decreased 

by 4 times, and inside - by 4.25 times as opposed to reducing the presence of normal 

microflora (2.6 and 2.5 times, respectively) (p < 0.01). The effect of HFC in HPT in 

children allows us to reduce the presence of pathogenic and opportunistic pathogenic 

flora on the surface of PT by 4.5 times, and normal flora - only by 2.1 times                   
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(p < 0.01), which will have a positive effect on the restoration of normal microbiome 

of PT in the postoperative period. 

For the first time, the effect of HFC (66 kHz) on cell apoptosis in an 

experiment with different modes of operation of a current source was studied. It is 

proved that the use of high-frequency electrowelding technology in surgical 

interventions in the experiment contributes to the acceleration of the process of 

restoration of functional reserve, stabilization of cell membranes and activation of 

restorative cell systems. In an experiment on Namalwa culture cells, it was found 

that the number of cells with signs of death by different types depends on the ETA 

mode: the most important effect on the cell suspension is the "cutting" mode, and 

the least - the "welding" mode. 

For the first time the morphology of biological tissues under the action of HFC 

with a frequency of 66 kHz in the experiment was investigated. It is established that 

infiltration of peritonsillar tissue in patients with CT 0.9% sodium chloride solution 

before TE cutting tool causes more widespread control over loosening, branching 

and swelling of tissue structures of PT, increases cellular permeability and migration 

of lymphocytes in the reticular epithelium and through the walls of vessels with high 

endothelium. The use of such infiltration before TE by electric welding is 

accompanied by an increase in destructive-dystrophic changes, the expansion of the 

coagulation zone at the wound edges, the development of swelling of adjacent areas, 

blood stasis in deeper areas, as well as increased migratory processes through the 

vascular wall, indicating that the introduction of anesthetic solution into soft tissues 

before TE using ETA is inappropriate. 

For the first time, on the basis of experimental bench studies, it was found that 

the additional action on the PT of HFC (66 kHz) in the mode of “cutting” or 

“overlapping” at the intracellular placement of bipolar electrodes is not accompanied 

by damage to crypts and does not cause destructive changes in other structures of 

parenchyma PT, offering prospects for further use of intratissual ETA in the 

treatment of HPT in the clinic. Conducting ETA of PT allowed us to avoid bleeding, 
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preserve organ and repair PT from pathogenic and opportunistic  pathogenic 

bacterial flora. 

For the first time, special bipolar devices and power tools have been 

developed for electrowelding apparatus for surgical interventions on ENT organs 

and the method of their application in the treatment of LPR diseases in children, 

which significantly improved the results of surgical treatment. 

Practical significance  

The method of high-frequency welding of biological tissues with the use of 

self-developed bipolar power tools significantly improves the quality of surgical 

interventions for LPR in children, as evidenced by a decrease in blood loss in 

adenotomy 4,7 times, at TE – 5,4 times, at tonsillotomy (TТ) – 7,4 , at TP - in 2,8 

times (p < 0,001), and also absence of bleeding at ETA PT. This method allows to 

reduce the duration of surgery with adenotomy and TE - more than twice, with TТ - 

by 1,6 times, and with ETA PT - 3 times compared with TТ without ETA (p < 0,001); 

prevent recurrence of adenoid vegetations and restore or improve hearing in the case 

of otitis media. 

The application of the developed devices and bipolar instruments allows to 

optimize the methods of surgical interventions on the PLTR. Bipolar adenotomies 

and coagulation devices can significantly improve the quality of adenotomy, in 

particular to provide visual control, reliable hemostasis, remove the remnants of 

adenoid vegetations and thereby prevent recurrence of the disease, as well as reduce 

the size of tubular and lateral rollers. The use of a bipolar scalpel and expander 

reduces the duration of TE and provides reliable hemostasis during surgery. The 

bipolar coagulation device allows us to perform bloodless intratissual  ETA and 

preserves PT structure. The proposed expander excludes the displacement of the 

intubation tube during surgery from the lower respiratory tract into the oral cavity, 

thereby eliminating possible asphyxia and the associated extreme situation. 

Key words: adenoid vegetations, apoptosis, children, chronic tonsillitis, 

electrothermal adhesion, experimental and clinical study, hypertrophy of the tonsils, 

microbiocenosis, surgical treatment. 
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Вступ. 

Актуальність теми. Непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця  

(хронічний тонзиліт, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, аденоїдні вегетації) 

є найбільш поширеними захворюваннями в дитячому віці [22, 23, 186, 220, 

279]. Щорічно в Україні виконується близько 40 000 операцій на 

лімфоглотковому кільці (ЛГК) [17, 24]. Серед недоліків хірургічного 

лікування даних захворювань є кровотеча, яка інколи може становити загрозу 

для життя, порушення структури піднебінних мигдаликів (ПМ) та можливі 

рецидиви аденоїдних вегетацій (АВ) та гіпертрофії піднебінних мигдаликів 

(ГПМ) [92, 101, 120, 273, 277, 285]. Частота рецидивів аденоїдних вегетацій, 

залежно від методики хірургічного втручання коливається від 0,55 до 75%, 

причому після аденотомії за традиційною методикою рецидиви захворювання 

були 9,5-75% [9, 10, 22, 92, 108, 246, 280].  

Традиційно для розтину тканин та гемостазу під час хірургічних 

втручань використовують скальпель та монополярний електроніж [92, 303].  

При використанні скальпеля спостерігається кровотеча, а при розтині 

тканин за допомогою монополярного скальпеля електричний струм 

пропускається через весь організм людини, що небажано в дитячому віці [303]. 

При втручанні в носоглотці  від використання монополярного коагулятора 

останніми роками відмовилися із-за можливої негативної дії струму на 

зоровий нерв. Крім того, при цьому  можуть мати місце опіки шкіри на місці 

накладення пасивного електроду.  

Для з’єднання тканин та гемостазу під час хірургічних втручань 

використовують шовний матеріал [92]. Однак,  використання шовного 

матеріалу призводить до перетиснення тканин, що уповільнює репаративні 

процеси, при цьому можливе поширення мікроорганізмів по нитках з 

інфікованого простору, відторгнення шовного матеріалу, збільшує тривалість 

хірургічного втручання і гемостазу, подовжує час загоєння ран, сприяє 
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утворенню грубих рубців та деформації тканин, що негативно впливає на 

кінцевий результат лікування [26].  

Використання біполярного коагулятора для гемостазу супроводжується 

некрозом тканин в місці коагуляції, що негативно позначається на загоєнні 

рани [121, 123, 142, 237]. Слід також відзначити, що біполярний коагулятор 

ефективний при кровотечі з капілярів і дрібних судин. У разі пошкодження 

судин більшого діаметру зупинка кровотечі за допомогою коагулятора нерідко 

не дає позитивного результату.  

Найбільше визнання та поширення отримали  радіочастотна хірургія та 

кобляція [268]. Аналіз результатів клінічного застосування цих методів у 

порівнянні з «традиційними» хірургічними втручаннями на ЛГК у різні 

терміни спостереження продемонстрував значне поліпшення результатів 

лікування, зокрема зменшення інтраопераційної крововтрати [253]. Однак, 

при аналізі результатів лікування у віддаленому періоді було виявлено, що 

дані електрохірургічні методи збільшують кількість вторинних кровотеч [239, 

248, 284, 303]. Крім того, при використанні цих методів мають місце 

економічні витрати, зумовлені високою вартістю обладнання, що значно 

обмежує доступність лікування для широкого загалу пацієнтів з 

непухлинними захворюваннями ЛГК.  

Перспективним напрямом при вирішенні означених клінічних, 

методологічних та економічних аспектів хірургічного лікування непухлинних 

захворювань ЛГК є використання високочастотної біполярної ЕТА  

біологічних тканин з частотою електричного струму 66 кГц [117].  

В основі високочастотного біполярного електрозварювання біологічних 

тканин лежить принцип використання термічної енергії для роз’єднання та 

з’єднання тканин [114]. В результаті дії температурного фактору (в межах 40-

70°С) відбувається випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної 

рідини, розрив клітинних мембран і утворення гомогенного субстрату, який 
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складається з денатурованих білкових молекул еластину і колагену. При 

застиганні вони утворюють «білкові місточки», що утримують з’єднані 

поверхні тканин [254, 278]. Під впливом електричного струму відбувається 

дозована денатурація молекул білків. Вільні закінчення молекул білку в 

подальшому вступають в з’єднання одне з одним. Варіантами з’єднання є як 

реполяризація, так і запуск різноманітних реакцій [123]. Реполяризація 

волокон колагену, утворення з’єднань між різними колагеновими волокнами, 

колагеновими та м’язовими волокнами, волокнами та мембранами клітин 

призводить до з’єднання двох ділянок тканини. Наявність повноцінних 

волокон колагену на лінії шва створює морфологічну основу міцності 

електрозварного з’єднання. Величини сили струму та напруги, а також їх 

спеціальне подання за розробленою програмою забезпечують руйнування 

мембран без утворення вогнищ некрозу. Цим технологія електрозварювання 

принципово відрізняється від технології коагуляції та радіочастотної хірургії. 

Тому тканини по лінії електрозварювання зберігають життєздатність. 

При порівнянні ЕТА з коагуляцією відзначається значно менше 

травмування біологічних тканин, оскільки коагуляція викликає опік та 

омертвіння тканин у місці нагрівання, чого не спостерігається при 

електротермоадгезії. При ЕТА вже на 4-ту добу судини, які функціонують, 

рівномірно переходять з одного з’єднаного краю тканин в інший і 

розвиваються одночасно з мережею молодих колагенових волокон, за від- 

сутності ділянок неповноцінного кровопостачання, що свідчить про 

неускладнений перебіг фази проліферації, яка розпочинається після 

накладання електрозварного шва [124].  

Метод біполярного електрозварювання м’яких живих тканин успішно 

використовується у провідних клініках України, Росії, Білорусі, США, країн 

Євросоюзу. Проведено сотні тисяч успішних операцій. Упродовж останнього 

часу електротермоадгезія успішно застосовується в онкоотоларингології [1-4, 

11]. Досвід використання електрозварювання біологічних тканин свідчить про 
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високу ефективність даного методу, в першу чергу пов’язану зі зменшенням 

кровотечі під час хірургічних втручань. Однак морфологічні та клінічні 

дослідження Н.В. Божко [11] були проведені при використанні джерела 

струму частотою 1000 кГц, при якій струм меншою мірою руйнує мембрани 

клітин і відповідно менше вивільняється білка, необхідного для якісного 

зварного шва судин та м’яких тканин. Саме при частоті 66 кГц ВЧС забезпечує 

утворення достатньої кількості гомогенного субстрату з денатурованих 

білкових молекул еластину і колагену для якісного з’єднання тканин [114].  

В літературі є окремі повідомлення про використання біполярного 

електрозварювання біологічних живих тканин з використанням обладнання 

Ligasure при тонзилектомії [163, 196, 236, 267]. Метод Ligasure виявився 

значно ефективнішим за традиційну ТЕ під час операції (зменшення тривалісті 

хірургічного втручання та інтраопераційної кровотечі), проте вторинна 

кровотеча в групі з використанням методу Ligasure була значно вищою, ніж у 

групі пацієнтів, у яких ТЕ виконувалась за традиційною методикою. Різниці 

щодо інтенсивності післяопераційного болю не було.  

Впровадженню високочастотної біполярної ЕТА біологічних тканин в 

оториноларингології заважає відсутність відповідних біполярних 

електроінструментів та необхідність розробки методик хірургічного 

втручання при захворюваннях ЛОР-органів з науковим обґрунтуванням 

необхідних режимів високочастотного струму (ВЧС) при кожному 

оперативному втручанні. Не вивчено вплив струму частотою 66 кГц на 

процеси загоєння рани та віддаленні результати хірургічних втручань. 

Потребує наукового обґрунтування  вибір оптимальних режимів ВЧС при 

операціях на ЛОР-органах, зокрема його вплив на апоптоз. Доцільно вивчити 

вплив ВЧС на морфологічному рівні на структуру ПМ та мікробіом ПМ.  

Отже, недостатня ефективність хірургічного лікування непухлинних 

захворювань ЛГК, потреба в розробці методик операцій на ЛГК з науковим 

обґрунтуванням необхідних режимів ВЧС при кожному хірургічному 
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втручанні, відсутність відповідних біполярних електроінструментів, 

необхідність вивчення впливу струму частотою 66 кГц на процеси загоєння 

рани та віддаленні результати хірургічних втручань визначають необхідність 

подальшого дослідження впливу ВЧС на біологічні тканини та розробки більш 

ефективних науково обґрунтованих методик хірургічного лікування 

непухлинних захворювань ЛГК, що і визначає актуальність проведеного 

дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану виконання 

дисертацій Національної  медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) 

імені П.Л. Шупика, вона є самостійним науковим дослідженням автора (номер 

державної реєстрації 0115U005152; термін виконання: 04.2015-04.2020), тема 

якого відповідає напрямку наукової діяльності кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоніатрії, зокрема науково-дослідних робіт 

«Розробка способів електрозварювання біологічних тканин при 

захворюваннях ЛОР-органів у дітей» (номер державної реєстрації 

0109U002318) і «Діагностика та лікування захворювань вуха, горла та носа у 

дітей» (номер державної реєстрації  0113U002213).  

Мета дослідження: підвищення ефективності хірургічного лікування 

дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки та 

експериментально-клінічного обґрунтування оперативних втручань з 

використанням високочастотної технології.  

Завдання дослідження.  

1. Дослідити бактерицидну дію високочастотного струму (66 кГц) при 

різних режимах роботи джерела струму («різання», «зварювання», 

«коагуляція», «перекриття») на штамах різних бактерій в експерименті.  
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2. Визначити видовий склад бактерій, які висіваються з піднебінних 

мигдаликів у дітей з хронічним тонзилітом (ХТ) та гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів (ГПМ).  

3. Дослідити бактерицидну дію високочастотного струму на нормальну 

та патогенну (умовно-патогенну) флору піднебінних мигдаликів in vitro та in 

vivo.  

4. Вивчити апоптоз клітин в експерименті in vitro на клітинах культури 

Namalwa після дії високочастотного струму та in vivo в експерименті на щурах 

при різних режимах роботи джерела струму.  

5. Дослідити морфологію м’яких тканин в експерименті на щурах при дії 

високочастотного струму до і після насичення їх фізіологічним розчином.  

6. Вивчити морфологію піднебінних мигдаликів після інфільтрації 

фізіологічним розчином паратонзилярної клітковини у хворих на хронічний 

тонзиліт при проведенні тонзилектомії за допомогою ріжучих інструментів та 

біполярного скальпеля.  

7. Провести дослідження  морфологічних змін піднебінних мигдаликів 

при застосуванні під час тонзилектомії у хворих на хронічний тонзиліт 

електрозварювальної технології з використанням біполярного скальпеля без 

інфільтрації фізіологічним розчином паратонзилярної клітковини.  

8. Дослідити морфологію піднебінних мигдаликів після 

внутрішньотканинної дії високочастотного струму частотою 66 кГц в 

експерименті.  

 9. За результатами клінічних та експериментальних досліджень 

запропонувати методики хірургічного лікування непухлинних  захворювань 

лімфоглоткового кільця (АВ, ГПМ, ХТ) з використанням електрозварювальної 

технології, запропонованих пристроїв та біполярних електроінструментів і 

оцінити їх ефективність. 
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Об’єкт дослідження: аденоїдні вегетації, гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів, хронічний тонзиліт у дітей.  

Предмет дослідження: клінічні дані хворих, операційні та 

післяопераційні рани у дітей з захворюваннями лімфоглоткового кільця, 

мікробіоценоз ПМ, щільність мікробної колонізації та їх динаміка після дії 

високочастотного струму, експериментальні рани у щурів, апоптоз клітин у 

щурів та клітин культури Namalwa в експерименті, морфологічні зміни 

піднебінних мигдаликів та тканин піддослідних тварин після дії 

високочастотного струму.  

Методи дослідження.  

Для вирішення поставлених задач використовувалися настпні методи:  

клінічні: скарги пацієнта, вивчення анамнезу, оцінка загального стану, 

обстеження об’єктивного статусу ЛОР-органів; 

інструментальні: отоскопія, риноскопія, фарингоскопія з ротацією 

піднебінних мигдаликів і визначенням їх розмірів за Brodsky [170], вмісту 

лакун  піднебінних мигдаликів і симптомів Зака, Преображенського, Гізе при 

хронічному тонзиліті, оцінка стану носоглотки з оцінкою глоткового 

мигдалика, вустя слухових труб, трубних та бокових валиків; 

лабораторні: клінічний аналіз крові та сечі, дослідження системи 

згортання крові та її біохімічного складу (цукор, загальний білок, білірубін, 

АЛТ, ACT, мочевина, К, Na, Mg, Са), визначення групи та резус-фактора крові, 

проводилось мікробіологічне дослідження на поверхні та в середині 

піднебінних мигдаликів, вивчення факторів апоптозу за показниками індексу 

індукції апоптозу і змін мітохондріального мембранного потенціалу 

мононуклеарних клітин крові; 

дослідження слухової функції: імпедансна аудіометрія, у старших дітей 

- суб'єктивна аудіометрія в конвенційному діапазоні частот; 
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ступінь візуалізації операційного поля: оцінка якості операційного поля 

з точки зору його безкровності; 

морфологічні дослідження рани м’яких тканин після застосування 

електрозварювальної технології у щурів лінії Wistar і піднебінних мигдаликів; 

для оцінки отриманих результатів використовували статистичні методи: 

результати кількісних досліджень оброблялися методами варіаційної 

статистики, для порівняння якісних характеристик між групами 

використовували непараметричні критерії (χ2) з використанням програми 

Statistica та Microsoft Office Excel 2010.  

Наукова новизна.  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного 

лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця 

шляхом експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення 

існуючих оперативних втручань з використанням електрозварювальної 

технології і запропонованих відповідних пристроїв та інструментів.   

Проведено дослідження дії на м'які тканини, бактеріальну мікрофлору 

та апоптоз клітин ВЧС саме на частоті 66 кГц, при якій ВЧС проходить через 

клітини руйнуючі їх мембрани, що забезпечує утворення достатньої кількості 

гомогенного субстрату з денатурованих білкових молекул еластину і колагену 

для якісного з’єднання тканин, чого не спостерігається при використанні ВЧС 

на частотах 1–7 МГц, при яких ВЧС переважно проходить між клітинами.  

Вперше досліджено бактерицидну дію високочастотного струму (66 

кГц) в експерименті при різних режимах роботи джерела струму. Доведено, 

що високочастотний струм має бактерицидну дію незалежно від чутливості 

бактерій до антибіотиків.  

Вперше виявлено, що при електротермоадгезії піднебінних мигдаликів 

in vitro та in vivo має місце бактерицидна та бактеріостатична дія 
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високочастотного струму. Частота засіву патогенних та умовно-патогенних 

збудників під впливом високочастотного струму при хронічному тонзитіті на 

поверхні піднебінних мигдаликів зменшилась у 4 рази, а всередині 

піднебінних мигдаликів – у 4,25 разу, наявної нормальної мікрофлори  – у 2,6 

і  2,5  разу  відповідно  (p < 0,01).  Вплив  високочастотного  струму  при 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей дозволяє зменшити присутність 

патогенної та умовно-патогенної флори на поверхні піднебінних мигдаликів у 

4,5 разу, а нормальної флори – у 2,1 разу (p < 0,01).  

Поглиблено знання щодо впливу високочастотного струму (66 кГц) на 

апоптоз клітин в експерименті при різних режимах роботи джерела струму. 

Доведено, що використання високочастотної електрозварювальної технології 

при хірургічних втручаннях в експерименті сприяє прискоренню процесу 

відновлення функціонального резерву, стабілізації мембран клітин та 

активації відновних систем клітин. В експерименті на клітинах культури 

Namalwa встановлено, що кількість клітин із ознаками загибелі за різними 

типами залежить від режиму електротермоадгезії:  найбільший вплив на 

суспензію клітин має високочастотний струм у режимі «різання», а 

найменший – у режимі «зварювання».  

Вперше досліджено морфологічні зміни біологічних тканин при дії 

високочастотного струму частотою 66 кГц в експерименті. Застосування 

електротермоадгезії (режим «різання») при операціях на м’яких тканинах у 

щурів супроводжується утворенням зони деструктивно-дистрофічних змін з 

коагуляцією, ущільненням тканинних структур і виникненням на межі з 

неушкодженими структурами бар'єру для проникнення інфекції, що в 

подальшому супроводжується розвитком вузької зони грануляційної тканини, 

яка практично проявляється у вигляді активного ангіогенезу і явищ 

фіброзування, а також активним загоєнням рани з відновленням архітектоніки 

м’яких тканин. Установлено, що насичення м’яких тканин фізіологічним 
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розчином перед електротермоадгезією сприяє поширеності деструктивно-

дистрофічних змін (р < 0,001) та подовженню терміну загоєння рани.  

Встановлено, що інфільтрація паратонзилярної клітковини 

фізіологічним розчином у хворих на хронічний тонзиліт перед тонзилектомією 

(ТЕ) ріжучим інструментом викликає більш поширене відносно контролю (р < 

0,05) розрихлення, розволокнення і набрякання тканинних структур 

піднебінних мигдаликів, підвищує клітинну проникність та міграцію 

лімфоцитів у ретикульованому епітелії та через стінки судин з високим 

ендотелієм. Використання такої інфільтрації перед проведенням 

тонзилектомії шляхом електрозварювання супроводжується посиленням 

деструктивно-дистрофічних змін, розширенням зони коагуляції (240,58 ± 

34,21 мкм) (р < 0,05) по краях операційної рани, розвитком набряку прилеглих 

ділянок, стазом крові в судинах більш глибоких  ділянок (1423,71 ±              

119,68 мкм) (р < 0,001), а також підвищенням міграційних процесів  крізь 

судинну стінку.  

Застосування технології  електрозварювання  для видалення піднебінних 

мигдаликів з використанням біполярного скальпеля у хворих на хронічний 

тонзиліт без інфільтрації фізіологічним розчином викликає утворення вузької 

зони (154,5 ± 23,42 мкм) коагуляції по краях операційної рани та зони (152,67 

± 67,83 мкм) деструктивно-дистрофічних змін з ущільненням  тканин і стазом 

крові в судинах по периферії, що забезпечує  зменшення кровотечі й ексудації 

в зоні видалення та зберігає характерну для хронічного тонзиліту гістологічну 

структуру паренхіми  піднебінних мигдаликів.  

На підставі експериментальних досліджень установлено, що дія на 

піднебінні мигдалики ВЧС (66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при 

внутрішньотканинному розміщенні біполярних електродів не 

супроводжується ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін 

паренхіми піднебінних мигдаликів, що відкриває перспективу подальшого 

використання  внутрішньотканинної електротермоадгезії при лікуванні 
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гіпертрофії піднебінних мигдаликів у клініці. Проведення електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів дозволило практично уникнути кровотечі, зберегти 

орган та санувати піднебінні мигдалики від патогенної та умовно-патогенної 

бактеріальної флори.   

За результатами експериментальних та клінічних досліджень 

запропоновано методики хірургічного лікування (в тому числі 

органозберігаючі операції) непухлинних  захворювань лімфоглоткового 

кільця (АВ, ГПМ, ХТ) з використанням електрозварювальної технології, для 

забезпечення виконання яких було розроблено нові пристрої та біполярні 

електроінструменти, що значно покращило результати хірургічного 

лікування.  

Практичне значення отриманих результатів.  

Метод високочастотного зварювання біологічних тканин із 

застосуванням розроблених біполярних електроінструментів значно підвищує 

якість хірургічних втручань на лімфоглотковому кільці у дітей, про що 

свідчить зменшення крововтрати при аденотомії (АТ) у 4,7 разу, при ТЕ – у 5,4 

разу, при тонзилотомії (ТТ) – в 7,4 разу, при тонзилопластиці (ТП) – у 2,8 разу 

(p < 0,001), а також практично відсутність кровотечі при електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів та відсутність вторинної кровотечі, на відміну від 

відомих електрохірургічних методів. Даний метод дозволяє скоротити 

тривалість оперативних втручань при  АТ і ТЕ – більше ніж удвічі,  ТТ – у 1,6 

разу, а при електротермоадгезії гіпертрофії піднебінних мигдаликів – у 3 рази 

порівняно з ТТ без ЕТА (p < 0,001); запобігти рецидивам аденоїдних вегетацій 

та відновити або покращити прохідність слухової труби при хронічному 

секреторному середньому отиті (ХССО).  

Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено в практику методики 

хірургічного лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів з використанням 
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високочастотної біполярної ЕТА біологічних тканин, що значно зменшило 

крововтрату та час хірургічних втручань.  

При виборі методу хірургічного втручання у дітей з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів слід враховувати вік дитини та величину і форму 

піднебінних мигдаликів. У дітей до 3 років методом вибору є тонзилотомія з 

видаленням лімфоїдної тканини в області нижнього полюса та видалення 

окремих гіпертрофованих ділянок біполярними інструментами або 

електротермоадгезія піднебінних мигдаликів. Після 3 років при гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів ІІ ступеня рекомендується виконувати 

внутрішньотканинну електротермоадгезію піднебінних мигдаликів, а при 

гіпертрофії ІІІ ступеня – тонзилопластику з електротермоадгезією, яка є 

ефективною при утрудненні дихання та при нічному апное.  

Виконання при гіпертрофії піднебінних мигдаликів тонзилопластики з 

електротермоадгезією супроводжується значно меншою інтраопераційною 

крововтратою    (р < 0,001)    у    порівнянні   з   тонзилопластикою    без 

електротермоадгезії та відсутністю кровотечі в післяопераційний період. 

Після тонзилопластики відсутні відкриті рани на поверхні піднебінних 

мигдаликів, рани заживають первинним натягом за більш короткий час 

порівняно з тонзилотомією, а післяопераційні місцеві зміни тканин менше 

виражені (р < 0,05).  

Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено в практику методику 

хірургічного лікування хронічного тонзиліту з використанням 

високочастотної біполярної електротермоадгезії біологічних тканин, що 

дозволило значно зменшити крововтрату та зменшити тривалість хірургічного 

втручання. операції.  

Методика АТ у дітей з використанням електрозварювальної технології 

дозволяє якісно провести оперативне лікування, відновити фізіологічне 

дихання, значно зменшити інтраопераційну крововтрату, запобігти 
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післяопераційній кровотечі, відновити або покращити прохідність слухової 

труби та уникнути рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про 

високу її ефективність.  

Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого            

піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та 

забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, допомагає 

запобігти травмування язичка під час АТ, а відмова від використання катетерів 

для фіксації м’якого піднебіння виключає розвиток реактивного набряку 

слизової оболонки порожнини носа та пришвидшує відновлення носового 

дихання в післяопераційний період.  

Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів 

дозволяє оптимізувати методики хірургічних втручань на лімфоглотковому 

кільці. Біполярні аденотоми та пристрої для коагуляції дозволяють значно 

підвищити якість аденотомії, зокрема забезпечити візуальний контроль, 

надійний гемостаз, видалити залишки аденоїдних вегетацій і тим самим 

запобігти рецидиву захворювання, а використання пристрою для коагуляції 

трубних і бокових валиків – відновити або покращити прохідність слухової 

труби при ХССО. Використання біполярного скальпеля та распатора скорочує 

тривалість тонзилектомії та забезпечує надійний гемостаз під час операції. 

Біполярний пристрій для коагуляції дозволяє практично безкровно виконати 

внутрішньотканинну електротермоадгезію та зберегти структуру піднебінних 

мигдаликів.  

Запропонований роторозширювач виключає зміщення інтубаційної 

трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів в ротову порожнину і тим 

самим при його використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з 

цим екстремальна ситуація.  

Застосування розроблених біполярних пристроїв та електроінструментів 

при хірургічних втручаннях на ЛГК у дітей дозволило зменшити крововтрату, 
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скоротити тривалість операції, запобігти рецидивам захворювання та 

покращити умови роботи хірурга.  

Впровадження результатів дослідження у практику.  

Розроблені методики хірургічного лікування аденоїдних вегетацій, 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів, хронічного тонзиліту з використанням 

високочастотної біполярної електротермоадгезії біологічних тканин та 

розроблені біполярні пристрої і електроінструменти впроваджені в ЛОР-

відділеннях Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) 

«Охматдит», Клінічної дитячої лікарні № 1 м. Києва, Кам’янець-Подільської 

міської лікарні № 1 Хмельницької області, КУ Житомирської обласної дитячої 

лікарні, КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня» «Охматдит», КНП 

«Міська дитяча лікарня №5» ЗМР (м. Запоріжжя), Вінницької центральної 

районної клінічної лікарні, Черкаської дитячої міської лікарні.  

Результати дисертаційного дослідження використовуються в 

лікувальній роботі та впроваджені в педагогічний процес кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоніатрії і кафедри оториноларингології 

НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедри оториноларингології Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри 

оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 

кафедри дитячої хірургії та отоларингології ВДНЗУ «Буковинський 

державний медичний університет».   

За результатами досліджень внесено 10 нововведень до Галузевого 

реєстру нововведень України: спосіб аденотомії № 236/32/10]; аденотом А.Л. 

Косаковського № 237/32/10; спосіб тонзилотомії № 200/34/11; пристрій для 

фіксації м’якого піднебіння № 268/36/12; біполярний распатор № 201/38/13; 

біполярний скальпель № 202/38/13; спосіб лікування аденоїдних вегетацій      

№ 391/1/14; спосіб тонзилопластики № 305/4/17; біполярний електропристрій 

для коагуляції № 306/4/17; пристрій для коагуляції № 308/4/17.  
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Особистий внесок здобувача.  

Усі положення, що виносяться на захист, отримано автором особисто. 

Дисертантка сформулювала мету і завдання дослідження, здійснила патентний 

пошук і аналіз світової літератури, розробила план та дизайн дослідження, 

сформулювала методологію його проведення. Автор особисто провела відбір 

дітей, хворих на непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця (АВ, ГПМ, 

ХТ), груп порівняння та контролю для дослідження, повністю здійснила їх 

обстеження та лікування з подальшим спостереженням. Дисертантка брала 

участь у проведенні всіх операцій у досліджуваних пацієнтів, а у 217 (70,5%) 

дітей виконала хірургічні втручання самостійно. Здобувачка особисто провела 

забір матеріалу для мікробіологічних і лабораторних досліджень, взяла 

активну участь у проведенні експериментів на тваринах. Самостійно здійснила 

статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, написала всі розділи дисертації, сформулювала висновки та 

практичні рекомендації для впровадження в практику охорони здоров’я. За 

участю здобувачки розроблено нові пристрої та біполярні інструменти, 

вдосконалено методики хірургічного лікування непухлинних захворювань 

лімфоглоткового кільця, на які отримано 18 патентів України, з них 5 патентів 

на винахід.  

Мікробіологічні дослідження проведено на базі Українського Референс-

центру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «Охматдит» 

МОЗ України, морфологічні дослідження здійснювалися в лабораторії 

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

України» під керівництвом завідувача, к. біол. н. А.Ф. Карася та у відділі 

дитячої патанатомії з відділенням імуногістологічних досліджень НДСЛ 

«Охматдит» МОЗ України під керівництвом завідувача В.М. Жежери, 

експериментальні дослідження на тваринах виконувалися на базі центральної 

науково-дослідної лабораторії НМАПО імені П.Л. Шупика під керівництвом 

д. мед. н. К.М. Ігрунової.  
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У наукових працях, опублікованих за темою дисертації у співавторстві, 

роль автора визначальна та полягає у зборі матеріалу, формуванні бази даних, 

аналізі отриманих результатів, їх інтерпретації, підготовці публікацій до 

друку. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації було 

викладено й обговорено на міжнародному, національному, галузевому та 

регіональному рівнях, зокрема на: ІV семінарі з міжнародною участю  «Новые 

направления исследований в области сварки живых мягких тканей»  (м. Київ, 

23 листопада 2009 р.), науковому симпозіумі «Сучасні проблеми медицини 

невідкладних станів» (м. Київ, 21–22 травня 2009 р.), Першому 

Всеукраїнському з’їзді «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» за 

міжнародною участю (м. Київ, 23–26 червня 2010 р.), ХІІІ Конгресі Світової 

федерації українських лікарських товариств (СФУЛТ) (м. Львів, 30 вересня – 

03 жовтня 2010 р.), XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, 

Chirurgów Glowy i Scyi. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgóv Podstawy 

Czaszki (Варшава, Польща, 9–12 червня 2010 р.), П’ятому міжнародному 

семінарі «Новые направления исследований в области сварки живых мягких 

тканей» (м. Київ, 26–27 листопада 2010 р.), 1st Congress of CE-ORL-HNS. 62 

Congreso Nacional de la SEORL-PCF (м. Барселона, Іспанія, 2–6 липня 2011 р.), 

науково-практичному симпозіумі з міжнародною участю «Сучасне та 

майбутнє дитячої оториноларингології. Електрозварювальні технології»         

(м. Київ, 8–9 жовтня 2012 р.),    2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS 

and CE ORL-HNS Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery (м. Ніцца, 

Франція, 27–30 квітня 2013 р.), конференції «Інноваційні технології в 

медицині»   (м. Київ, 22 жовтня 2013 р.), VІІІ міжнародній науково-практичній 

конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. 

Практика. Перспективи» (м. Київ, 29–30 листопада 2013 р.), конференції 

«Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні» (м. Київ, 30 вересня          

2014 р.), II науково-практичній конференції Асоціації дитячих 

оториноларингологів України «Актуальні питання дитячої 
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оториноларингології» (м. Київ, 9–10 жовтня      2014 р.), ХV конгресі СФУЛТ 

(м. Чернівці, 16–18 жовтня 2014 р.), ІІІ науково-практичній конференції з 

міжнародною участю    «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (м. 

Київ, 6–7 жовтня 2016 р.), ХІ міжнародній науково-практичній конференції 

«Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. 

Перспективи» (м. Київ, 25–26 листопада 2016 р.), VIII міжнародному 

медичному форумі та VI міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» в 

рамках форуму в науково-практичній конференції «Актуальні питання 

оториноларингології та дитячої оториноларингології» (м. Київ, 25–27 квітня 

2017 р.), щорічній  весняній конференції Українського наукового медичного 

товариства лікарів оториноларингологів (УНМТЛО) «Фармакотерапія та 

хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» 

(м. Запоріжжя, 15–16 травня 2017 р.), ХІІ науково-практичній конференції 

«Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. Практика. 

Перспективи» (м. Київ, 1–2 грудня 2017 р.), VІІ українсько-польській науково-

практичній конференції «ЄВРО-ЛОР-2018» (м. Львів, 22 вересня 2018 р.), ІІ 

Конгресі дитячих оториноларингологів України за міжнародною участю 

«Актуальні питання дитячої оториноларингології» (до 100-річчя заснування 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) (м. 

Київ, 12–13 жовтня 2018 р.), ХІІІ міжнародній   науково-практичній 

конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. 

Практика. Перспективи» (м. Київ, 30 листопада – 1 грудня      2018 р.), науково-

практичній конференції оториноларингологів та дитячих 

оториноларингологів України «Актуальні питання оториноларингології та 

дитячої оториноларингології», присвяченій 100-річчю кафедри 

оториноларингології, 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, 

аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шупика та 100-річчю з дня 

народження професора О.А. Євдощенко (м. Київ, 22 березня 2019 р.),                    

Х Ювілейному міжнародному медичному форумі «Інновації в медицині – 
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здоров’я нації» та VIІІ міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» в 

рамках форуму в науково-практичній конференції оториноларингологів та 

дитячих оториноларингологів України «Актуальні питання 

оториноларингології та дитячої оториноларингології» (м. Київ, 17–19 квітня 

2019 р.), VІІІ українсько-польській науково-практичній конференції «ЄВРО-

ЛОР-2019» (м. Львів, 21 вересня 2019 р.), науково-практичній конференції 

«Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування захворювань органів 

респіраторної системи у дітей», (м. Чернівці, 17–18 жовтня 2019 р.),  ХІV 

міжнародній науково-практичній конференції «Зварювання та термічна 

обробка  живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» (м. Київ, 29 

листопада  2019 р.).  

Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках: VІ–ІХ 

міжнародні Салони винаходів та нових технологій «Новий час» «Сталий 

розвиток під час змін» (Севастополь, 2010–2013 рр.), International Warsaw 

Invention Show (IWIS) 2012  (Варшава, 19 жовтня 2012 р.), 22-а міжнародна 

виставка «Охорона здоров’я» (Київ, 22–25 жовтня 2013 р.) та були відзначені 

медалями, дипломами, призами.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 статті у 

фахових виданнях, внесених до переліку, затвердженого МОН України; з них 

9 статей – у виданнях іноземних держав, 14 статей – у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз, одноосібно 13; 8 статей – у 

наукових журналах, 18 публікацій – у тезах доповідей наукових з’їздів, 

конгресів і науково-практичних конференцій, в атласі (у співавторстві) та 

національному підручнику (у співавторстві); отримано 5 патентів України на 

винахід, 2 деклараційних патенти України на винахід, 11 патентів України на 

корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською 

мовою на 384 сторінках (основний текст подано на 283 сторінках) 



 46 

комп’ютерного тексту. Робота складається з титульного аркуша, анотації, 

вступу, огляду літературних джерел, матеріалів та методів дослідження, 5 

розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація 

ілюстрована 79 рисунками, 34 таблицями. Список використаної літератури 

містить 306 робіт, зокрема 153 – кирилицею, 153 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1. ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА ЛІМФОГЛОТКОВОМУ 

КІЛЬЦІ ПРИ НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1. Хірургічні втручання на лімфаденоїдному глотковому кільці. 

Операції на лімфаденоїдному глотковому кільці є найпоширенішими 

хірургічними втручаннями в дитячій оториноларингологічній практиці [6, 12, 

13, 27, 32, 112, 119, 130, 136, 154, 155, 172, 220, 238, 242, 247, 279],  не 

зважаючи на загальну тенденцію в світі до їх зменшення [139, 202, 258, 262]. 

В Україні кількість даних хірургічних втручань у дітей також має тенденцію 

до зниження, але зберігається на рівні 46 553 (2011 рік) - 35 503 (2016 рік) 

операцій на рік [17, 24, 84]. 

На лімфаденоїдному глотковому кільці у дітей виконують такі хірургічні 

втручання: аденотомія, аденоїдектомія, тонзилектомія, тонзилотомія, 

інтрокапсулярна тонзилектомія, криптоліз, термальна або кріотерапія 

мигдаликів, тонзилопластика [8, 27, 29, 91, 92, 100, 104, 162, 175, 176, 211, 223, 

228, 244, 255, 256, 270, 288, 290, 297, 305]. 

1.1.1. Аденотомія 

Основоположником аденотомії більшістю отоларингологів визнається 

Meyer W., який вперше в 1868 році в Копенгагені успішно провів операцію за 

допомогою власних кільцеподібних щипців, введених через ніс і хоани до 

склепіння носової частини глотки, а потім і через ротову порожнину та 

ротоглотку [127, 130]. Однак, ще у 1865 році Voltolini  першим почав видаляти 

аденоїдні вегетації за допомогою гальванічної каутеризації [128, 132]. В 

подальшому було запропоновано багато інструментів для виконання 

аденотомії, але найбільш зручним виявився циркулярний ніж, винайдений 

Gottstein в 1886 році. Однак, для повного видалення аденоїдних вегетацій 

лікарі в той час проводили до 12 хірургічних втручань [132]. Тільки в 1897 році 
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Beckmann модифікував циркулярний ніж і повідомив про 5000 пацієнтів, у 

яких аденотомія була виконана за один сеанс без анестезії. Починаючи з     

1930-х років ця операція стала виконуватися рутинно з використанням 

кільцеподібного ножа (аденотом Бекмана) з доступом через ротову порожнину 

[27].    

Тривалий час в літературі дебатувалося питання щодо віку дітей, в якому 

доцільно проводити аденотомію. Марченко К.Д. [103] рекомендувала 

видаляти аденоїдні вегетації з 3-місячного віку. Гаджимірзаєв Г.А. та 

співавтори [96] рекомендували проводити хірургічне втручання дітям до року 

при наявності хронічного аденоїдиту. Однак у віці до року проведення 

аденотомії може мати ряд ускладнень і не є вкрай необхідним. В даний час 

хірургічні втручання проводять з 2-річного віку, а деякі автори рекомендують 

обмежувати кількість аденотомій та тонзилектомій у віці до 8 років [127].  

У продовж тривалого періоду не існувало чітких показань до аденотомії. 

Спочатку дана операція вважалась практично амбулаторною процедурою і 

викликала недовіру у лікарів інших спеціальностей та в суспільстві [8].  

Основними показаннями до аденотомії є утруднення носового дихання, 

стійке порушення вентиляції середнього вуха, часті загострення хронічного 

аденоїдиту, аденоїдні вегетації ІІІ ступеня, блокада задніх відділів порожнини 

носа [8].  

Ворожцов А.А. та співавтори [15] рекомендують проводити аденотомію 

у дітей з патологією середнього вуха незалежно від ступеня гіпертрофії 

аденоїдних вегетацій. Лайко А.А. та співавтори [92] аденотомію 

рекомендують виконувати при аденоїдних вегетаціях II і III ступеня. Дітям з І 

ступенем аденоїдних вегетацій операцію автори проводять у тому разі, коли 

вони мають рецидивний або хронічний середній отит, а також негнійні 

захворювання середнього вуха, хронічний аденоїдит, риніт, синусит та інколи 
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при неврозах. Аденотомія повинна бути проведена перед втручанням ортопеда 

стоматолога щодо виправлення прикусу, а не навпаки [5].  

Серед абсолютних показань виділяють синдром обструктивного апное, 

виражене утруднення носового дихання, аномалії щелепно-лицьового скелету, 

підозру на злоякісну пухлину глоткового мигдалика [125, 189]. Утруднення 

носового дихання, часті рецидивуючі середні отити, риносинусити як 

ускладнення аденоїдних вегетацій, неприємний запах з ротової порожнини, 

гугнявість, на думку авторів, є відносними показаннями до хірургічного 

втручання.  

Тімен Г.Е. [138] виділяв такі покази до АТ: 1) патологічна гіпертрофія 

лімфоїдної тканини носової частини глотки, вростання її в хоани та блокада 

носового дихання, навіть при відсутності нежиті, гіпо- або аносмії;                        

2) аденоїди, що поширюються в розенмюлерові ямки, що прикривають вустя 

слухових труб, незважаючи на консервативне лікування, супроводжувані 

рецидивуючими середніми отитами, сальпінгоотитами (тимпанограма тип 

«С»), хронічними секреторними середніми отитами (ХССО) з випотом 

(тимпанограма тип «В»), різними хронічними захворюваннями вуха;                    

3) аденоїдні розрощення з ознаками хронічного запалення (хронічний 

аденоїдит), з субфебрильною температурою або без неї; 4) аденоїдні вегетації 

при рецидивуючих та хронічних гаймороетмоїдитах; 5) патологічна 

гіпертрофія глоткового мигдалика, що викликає закриту гугнявість;                          

6) хропіння, тільки з апное уві сні, зумовлене патологічною гіпертрофією 

лімфоїдної тканини глоткового мигдалика; 7) аденоїди, пов'язані з впливом їх 

на центральну нервову систему (головний біль, несвідомий погляд, 

погіршення пам'яті, уваги, успішності, неуважність), а також з порушенням 

фізичного статусу (швидка стомлюваність, уповільнення швидкості 

пересування, порушення координації, поява гіперкінезів); 8) аденоїдні 

вегетації з початковими ознаками аденоїдизму (одутлість обличчя, 

неправильний прикус, постійно відкритий рот та ін.); 9) у випадках необхідної 
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диференціації аденоїдів з їх злоякісним переродженням операція повинна 

полягати в біопсії (навіть субтотальне видалення тканини пухлини може 

призвести до її блискавичного росту та метастазування).  

Аденотомія показана після гострої респіраторної вірусної інфекції через 

1 міс, після грипу – через 2 міс, після дитячих інфекцій – через 4 міс, після 

інфекційного мононуклеозу – через 6 міс, після інфекційного гепатиту – через 

12 міс [92]. Протипоказанням до операції є субкомпенсовані і декомпенсовані 

форми хронічних соматичних захворювань, хвороби крові, активні форми 

туберкульозу, гострі інфекційні захворювання, ревмокардит у гострій стадії.  

У продовж багатьох десятиліть більшість отоларингологів аденотомію 

проводили під місцевою анестезією в положенні сидячи за допомогою 

аденотома Бекмана, який вводили через порожнину рота і ротоглотку в 

носоглотку до заднього краю леміша, після чого ковзаючим рухом 

інструменту зрізали аденоїдні вегетації [27, 92, 131]. Далі аденоїди виймали з 

рота разом з аденотомом або дитина випльовувала їх, нахиливши голову і 

тулуб вниз. Якщо аденоїди звисали у ротовій частині глотки, то їх видаляли 

швидким рухом за допомогою конхотома або іншого інструмента. Під час 

видалення аденоїдів слід було вводити аденотом тричі: спочатку посередині 

склепіння носової частини глотки, а далі по правій, потім по лівій його стороні. 

Якщо не було впевненості у тому, що аденоїдні вегетації повністю видалені, 

то проводили пальцеве дослідження носової частини глотки і 

цілеспрямованими рухами видаляли їх залишки.  

Лайко А.А. та співавтори [92] зазначають, що існує два методи 

видалення аденоїдних вегетацій. Перший метод полягає у тому, що голову 

дитини фіксують у суворо перпендикулярному положенні, аденотом вводять 

у склепіння носової частини глотки, а шпатель направляють до задньої стінки 

глотки. Видалені аденоїди і аденотом кладуть на шпатель і разом виводять з 

ротової частини глотки. Цей метод операції надійно захищає нижні дихальні 

шляхи від потрапляння в них аденоїдних вегетацій. Другий метод аденотомії 
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полягає у тому, що голову і тулуб дитини нахиляють вниз на 20–30°, виводячи 

аденотом з носової частини глотки, на висоті видиху видаляють аденоїди. Під 

час цього методу операції можлива аспірація, особливо у тому разі, коли 

аденотомію виконують на вдиху.  

Операцію проводять з використанням місцевої (топічний анестетик) або 

комбінованої (топічний анестетик в поєднанні з внутрішньом'язовим 

введенням седативних препаратів) анестезії із застосуванням налобного 

рефлектора або освітлювача [27].  

Основними недоліками АТ, що проводиться під місцевою анестезією за 

допомогою аденотома Бекмана, є ризик розвитку небезпечних ускладнень, 

відсутність адекватного знеболення та неможливість ретельного видалення 

аденоїдних вегетацій без візуального контролю [128].  

Технологія аденотомії під наркозом  включає інтубацію гортані та 

трахеї, введення роторозширювача в ротову порожнину при дещо 

запрокинутій назад голові, тампонаду гортаноглотки широким марлевим 

тампоном, фіксацію м’якого піднебіння, візуальний контроль за аденоїдними 

вегетаціями за допомогою гортанного дзеркальця або ендоскопа; видалення 

аденоїдних вегетацій з використанням аденотомів, електровідсмоктувача, за 

необхідності гемостазу – діатермокоагулятора; візуальний і пальпаторний 

контроль за якістю операції, тампонаду носоглотки, звільнення м’якого 

піднебіння, видалення тампона з гортаноглотки, виведення роторозширювача 

з ротової порожнини, видалення тампона з носоглотки, візуальний контроль за 

гемостазом, екстубацію [92]. У більшості випадків використовують лежаче 

положення хворого із запрокинутою назад головою, рідше – із припіднятою 

головою на 30° [92].  

Адекватний доступ до операційного поля при використанні загального 

знеболення забезпечується роторозширювачами різних модифікацій [107, 

194]. Найчастіше в практиці оториноларинголога використовується 
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роторозширювач Davis [107], який має шпатель з рукояткою, скобу з упорами 

для верхніх зубів, каретку із штопорним механізмом.  

Недоліком вказаного пристрою є те, що при виконанні операції під 

інтубаційним наркозом інтубаційна трубка знаходиться в ротовій порожнині 

поверх шпателя і перешкоджає діям хірурга. Крім того, при переміщенні 

інтубаційної трубки в ротовій порожнині з однієї сторони в іншу під час 

операції (тонзилектомії) вона в ряді випадків витягується з трахеї та гортані, 

внаслідок чого припиняється подача кисню в легені і наступає асфіксія [92]. 

Виникає екстремальна ситуація, що загрожує життю пацієнта, стресова 

ситуація у хірурга і анестезіолога, подовжується час операції. Це спонукало 

нас розробити  роторозширювач власної конструкції, позбавлений вказаних 

недоліків [78].  

Під час операції використовують аденотоми Бекмана, Козлова, Negus, 

St. Clair-Thompson, La Force, монополярний аденотом [93-96]. З метою 

уникнення недоліків зазначених пристроїв (кровотеча, перебування всього 

організму пацієнта під електричним потенціалом, можливі опіки шкіри на 

місці накладання пасивного електроду) нами були розроблені біполярні 

аденотоми різних конструкцій [65, 83].  

Нині запропоновані різні методики ендоскопічної аденотомії [101, 147, 

148, 246, 279, 280, 289]. Bluestone D. та Rosenfeld R.M. [196] описують 

виконання аденотомії під загальною анестезією і контролем оптики двома 

способами: перший - за допомогою аденотома, другий – мікродебридера 

(шейвера). Одні автори аденотомію виконують через порожнину носа. В одну 

половину носа вводиться ендоскоп до носової частини глотки, а  в другу - 

мікродебридер [287]. Інші автори [147, 148] для видалення аденоїдних 

вегетацій проводять через ротову порожнину. При аденотомії через ротову 

порожнину більшість авторів першим етапом видаляють основну масу 

лімфаденоїдної тканини носової частини глотки за допомогою аденотома 

Бекмана, а далі, після гемостазу, другим етапом видаляються залишки 
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аденоїдних вегетацій кутовим мікродебридером під відеоконтролем за 

допомогою носоглоткового дзеркала або відеоендоскопічної системи. Така 

методика аденотомії забезпечує ефективне видалення аденоїдних вегетацій, 

особливо у хворих із порушенням функції слухової труби, з рецидивом 

аденоїдних вегетацій та при їх вростанні в хоани [20, 92].  

За даними ряду авторів, використання мікродебридера для аденотомії 

збільшує інтраопераційну крововтрату, подовжує час оперативного втручання 

та перебування пацієнта під загальним знеболенням [92, 279, 280]. Крім того, 

застосування задньої риноскопії під час операції не менш ефективне, ніж 

використання ендоскопа чи операційного мікроскопа, яких ще недостатньо в 

ЛОР-стаціонарах.  

Зважаючи на нові знання про роль лімфоїдної тканини носоглотки в 

імунній системі, деякими авторами переглядаються традиційні методи 

видалення аденоїдних вегетацій, зокрема рекомендують проводити видалення 

лише центральної частини аденоїдних вегетацій або лише лімфоїдну тканину, 

яка прикриває вустя слухових труб чи хоани  [8, 20, 34, 227, 250].  

В останні роки все частіше при аденотомії використовують 

електрохірургічні технології [193, 280, 289]. Відомі методики аденотомії з 

використанням електрокоагуляції, монополярної діатермії, кобляції [131, 183]. 

Hamada M. та співавтори [207] описали випадок успішного застосування 

ультразвукової аденотомії для лікування обструктивного апное уві сні у 

дитини, що страждає на гемофілію A. Деякі автори під час аденотомії 

використовували лазер [215]. В подальшому з’ясувалось, що ці методи мають 

високу вартість та побічну дію на організм дитини, в тому числі і вторинну 

кровотечу, що обмежує широке їх використання.  

Ряд авторів [92, 126, 151-153, 282] констатують той факт, що аденоїдна 

тканина у дітей старшого шкільного віку і у дорослих має більш щільну 

консистенцію внаслідок збільшення сполучнотканинних елементів і 
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рекомендують аденотомію у цих пацієнтів проводити під загальним 

знеболенням. При зрізуванні аденоїдів у підлітків і дорослих доводиться 

прикласти більшу фізичну силу, робити операцію гострим аденотомом під 

візуальним і пальцевим контролем для ретельного і радикального видалення 

аденоїдів – аденоїдектомію. Кровотеча під час операції у них більша, ніж у 

дітей молодшого віку.  

При аденотомії можуть мати місце деякі ускладнення як під час операції, 

так і в  післяопераційний та віддалений періоди [92]. Під час аденотомії, яка 

виконується під місцевою анестезією, інколи виникає тимчасовий 

ларингоспазм із зупинкою дихання і порушенням серцевої діяльності 

внаслідок потрапляння крові або часточок аденоїдної тканини в гортань. У 

таких випадках необхідно негайно видалити їх конхотомом або за допомогою 

пальця. Якщо це зробити не вдається, то застосовують пряму ларингоскопію і 

за допомогою щипців видаляють згустки крові чи часточки аденоїдної 

тканини з подальшою, при необхідності, інтубацією трахеї або виконують 

конікотомію для відновлення дихання. Зрозуміло, що в операційній необхідно 

мати все для проведення реанімаційних заходів, включаючи виконання 

інтубації трахеї або конікотомії.  

Найчастішим ускладненням є кровотеча [8, 92, 243], яка може виникати 

під час операції (первинна) та в післяопераційний період (вторинна). Під час 

хірургічного втручання кровотеча наступає внаслідок травми м’яких тканин 

глотки, м’якого піднебіння, трубних валиків, леміша. Для зупинки такої 

кровотечі рекомендується тампонада носової частини глотки на 3–5 хв. Якщо 

кровотеча виникла на тлі залишків аденоїдних вегетацій, необхідно їх 

видалити за допомогою аденотома або конхотома. Зазвичай кровотеча 

зупиняється, а коли продовжується – необхідно зробити тампонаду носової 

частини глотки на 3–4 хв. В післяопераційний період призначаються 

кровоспинні препарати місцевої та загальної дії, зокрема дицинон, глюконат 

кальцію, амінокапронова кислота, вікасол, еритроцитарна маса та ін. Якщо 
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кровотеча не зупиняється, треба провести класичну задню тампонаду або її 

різновид. Причиною кровотечі можуть бути латентні форми порушення 

судинного тромбоцитарного гемостазу, активація місцевого фібринолізу 

(хвороба Віллебрандта, Гланцмана та ін.), різні форми гемофілії, хвороба 

Верльгофа, аномалії судин та ін. Після аденотомії можливий парез м’якого 

піднебіння, внаслідок чого з’являється гугнявість.  

Крім того, під час операції можна ушкодити хребет, викликати підвивих 

першого і другого шийних хребців, травмування зубів та великих судин, навіть 

зовнішньої сонної артерії. Після травми хребта, глоткового сплетення, до 

складу якого входять волокна зовнішньої гілки додаткового нерву, що 

іннервує кивальний м’яз, виникає кривошия, яка триває від 2–5 днів до 2–3 

тижнів, інколи до 3 років. Травми шийної частини хребта і їх наслідки 

зумовлені анатомічними особливостями будови носової частини глотки та 

порушенням техніки хірургічного втручання, у тому числі підбором розміру 

аденотома. Після аденотомії можуть з’явитися гематома барабанної 

порожнини, гострий середній отит, ускладнений хронічним отитом, 

мастоїдитом, менінгітом, білязубним чи заглотковим абсцесом, шийним 

лімфаденітом та ін. [92].  

Після аденотомії описані також інфекційні ускладнення, розвиток 

менінгіту, пневмонії, лихоманки, підшкірної емфіземи, піднебінно-глоткової 

недостатності, стенозу носоглотки, оталгії, перелом нижньої щелепи [33]. При 

відсутності адекватної седації і анестезії можливі також психогенні розлади в 

післяопераційний період, що пов'язано зі стресом, отриманим під час операції. 

Особливо негативно даний метод аденотомії впливає на дітей з неврологічним 

статусом [145]. Тому в даний час, як правило, АТ виконується під наркозом 

[131, 197, 280].  

Таким чином, аденотомія може призвести до різноманітних ускладнень 

аж до летального кінця. Для зменшення частоти розвитку ускладнень 

необхідно проводити ретельне обстеження і підготовку хворих перед 
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операцією, щадливо її виконувати та здійснювати відповідний 

післяопераційний нагляд і лікування.  

Незважаючи на відносно простоту аденотомії, однією з актуальних 

проблем є рецидиви аденоїдних вегетацій після їх хірургічного лікування.  

Частота рецидивів за даними різних авторів [9, 10, 108, 246, 280] коливається 

від 0,55% до 75%, причому після аденотомії за традиційною методикою 

рецидиви захворювання були значно частіше (9,5-75%). Частота рецидивів 

залежить також від віку дитини, коли виконується хірургічне втручання. При 

виконанні АТ у віці до 3 років частота рецидивів складає біля 40%, а у дітей 

старших за 3 роки — від 9,3 до 20,7% [7].   

Основною причиною рецидиву аденоїдних вегетацій є недостатня 

техніка операції, зокрема застосування тупого інструмента, який не видаляє 

аденоїди, а роздавлює їх; видалення аденоїдів без візуального і пальцевого 

контролю [92, 108]. Проте існують інші причини рецидиву, зокрема анатомо-

морфологічні особливості будови носової частини глотки, вік хворого і 

наявність алергії. Доведено, що аденотомія, проведена в більш ранньому віці, 

частіше призводить до рецидивів. Якщо аденотомію виконують у хворих за 

наявності хронічного аденоїдиту, то через 0,5-1 рік також нерідко з’являється 

рецидив захворювання. Після ендоскопічної аденотомії рецидиви 

захворювання, виникають рідше. Аналізуючи власний досвід виконання 

аденотомій із оптичним контролем, Шкорботун Я.В. [146] прийшов до 

висновку про те, що можливість повного видалення лімфоїдної тканини зі 

склепіння носоглотки при виконанні оперативного втручання із загальним 

знеболенням за допомогою традиційних аденотомів менша від 50%. Інші 

автори також повідомляють про неможливість повного видалення аденоїдних 

вегетацій за допомогою аденотомів [29, 104]. Особливо проблемними 

ділянками є  склепіння носоглотки, що прилягає до хоан, а також перитубарні 

відділи. Застосування мікродебридерів з відеоконтролем дозволяє забезпечити 

щадливе видалення залишків аденоїдних вегетацій у всіх пацієнтів [146]. 
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Особливо актуальним є застосування вказаної методики при виконанні 

оперативних втручань у дітей із порушенням функції слухової труби, а також 

у випадках рецидивів після попередньо виконаного втручання. Разом з тим, 

автор стверджує, що повне видалення лімфоїдної тканини зі склепіння 

носоглотки технічно неможливе, що  пов’язано з гістологічними 

особливостями її будови. Тому після вказаного оперативного втручання, якщо 

причина, що призвела до розвитку гіпертрофії, не втратила свою актуальність, 

можливі рецидиви обструкції носоглотки аденоїдними вегетаціями.   

Слід також враховувати,  що в більшості випадків аденоїдні вегетації 

поєднуються з ГПМ або ХТ. Виконання лише аденотомії не дозволяє досягти 

потрібного лікувального ефекту при веденні дітей, хворих на хронічний 

декомпенсований тонзиліт і гіпертрофію лімфоїдного кільця глотки [99].  

1.1.2. Тонзилектомія – хірургічне втручання, при якому весь мигдалик, 

в тому числі його капсула видаляються з мигдаликової ніші. При цьому між 

передньою і задньою піднебінними дужками не залишається будь-якої 

лімфатичної тканини [158, 244]. Цей вид втручання на мигдаликах визнаний 

«золотим стандартом» [157]. При операції відділяються судини на зовнішній 

стороні капсули мигдаликів, які закриваються за допомогою швів чи 

електрохірургічних методів. 

Тонзилектомія до сьогодні лишається однією з найбільш часто 

виконуваних операцій у дитячій популяції у всьому світі [163, 182, 196, 220, 

244]. Лише в США у 530 000 дітей віком до 15 років щорічно виконується 

тонзилектомія [186].  

Згідно французьких рекомендацій основним показом до тонзилектомії є 

рецидивуючі тонзиліти (три або більше випадків захворювання за рік 

протягом трьох років або п’ять випадків за рік протягом двох років) та 

гіперплазія мигдаликів, при якій без розладів сну трапляються проблеми з 

ковтанням чи мовою (середній ступінь доказовості) [238, 244]. Тонзилектомія 
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може бути рекомендована з незначним   ступенем доказовості при диспное на 

тлі інфекційного мононуклеозу, перитонзилярного абсцесу, синдрому PFAPA 

(periodisches Fieber, aphthöse Stomatitis, Pharyngitis, zervikale Adenitis – 

періодична гарячка, афтозний стоматит, фарингіт і шийний лімфаденіт), 

постстрептококового синдрому (група А), хронічному тонзиліті та 

рецидивуючих перитонзилярних абсцесах. Хронічний тонзиліт в цих 

рекомендаціях визначається за локальними (біль у горлі, неприємний запах з 

рота (халітоз), ознаки запалення мигдаликів) та регіональними симптомами 

(припухання шийного лімфатичного вузла) тривалістю більш ніж три місяці, 

що не проходять в результаті консервативного лікування. 

У дітей при вирішенні питання про видалення піднебінних мигдаликів з 

приводу хронічного тонзиліту Кіщук В.В. [30] рекомендує у всіх випадках 

проводити дослідження функціонального резерву піднебінних мигдаликів та 

визначати стан імунітету в цілому з обов'язковою консультацією клінічним 

імунологом.  

Відповідно до рекомендацій США тонзилектомія рекомендується згідно 

критеріїв Парадайз (Paradise): рецидив інфекції горла з частотою  щонайменше 

7 епізодів за минулий рік або щонайменше 5 епізодів на рік протягом 2 років 

або щонайменше 3 епізоди на рік протягом 3 років з документацією в медичній 

картці для кожного епізоду ангіни і наявність 1 або більше з наступних 

симптомів: температура більше 38,3°C, шийна аденопатія, ексудат на 

мигдаликах або позитивний тест для ß-гемолітичного стрептокока групи А 

[164, 261]. Винятками є лише пацієнти з перитонзилярним абсцесом, 

ревматизмом, синдромом Лем'єра (після ангінний сепсис). Діти з синдромом 

PFAPA або численними алергіями на антибіотики вважаються такими, що 

мають окремі показання. В рекомендаціях говориться також про дітей з 

розладами дихання під час сну через гіпертрофію мигдаликів та з випадками 

коморбідності, зокрема таких супутніх хвороб, як розлад росту, енурез, 
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девіантна поведінка та погана успішність в школі, які можуть виграти у разі 

проведення тонзилектомії. 

Левицька С.А. та співавтори [98] рекомендують при PFAPA-синдромі 

тонзилектомію виконувати швидше з метою позбавлення дитини від 

виснажливих епізодів важкої і частої гіпертермії, ніж профілактики розвитку 

метатонзилярних ускладнень.  

Згідно оновлених рекомендацій Американської академії отоларингології 

- хірургії голови та шиї [244] перед виконанням тонзилектомії лікар повинен 

направити дітей з обструктивним порушенням сну на дихання на 

полісомнографію, якщо вони були віком менше 2 років або якщо вони були з 

ожирінням, синдром Дауна, черепно-лицьовими відхиленнями, нервово-

м’язовими розладами.  

Німецьке товариство загальної медичної практики і сімейної медицини 

[288] рекомендує суворо дотримуватись критеріїв Парадайз для дітей. Дітям зі 

значним обструктивним синдромом апное під час сну, згідно національної 

програми щодо клінічних настанов, рекомендують аденотонзилектомію. 

За останні кілька десятиліть порушенням дихання уві сні стало набагато 

частішим показанням до тонзилектомії ніж хронічний тонзиліт [160, 195, 211, 

220, 262].  

Усі методи тонзилектомії умовно розділяють на «холодні» та «гарячі». 

«Холодні» методи (без використання тепла) включають класичну 

інструментальну дисекцію, часткову тонзилектомію з використанням 

мікродебридера, гармонійного скальпеля та кріохірургію. «Гарячі» методи 

включають застосування електрокаутера, лазерного та радіочастотного 

методів [129].  

Традиційна методика тонзилектомії (з використанням металевих 

інструментів) передбачає видалення мигдалин шляхом розсічення 

перитонзилярного простору, з безперервним гемостазом, отриманим шляхом 
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перев'язки кровоносних судин під час видалення мигдаликів. Це по 

сьогоднішній день вважається стандартом, за яким можна порівняти 

ефективність і безпеку інших нових методів [157, 244].  

Незалежно від методу тонзилектомії обов’язково під час хірургічного 

втручання травмуються або відкриваються м’язи горла, а отже, і наявні тут 

закінчення нервів та судин. Результатом цього є вторинний контакт зі слиною, 

що містить бактерії та ензими. Тому тонзилектомія призводить до підвищення 

морбідності (післяопераційна кровотеча, біль). 

Allareddy V. та співавтори [159], проаналізувавши 141 599 пацієнтів 

після тонзилектомії, виявив, що загальний рівень ускладнень становив 6,4% 

(післяопераційна пневмонія - 2,3%, бактеріальні інфекції - 1,4%, респіраторні 

ускладнення - 1,3%, кровотеча - 1,2%). Загальна смертність включала загалом 

60 пацієнтів.  

Незважаючи на значні успіхи в удосконаленні хірургічного 

інструментарію, методики операції та періопераційному догляді, кровотеча 

під час тонзилектомії та в післяопераційний період залишається суттєвим 

ускладненням, пов’язаним з тонзилектомією [31, 156, 199, 208, 213, 219, 220, 

234, 240, 244, 249, 271, 285, 291, 223, 282]. Найчастіше кровотеча після 

тонзилектомії спостерігається між 12 вечора та 6 ранку [201]. Майже у 4,5% 

втручань мають місце післяопераційні кровотечі, які в поодиноких випадках 

можуть бути загрозливими для життя та дуже рідко закінчуватись летально 

[155, 173, 199, 259, 269, 295].  

В літературі здебільшого виділяють первинні та вторинні кровотечі. 

Первинна кровотеча визначається як кровотеча, що відбувається протягом 

перших 24 годин після операції, і, як правило, приписується хірургічній 

техніці і повторному відкриттю кровоносної судини. Частота первинної 

кровотечі становить від 0,2% до 2,2% пацієнтів. Вторинна кровотеча має місце 

більше ніж через 24 години після операції, часто між 5 і 10 днями, і зазвичай 
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спричиняється розпушенням первинного тромбу. Частота вторинної кровотечі 

становить від 0,1% до 4,8% [236, 269, 320]. Harounian J.A. та співавтори [208] 

повідомляють, що з 8 518 дітей, які перенесли післяопераційну кровотечу, 

71,7% мали лише один геморагічний випадок, 28,3% - два, 6,0% - 3 рази, а 1,3% 

- щонайменше 4 вторинні кровотечі.  По інтенсивності виділяють 5 ступенів 

кровотечі [300]. При 1 ступеню кровотеча припиняється спонтанно, при 2 

ступеню кровотечу можна зупинити за допомогою інфільтраційної анестезії, 3 

ступінь кровотечі для зупинки потребує лікування під загальним наркозом, 

включаючи переливання крові, при 4 ступеню проводиться інтенсивна терапія, 

виконується накладання лігатури на зовнішню сонну артерію, 5 ступінь 

закінчується летальним результатом.  

В 2012 році Sarny та співавтори запропонували свою класифікацію, яка 

дає точну інформацію про післяопераційну кровотечу (таблиця 1) [277].  

Таблиця 1 

Класифікація кровотеч після тонзилектомії (Sarny S, Ossimitz G,             
Habermann W, Stammberger H., 2012) 

 
Визначення: 
 

кожен випадок кровотечі після екстубації  

Момент часу:   День 0  (день операції до опівночі)   
 День 1  (від опівночі до опівночі)   
 День 2  (від опівночі до опівночі)   
 День 3  (аналогічно)   
 тощо   
Сторона:  справа   
 зліва   
 обидві   
 невідомо   
Інтенсивність:  А анамнестично  
 А1 при обстеженні/ прийомі сухо залишається сухо, 

нормальні лабораторні показники 
 А2 анамнестично кривава слина при обстеженні/ 

прийомі фібринова плівка (коагулят, коагель), 
після видалення кровотечі немає – сухо, 
нормальні лабораторні показники  
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Продовження таблиці 1 

Визначення: 
 

кожен випадок кровотечі після екстубації  

 В кровотеча при обстеженні/ прийомі, необхідна медична 
допомога кровообіг (пульс)/загальний стан стабільний, 
шоку немає, нормальні лабораторні показники  

 В1 мінімальна кровотеча при обстеженні/ прийомі 
зупиняється після застосування тампону, обробленого 
адреналіном, залишається сухим  

 В2 необхідне осушування при місцевій/поверхневій 
анестезії, залишається сухим  

 С вимагається хірургічне втручання під загальним 
наркозом кровообіг (пульс)/загальний стан стабільний, 
шоку немає, нормальні лабораторні показники  

 D   дуже сильна кровотеча/втрата крові можливий шок, 
патологічний показник гемоглобіну вимагаються 
еритроцитні концентрати, серйозне хірургічне 
втручання можливий догляд у реанімації зумовлені 
кровотечею проблеми зі згортанням крові, такі як 
коагулопатія споживання (синдром диссемінованого 
внутрішньо судинного згортання крові)   

 E  смерть 

Кровотеча після тонзилектомії призводять до продовження терміну 

перебування пацієнта в стаціонарі або до хірургічного лікуванні кровотечі. 

Приблизно 25% пацієнтів з кровотечою, які після виписки зверталися в 

лікарню, вимагали госпіталізації для зупинки кровотечі [160, 273].  Іншими 

словами, 1% пацієнтів дитячого віку після тонзилектомії потребують другої 

загальної анестезії та хірургічної допомоги. Повторну госпіталізацію при 

кровотечі автори рекомендують, якщо має місце активна кровотеча, 

збільшується або зберігається згусток, падає рівень гемоглобіну нижче 100 г/л, 

спостерігається втрата крові більше 10 мл/кг або гіповолемія, що відповідає 

рекомендаціям Американського товариства дитячої отоларингології [271].      

Смертність внаслідок кровотечі після тонзилектомії за даними різних 

авторів коливається в межах від 1 на 16 000 до 1 на 35 000 [266, 275].  
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За останні 20 років для зниження ризику геморагії отоларингологи 

почали впроваджувати електрохірургічні технології (діатермія, 

радіочастотний, кобляційний і гармонічний скальпель) [77, 171, 174, 200, 222, 

253, 265, 293, 302, 305]. 

У продовж тривалого часу різні автори вивчали вплив хірургічної 

техніки на кровотечу при тонзилектомії. Так, при дослідженні виникнення 

післяопераційної кровотечі у 33921 пацієнта, що перенесли тонзилектомію в 

Англії та Північній Ірландії під час національного аудиту, проведеного у 

Великобританії в 2005 році було виявлено, що первинна кровотеча мала місце 

0,6%, а вторинна кровотеча - 3% [275]. При цьому було відмічено, що 

використання діатермії або кобляції як для розсічення тканин, так і для 

гемостазу підвищили ризик вторинної кровотечі в 3 рази порівняно з 

традиційною тонзилектомією без використання будь-якого 

електрохірургічного методу. Ризик вторинної кровотечі при операціях з 

використанням металевих інструментів для роз’єднання тканин і біполярної 

діатермії для гемостазу був приблизно в 1,5 рази вище, ніж при традиційній 

методиці операції. Використання кобляції було пов'язано з підвищеним 

ризиком повернення в операційну для зупинки кровотечі. 

Про вищий ризик післяопераційної кровотечі під час тонзилектомії  при 

застосуванні електрохірургії повідомляють також інші автори [239, 248, 302]. 

В моделях мета-аналізу було показано, що використання біполярної діатермії 

під час тонзилектомії для розтину тканин та гемостазу шанси первинного 

кровотечі є статистично значуще меншими, порівняно з використанням 

традиційних інструментів та тампонів, а застосування кобляції 

супроводжується статистично значущим збільшенням вторинної кровотечі, 

що вимагало повернення пацієнта в операційну. Також автори зазначають про 

статистично значимо вищі ризики вторинної кровотечі при використанні 

монополярного скальпеля.  
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При вивченні Національного реєстру хірургії мигдаликів у Швеції в 

15734 пацієнтів із повними даними щодо методики розсічення та гемостазу 

було проаналізовано показники первинної та вторинної кровотечі, пов'язані з 

технікою операції [284]. Вторинна кровотеча була у 3,2 рази більшою після 

кобляції, у 4,3 рази більшою після діатермічних ножиць та в 5,6 рази більшою 

після використання ультразвукових інструментів в порівнянні з традиційною 

методикою тонзилектомії.  

У систематичному Кокранівському огляді показано, що не було суттєвої 

різниці між методами кобляції та інших тонзилектомій щодо післяопераційних 

кровотеч. Не виявлено також жодних переваг використання гармонійного 

скальпеля при тонзилектомії порівняно з традиційними методами даної 

операції [253]. 

Аудит, проведений у Сполученому Королівстві, виявив значне 

зменшення кровотеч у дітей та дорослих після відмови від використання при 

тонзилектомії кобляції [218].  

Pynnonen M., Brinkmeier J.V., Thorne M.C. та співавтори [268] 

повідомляють, що при використанні кобляції немає переваги щодо зниження 

первинної кровотечі під час тонзилектомії, але ризик вторинної кровотечі був 

вищий у групі з застосуванням кобляції порівняно з традиційною методикою 

тонзилектомії - 5% проти 3,6% відповідно.  

В ретроспективному аналізі бази даних ідентифікації американських 

харчових та лікарських засобів (FDA) побічних явищ, пов'язаних з 

використанням електрохірургічних пристроїв при тонзилектомії з січня 2008 

по грудень 2017 року повідомляється про 652 несприятливі події [303]. У 195 

випадків (30%) спостерігали тілесні ушкодження пацієнта або/та лікаря. 

Найпоширенішим побічним явищем (202 події, 31%) було пошкодження 

пристрою, після чого мали місце опіки у 187 пацієнтів (98% опіків). Опікові 

травми найчастіше траплялися за допомогою пристроїв кобляції (78 подій, 
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42% опіків), монополярної електрокоагуляції (48 подій, 25%) та 

електрохірургічних генераторів (23 події, 13%). Повідомлялося також про 

післяопераційну кровотечу (173 випадків, 26%; 3 випадки смерті) та 

внутрішньо операційну пожежу (73 випадків, 11%).  

При порівнянні використання під час тонзилектомії біполярної 

електрокоагуляції з холодною дисекцією у дітей було відмічено скорочення 

тривалості операції і інтраопераційної кровотечі при використанні біполярної 

коагуляції, однак післяопераційний біль і вторинна кровотеча були 

однаковими при використанні обох методик    [292].  

З наведених даних можна зробити висновок про актуальність розробки 

більш ефективної методики оперативного втручання, яка б зменшувала 

операційну крововтрату і післяопераційну кровотечу.  

З перших днів після операції пацієнтів турбує біль у горлі, який може 

тривати до 2 тижнів [290, 294]. Навіть на третій день після операції 67% дітей 

відчувають сильний біль [286]. Деякі отоларингологи під час операції для 

зменшення болю використовують місцеві ін’єкції з анестетиком. В 

Кокранівському огляді наведена оцінка передопераційної та післяопераційної 

місцевої анестезії на зменшення болю після тонзилектомії [212].  

Огляд Кокрана оцінив ефекти передопераційної та післяопераційної 

місцевої анестезії на зменшення болю після тонзилектомії [212]. Результати 

дослідження показали, що місцеві анестезія не повинна використовуватися, 

оскільки вона не була ефективною для контролю післяопераційного болю.  

Для зменшення післяопераційного болю використовуються місцеві 

засоби, зокрема, різноманітні полоскання для ротової порожнини, полоскання 

рота та спреї. Також для контролю болю після операції можна безпечно 

використовувати ібупрофен [235, 244]. Кокранівський огляд застосування 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) та післяопераційної 

кровотечі після тонзилектомії у дітей, який включав 13 рандомізованих 
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контрольованих випробувань, що включали 955 дітей продемонстрував 

підвищений ризик виникнення кровотечі при застосуванні аспірину після 

тонзилектомії, але не для неаспіринових НПЗП, таких як диклофенак та 

ібупрофен [235]. Разом з тим, в літературі є повідомлення на про збільшення 

кровотечі після тонзилектомії при прийомі ібупрофену [190], що потребує 

проведення додаткових досліджень.  

В літературі є також рекомендації про ефективність застосування 

перорального розчину сульфату морфіну [287]. Введення під час операції в 

дексаметазону також зменшує прояви болю [164] і рекомендується одноразове 

його введення під час операції.  

Однак, ускладнення після тонзилектомії зустрічаються значно частіше в 

порівнянні з тонзилотомією. Про це, зокрема, може свідчити смерть п’яти 

дітей віком до шести років в Австрії за 2006 рік після тонзилектомії, що 

змусило австрійських отоларингологів переглянути покази щодо 

тонзилектомії у дітей молодшого віку і надати перевагу частковому 

видаленню піднебінних мигдаликів як більш безпечному виду хірургічних 

втручань [276]. В Німеччині значне зниження частоти (адено) тонзилектомії 

почалося з 2005 року [297]. Andrés Alvo та співавтори [160] також 

стверджують про доцільність при гіпертрофії піднебінних мигдаликів 

виконання тонзилотомії, яка може дати такий же результат лікування але 

супроводжується меншим болем і нижчими показниками кровотечі [224, 304]. 

Отоларингологи Швеції при гіпертрофії піднебінних мигдаликів також 

виконують тонзилотомію [206]. Левицька С.А. та співавтори [99] стверджують 

про відсутність переваг аденотонзилектомії перед аденотонзилотомією при 

лікуванні дітей, хворих на хронічний декомпенсований тонзиліт і гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів. Проте активна наукова полеміка з приводу 

ефективності і доцільності тонзилотомії в порівняно з тонзилектомією все ще 

не дає можливості вважати це питання однозначно вирішеним [169, 299].  
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З літературних джерел видно, що незалежно від існуючих методик 

тонзилектомії, в процесі хірургічного втручання можливі ризики та 

ускладнення: вторинна кровотеча та навіть смерть від крововтрати; повторна 

операція для зупинки кровотечі, можливо з накладанням лігатури на зовнішню 

сонну артерію; необхідність переливання крові, звідси – ризик інфекційних 

захворювань, таких як гепатит, СНІД; аспірація крові; пошкодження скронево-

нижньощелепного суглоба, губи, язика, зубів, язичка; залишення залишків 

мигдаликів, через це – повторна операція; зміна голосу; пошкодження м’якого 

піднебіння, звідси – відкрита ринолалія, вихід їжі з носа при ковтанні; 

пошкодження язикових нервів та/або нервів глотки з тимчасовим або 

постійним порушенням рухомості, чутливості, смаку; гнійне запалення 

тканини горла (флегмона); закупорка шийної вени через бактеріальну 

контамінацію; болюче уповільнене загоєння рани; емфізема, плеврит 

(медіастиніт); запалення суглобів шийних хребців (синдром Грізеля) [295, 

301]. 

Після тонзилектомії близько 1,3% пацієнтів мають затримку виписки під 

час первинного перебування в стаціонарі, а до 3,9% - вторинні ускладнення, 

що потребують перебування в стаціонарі [299, 329]. Основними причинами 

повторної госпіталізації або тривалого первинного перебування в стаціонарі 

були біль, блювота, лихоманка, кровотеча, інколи спостерігався стійкий біль в 

шиї (синдром Ігола). Післяопераційні ускладнення включають нудоту, 

блювоту, біль, зневоднення, оталгію, постобструктивний легеневий набряк, 

велофарингеальну недостатність, стеноз носоглотки [244].  

З метою зменшення можливих ускладнень тонзилектомії та оптимізації 

методики хірургічного втручання доречно переглядати хірургічну техніку та 

призначення препаратів, щоб виявити будь-які фактори, які можуть бути 

пов'язані з підвищеним ризиком розвитку первинних та вторинних кровотеч 

[164].  
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Інтрокапсулярна тонзилектомія - спосіб, при якому лімфатично активна 

тканина мигдаликів, в тому числі всі крипти і фолікули, видаляється, капсула 

мигдаликів під час операції не порушується, і, таким чином, підлеглі м’язи не 

оголюються [161]. Проте  більшість авторів вважають, що інтракапсулярна 

тонзилектомія лише частково прирівнюється до тонзилектомії [180, 184, 214, 

216, 226, 292]. Тобто її можна розглядати як варіант тонзилотомії. 

1.1.3. Тонзилотомія  

Основним показом до хірургічного лікування при гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів у дітей в даний час є гіпертрофія мигдаликів 2-3 

ступеня за класифікацією Brodsky [170], особливо коли вона супроводжується 
синдром обструктивного апное під час сну [164, 165, 244].  

Для зменшення величини мигдаликів існують різноманітні методи, при 

яких  видаляють частину піднебінного мигдалика зі збереженням капсули. При 

цьому намагаються не зачепити екстракапсулярні судини більшого діаметру, 

тому ризик післяопераційної кровотечі порівняно з тонзилектомією значно 

менший. Це стосується також пошкодження нервових закінчень м’язів глотки, 

які в будь-якому випадку не лежать на поверхні, через що післяопераційна 

больова симптоматика вважається незначною. Відомі різні способи 

зменшення величини мигдаликів: тонзилотомія, 

субтотальна/інтракапсулярна/часткова тонзилектомія, радіочастотно-

індукована термотерапія та тонзилоабляція [299, 301].  

Тонзилотомія – операція, при якій видаляються тільки медіальні 

частини мигдаликів. При цьому завжди зберігається капсула мигдалика. Дане 

хірургічне втручання передбачає розсікання добре перфузованої лімфатичної 

тканини, а решта крипт повинні залишатися відкритими в сторону ротоглотки 

[225]. Активна лімфатична тканина, з вторинними фолікулами та криптами, 

залишається в мигдаликових ямках з обох сторін [272] При тонзилотомії 
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використовують різні хірургічні інструменти, такі як тонзилотом, скальпель, 

ножиці, лазер, радіочастотний пристрій, монополярна голка тощо.  

Тонзилотомія з використанням тонзилотома є класичним варіантом, під 

час виконання якої видаляється весь мигдалик перед піднебінними дужками, 

утворюючи велику ранову поверхню, яка в подальшому призводить до 

рубцевого звуження або закриття крипт. З цієї причини класична тонзилотомія 

має обмежене застосування. Тому проводяться щадні її методи залежно від 

анатомічної будови піднебінних мигдаликів за допомогою скальпеля  [22]. 
Видаляється, наприклад, тільки нижня частина піднебінного мигдалика, після 

чого верхній полюс із розвинутими криптами згодом зміщується донизу та 

займає нормальне положення в ніші.  

Субтотальна/інтракапсулярна/часткова тонзилектомія – операція, 

при якій здійснюється покрокова резекція мікродебридером тканини 

мигдалика з медіальної до латеральної частини [161]. При цьому видаляють 

90% об’єму мигдалика та залишають тонку смужку тканини мигдалика на 

внутрішній поверхні капсули мигдалика. Рішення про масштаб резекції 

приймає оперуючий хірург в залежності від свого досвіду. Стандартизувати 

таку процедуру не можливо.  

Радіочастотно-індукована термотерапія та тонзилоабляція - метод 

передбачає подачу за допомогою перемінного електричного струму 

радіочастотних хвиль (мегагерци) безпосередньо через електроди в тканину 

мигдаликів в кількох місцях [185, 205, 264, 306]. Під дією високої температури 

клітини відмирають, більш глибокі тканини мигдаликів і капсула при цьому 

залишаються не ушкоджені. Ушкодження клітин, що виникають в тканинах 

мигдаликів, призводять до зморщування тканини мигдаликів і, в подальшому, 

до зменшення об’єму мигдаликів. Показами до термотерапії більшість авторів 

описує гіпертрофію мигдаликів. Жодна тканина при цьому не видаляється.  
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За даними літератури перевагами часткового видалення мигдаликів 

порівняно з тонзилектомією є менша тривалість хірургічного втручання та 

інтраопераційна кровотеча, відновлення нормального функціонування 

піднебінних мигдаликів, менша інтенсивність болю після операції  [181, 251, 

252, 260, 266]. Післяопераційна кровотеча, яка вимагала повторного контролю, 

автори спостерігали в 0,26% (0– 2,5%) випадків. Дегідратація та обструкція 

верхніх дихальних шляхів траплялися в одиничних випадках. Летальні 

наслідки при операціях на лімфаденоїдному глотковому кільці за даними 

літератури трапляються вкрай рідко [296]. При проведенні тонзилотомії діти 

швидше повертаються до нормальної активності порівняно з тонзилектомією 

[165].  

За результатами проведеного дослідження у 10 499 пацієнтів 

досліджуваних груп та 10 448 пацієнтів контрольних груп Windfuhr та 

співавтори визначили, що рецидиви гіперплазії мигдаликів після зменшення 

їх величини мали місце у 3,05% (0–26,9%), тонзиліти після тонзилотомії – у 

3,9% (0–16,32%), повторна тонзилектомія при «повторному збільшенні» та 

«післяопераційному тонзиліті» була виконана – у 1,54% (0–11,9%) [299].  

Показник ефективності тонзилотомії автори оцінюють як 98%. Таким чином, 

отримані результати вказують на доцільність часткового видалення 

піднебінних мигдаликів.  

Криптоліз представляє  собою процедуру, при якій за допомогою різних 

інструментів, в т. ч. СО чи діодного  лазера або радіочастотного струму  

навколо поверхневих крипт розкривається кільце мигдаликової тканини і 

крипти з часом зменшуються [179, 188, 198, 233, 263]. Лімфатична тканина при 

цьому залишається активною і неушкодженою. Це втручання може 

виконуватися в амбулаторних умовах під місцевою анестезією. Показаннями 

до криптолізису є тонзилоліти або неприємний запах з ротової порожнини.  

В 2007 році було запропоновано принципово новий вид хірургічного 

втручання при гіпертрофії піднебінних мигдаликів – тонзилопластику, при 
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якій проводиться секторальна резекція гіпертрофованої частини піднебінного 

мигдалика з подальшим накладанням 2-3 вузловатих швів  [178, 281]. Автори 

відмітили відсутність ранової поверхні, зменшення болю та інтраопераційної 

крововтрати.  

З наведених даних видно, що на сьогоднішній день існує багато методів 

хірургічного лікування непухлинних захворювань лімфаденоїдного 

глоткового кільця. Одні з них мають історичне значення, інші успішно 

використовуються в клініці. Недоліком використання електрохірургічних 

методів (кобляція, радіочастотна хірургія, монополярний скальпель)  є 

збільшення частоти вторинної кровотечі, опіки тканин тощо.  

Розвиток науки та створення сучасної медичної техніки відкриває нові 

можливості оптимізації лікування шляхом удосконалення існуючих та 

розробки нових методів хірургічних втручань на лімфаденоїдному глотковому 

кільці у дітей.  

До сьогодні лишаються не вирішеними питання надійного гемостазу під 

час операції та запобігання вторинної кровотечі після операцій на 

лімфаденоїдному глотковому кільці, профілактика рецидивів аденоїдних 

вегетацій. Актуальним є скорочення хірургічного втручання та тривалості 

лікування, профілактика інфекційних ускладнень після операції, розробка 

органозберігаючих хірургічних втручань,  

1.2. Застосування технології високочастотного біполярного 

електрозварювання живих біологічних тканин  

Традиційно для розтину і з’єднання тканин та гемостазу під час 

хірургічних втручань використовують скальпель, монополярний електроніж, 

шовний матеріал [92, 303]. Дані методики мають певні недоліки, зокрема, 

використання шовного матеріалу призводить до перетиснення тканин, що 

уповільнює репаративні процеси, при цьому можливе поширення 

мікроорганізмів по нитках з інфікованого простору, відторгнення шовного 
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матеріалу, опік та некроз тканин, необхідність тривалого часу для хірургічного 

втручання і гемостазу, тривале загоєння ран, утворення грубих рубців та 

деформації тканин, що негативно впливає на кінцевий результат лікування 

[26].  

При використанні скальпеля має місце кровотеча, а при розтині тканин 

за допомогою електроножа електричний струм пропускається через весь 

організм людини, що украй небажано в дитячому віці [303]. При втручанні в 

носоглотці  від використання монополярного коагулятора останніми роками 

відмовилися із-за можливої негативної дії струму на зоровий нерв. Крім того, 

при цьому  мають місце опіки шкіри на місці накладення пасивного електроду.  

Використання біполярного коагулятора для гемостазу супроводжується 

некрозом тканин в місці коагуляції, що негативно позначається на загоєнні 

рани [142, 237]. Слід також відзначити, що біполярний коагулятор ефективний 

при кровотечі з капілярів і дрібних судин. У разі пошкодження судин більшого 

діаметру зупинка кровотечі за допомогою коагулятора нерідко не дає 

позитивного результату. Найбільше визнання та поширення отримали  

радіочастотна хірургія та кобляція [268]. Аналіз результатів клінічного 

застосування цих методів в порівнянні з «традиційними» хірургічними 

втручаннями на ЛГК в різні терміни спостереження продемонстрував значне 

поліпшення результатів лікування, зокрема зменшення інтраопераційної 

крововтрати [253]. Однак, при аналізі результатів лікування у віддаленому 

періоді було виявлено, що дані електрохірургічні методи збільшують кількість 

вторинних кровотеч [239, 248, 284, 303]. Крім того, при використанні цих 

методів мають місце великі економічні витрати, зумовлені високою вартістю 

обладнання, що значно обмежує доступність лікування для широкого загалу 

пацієнтів з непухлинними захворюваннями ЛГК.  

При використанні ультразвукового скальпеля регенерація в області 

дисекції проходить через етапи грануляційної, а потім незрілої сполучної 

тканини [140]. Однак при використанні під час операції ультразвуку 
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спостерігається значна кровотеча в післяопераційний період, а також має 

місце висока вартість обладнання [2, 149].  

При застосуванні кобляції переважна більшість авторів повідомляють, 

що після тонзилектомії спостерігається статистично значуще збільшення 

вторинної кровотечі, що вимагало повернення пацієнта в операційну [268, 284, 

303].  

Перспективним напрямом при удосконаленні традиційних хірургічних 

методик є використання високочастотної біполярної електротермоадгезії 

(ЕТА) біологічних тканин [117].  

Використання біполярних електрозварювальних технологій живих 

біологічних тканин розпочалося з 1991 року, коли президент Національної 

академії наук України академік Патон Б.Є. запропонував зварювати живі 

біологічні тканини. Технологія зварювання живих біологічних тканин 

розроблялася вченими Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН 

України та Інституту хірургії і трансплантології НАМН України [114, 143].  

Вже в 1992 році колективом вчених під керівництвом професора 

Фурманова Ю.А.  були проведені перші операції з використанням 

електротермоадгезії на тваринах в експерименті, які довели принципову 

можливість при певних умовах з’єднати розтин живої тканини  [143].  

У 1996 році був створений колектив спеціалістів, який розпочав 

реалізацію проекту «Електрична зварка м’яких живих тканин». До його складу 

увійшли вчені та інженери Інституту  електрозварювання імені Е. О. Патона, 

Міжнародної асоціації «Зварка», професорський та лікарський склад низки 

різнопрофільних НДІ та клінік міста Києва (Національний інстітут хірургії та 

трансплантології імені О. О. Шалімова АМН України, УДСЛ «ОХМАТДИТ», 

Центральний клінічний госпіталь СБУ та інші) [115].  

Перший успішний досвід застосування електрозварювальної технології 

в загальній хірургії, проктології та гінекології був отриманий у 1998 році у 
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Центральному клінічному шпиталі СБУ під керівництвом чл.-кор. НАМН 

України, професора Захараша М. П. [117].  

В подальшому електрозварювальна технологія знайшла подальший 

розвиток та успішне застосування в різних галузях хірургії: торакальна 

хірургія, лапароскопічна хірургія, онколарингологія, отоларингологія, дитяча 

отоларингологія, офтальмологія, нейрохірургія, кардіохірургія, проктологія 

тощо [2-4, 73, 76, 110, 113, 117].  

Починаючи з 2002 року електрозварювальна хірургія широко 

використовується в клініках України. За цей час виконано сотні тисяч операцій 

майже в усіх галузях хірургії. Хірургами визнані переваги 

електрозварювальної технології відносно точності та малої травматичності 

розділення тканин, повноцінності гемостазу під час мобілізації органів, 

можливості пересічення артерій та вен великого діаметру [89].  

В хірургії знайшли застосування лазерне, ультразвукове, аргонодугове, 

прямим контактним нагрівом, монополярне та біполярне радіочастотне 

зварювання біологічних тканин. Всі види зварювання в хірургії об’єднує 

застосування нагріву тканин. Тиск на тканину під час її нагріву 

використовується тільки при біполярному зварюванні електричним струмом 

високої частоти та прямим контактним нагрівом [97].  

Основною умовою отримання з’єднання при біполярному зварюванні 

біологічних живих тканин є порушення цілісності мембран клітин, 

денатурація та коагуляція білка [114]. В процесі зварювання відбувається 

часткове згортання білка, еластину та колагену, які при механічному стисканні 

біполярним хірургічним інструментом утворюють структурне з’єднання 

молекул, або «зварювання» живої тканини. Гістологічні та гістохімічні 

дослідження свідчать, що при дозованій і контрольованій енергетичній дії 

структурні компоненти денатурованого білка в цілому зберігають свою 



 75 

характерну будову, що і утворює феномен часткового зберігання компонентів 

живої сполучної тканини [114, 115, 117, 143].  

В основі високочастотного біполярного електрозварювання біологічних 

тканин лежить принцип використання термічної енергії для роз’єднання та 

з’єднання тканин [114]. В результаті дії температурного фактору (в межах 40-

70°С) відбувається випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної 

рідини, розрив клітинних мембран і утворення гомогенного субстрату, який 

складається з денатурованих білкових молекул еластину та колагену. При 

застиганні вони утворюють «білкові місточки», що утримують з’єднані 

поверхні тканин [254, 278].  

На підставі аналізу досвіду понад 2 500 стендових дослідів, понад 1 500 

експериментальних та понад 500 клінічних досліджень були виділені 

біофізичні ефекти впливу високочастотного електрозварювання на живі 

тканини [121, 123], що дало підґрунтя для вдосконалення існуючих технологій 

та освоєння нових сфер використання електрозварювання в хірургії.  

Автори стверджують, що на початку процедури електрозварювання 

живих тканин електричний струм "пробиває" мембрани клітин, що зумовлює 

зниження опору тканин до мінімуму. Зміни тканин, що виникають за цих умов, 

необоротні, повторне проходження електричного струму з подібними 

характеристиками отримати не вдається. Такий стан тканин досягається лише 

один раз, і для кожної тканини - за специфічних показників. Спроби 

повторного одержання зазначеного ефекту безрезультатні. Ці дані свідчать 

про недоцільність повторного використання електрозварювального імпульсу 

на одній ділянці. Величини сили струму та напруги, а також їх спеціальне 

подання за розробленою програмою забезпечують руйнацію мембран без 

утворення вогнищ некрозу. Цим технологія електрозварювання принципово 

відрізняється від технології коагуляції. Тому тканини по лінії здійснення 

електрозварювання зберігають життєздатність. При порівнянні 

електротермоадгезії з коагуляцією відзначається значно менше травмування 
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біологічних тканин, оскільки коагуляція викликає опік та омертвіння тканин у 

місці нагрівання, чого не спостерігається при електротермоадгезії.  

Під впливом електричного струму відбуваються дозована денатурація та 

деполімеризація молекул білків. При цьому вивільняються кінцеві закінчення 

молекул білка. Вільні закінчення молекул білка в подальшому вступають в 

з'єднання одне з одним. Варіантами з'єднання є як реполімеризація, так і 

запуск різноманітних реакцій. Реполімеризація волокон колагену, утворення 

з'єднань між різними колагеновими волокнами, колагеновими та м'язовими 

волокнами, волокнами та мембранами клітин забезпечує з'єднання двох 

ділянок тканини. Наявність повноцінних волокон колагену на лінії шва 

створює морфологічну основу міцності електрозварного з'єднання [121, 123]. 

Утворення нових зв'язків закінчень молекул білка з активними центрами 

інших молекул запускає реакції запалення з стадії регенерації тканин, синтезу 

волокон, утворення грануляцій. При цьому відсутня стадія посилення 

пошкодження та утворення некрозу, що супроводжує всі інші технології 

з'єднання тканин. Таким чином, забезпечується висока міцність з'єднання в 

перші 3 доби після його створення, а також швидкий перебіг процесів 

регенерації. Вже на 9-ту добу в рані виявляють зрілі колагенові волокна. 

Навколо лінії з'єднання відбувається прискорене новоутворення великої 

кількості судин, через 45 діб спостерігають проростання судин 

мікроциркуляторного русла через лінію зварного шва, про що свідчить 

проходження крізь неї барвника. Через відсутність некротизованих тканин по 

лінії з'єднання та спрямований перебіг регенерації новоутворена сполучна 

тканина містить невелику кількість грубих волокон. Рубець можна виявити 

тільки під час мікроскопічного дослідження, за макроскопічними ознаками 

лінію електрозварювання неможливо відрізнити від навколишніх тканин. Це 

дозволяє уникнути рубцювання швів і виникнення стенозів.  

Метод біполярного електрозварювання м’яких живих тканин успішно 

використовується у провідних клініках України, Росії, Білорусі, США, країн 
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Євросоюзу. Проведено сотні тисяч успішних операцій. За винайдення та 

розробку методу колективи авторів були відзначені Державною премією 

Україні в галузі науки і техніки за 2004 і 2014 рік та премією Президента 

України для молодих вчених.  

Упродовж останнього часу електротермоадгезія успішно застосовується 

в онкоотоларингології [1, 2, 4, 11]. Досвід використання електрозварювання 

біологічних тканин свідчить про високу ефективність даного методу, в першу 

чергу пов’язану зі зменшенням кровотечі під час хірургічних втручань. Однак 

морфологічні та клінічні дослідження Божко Н.В. [11] були проведені при 

використанні джерела струму 1000 кГц в той час, як сучасні серійні прилади 

для електрозварювання мають частоту струму 66 кГц та 440 кГц.  

В літературі є окремі повідомлення про використання біполярного 

електрозварювання біологічних живих тканин при тонзилектомії [163, 267]. 

Зокрема, автори використовували обладнання Ligasure і порівнювали 

результати тонзилектомії з використанням біполярної діатермії. Тривалість 

операції була більшою на 8 хв при використанні обладнання Ligasure (18,3 хв 

проти 10,3 хв). Інтраопераційна кровотеча була мінімальною в обох групах, на 

відміну від досліджень тонзилектомії з використанням холодних методів, де 

середня інтраопераційна крововтрата зазвичай становить понад 100 мл [236]. 

Вторинна кровотеча мала місце у 13% пацієнтів, значимо не відрізнялась в 

обох групах, хоч була дещо меншою при використанні Ligasure: 8 (11%) у 

групі Ligasure та 12 (16%) у групі з використанням діатермічних ножиць 

(суттєвої різниці немає, р=0,3731). Що стосується післяопераційного болю, то 

різниці між групами не спостерігалося. Теоретично автори очікували 

зменшення болю у групі Ligasure, оскільки тепло, що поширюється в 

хірургічному полі, повинно було бути обмежене вимірюваною кількістю 

енергії, виробленої приладом [209].  

В заключенні автори [163] висловили думку про необхідність 

проведення більше досліджень для перевірити, чи якась із методик зменшує 
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вторинну кровотечу, та доцільність розробки спеціального інструменту для 

тонзилектомії, застосування якого зменшило б тривалість операції. Крім того, 

обладнання Ligasure комплектується одноразовими інструментами, що 

суттєво впливає на вартість. Автори не приводять частотні характеристики 

джерела електричного струму. Вибір частоти струму має суттєве значення.  

Інші автори [196] провели дослідження ефективності використання 

Ligasure при тонзилектомії в порівнянні з холодною дисекцією у 82 пацієнтів. 

Результатом вимірювання ефективності та несприятливого ефекту були 

внутрішньо операційна втрата крові, час операції, післяопераційний біль та 

післяопераційна кровотеча упродовж 28 днів після операції. Метод Ligasure 

виявився значно ефективнішим за традиційну тонзилектомію за тривалістю 

операції та кровотечою в перший день після операції, проте вторинна 

кровотеча в групі Ligasure була значно вищою, ніж у групі пацієнтів, у яких 

тонзилектомія виконувалась за традиційною методикою. Різниці щодо 

післяопераційного болю не було.  

Впровадженню високочастотної біполярної ЕТА біологічних тканин в 

оториноларингології заважає відсутність відповідних біполярних 

електроінструментів та необхідність розробки методик хірургічного 

втручання при захворюваннях ЛОР-органів з науковим обґрунтуванням 

необхідних режимів високочастотного струму (ВЧС) при кожному 

оперативному втручанні. Не вивчено вплив струму частотою 66 кГц на 

процеси загоєння рани, віддаленні результати хірургічних втручань. Потребує 

наукового обґрунтування  вибір оптимальних режимів ВЧС при операціях на 

ЛОР-органах, зокрема його вплив на апоптоз. Доцільно вивчити вплив ВЧС на 

морфологічному рівні на структуру та мікробіом піднебінних мигдаликів.  

Таким чином, усе вищевикладене свідчить про доцільність та 

перспективність вдосконалення хірургічного лікування хворих з 

непухлинними захворюваннями ЛГК шляхом оптимізації оперативного 

втручання за рахунок використання методу ЕТА. При цьому важливим є 
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скорочення тривалості операції, відновлення носового дихання та слуху, 

уникнення вторинної кровотечі та рецидиву захворювання, а також 

функціональний результат операції – збереження піднебінних мигдаликів та 

частини глоткового мигдалика.  

Тому експериментально-клінічне обґрунтування оперативних втручань 

з використанням високочастотної біполярної ЕТА та розробка спеціальних 

біполярних пристроїв і електроінструментів для втручання на ЛОР-органах є 

актуальною.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

2.1.  Дизайн дослідження.  

Дослідження виконано в ЛОР-відділенні НДСЛ «ОХМАТДИТ» 

(клінічна база кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії 

НМАПО імені П.Л. Шупика), ЦНДЛ   НМАПО імені П.Л. Шупика, ДУ 

«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» та в 

ЛОР-відділенні КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ» (клінічна база кафедри дитячої оториноларингології, 

аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шупика).  

У відповідності до мети та завдань були обрані дизайн, об’єкт та методи 

дослідження. У проспективне клінічне дослідження було включено 308 дітей 

з непухлинними захворюваннями ЛГК від 2 до 17 років (хлопчиків – 175, 

дівчаток – 133). З них 285 осіб перебували на лікуванні в ЛОР-відділенні 

НДСЛ «ОХМАТДИТ» у продовж 2010–2019 рр. та 23 пацієнти лікувалися в 

ЛОР-відділенні КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

«ОХМАТДИТ» у продовж 2018-2019 рр. Період спостереження пацієнтів, 

яким було проведене комплексне клініко-лабораторне дослідження та 

хірургічне лікування, складав 1-3 роки.  

Пацієнтів, які відповідали критеріям включення, рандомізували по 

кожній нозології (аденоїдні вегетації, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, 

хронічний тонзиліт) на основну групу та групи порівняння. В основній групі 

хірургічні втручання (аденотомія, тонзилектомія, операції при гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів) були виконані за модифікованими нами способами з 

використанням технології біполярного високочастотного електрозварювання 

живих тканин, у 84 дітей груп порівняння хірургічне лікування проведене за 

традиційними («холодними») методиками, а у 23 пацієнтів  (група порівняння 

2) тонзилектомію виконано методом кобляції.  
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Критеріями включення в дослідження були пацієнти з ознаками 

захворювань ЛГК (аденоїдні вегетації, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, 

хронічний тонзиліт) віком від 2 до 17 років, які потребували хірургічного 

лікування, відсутність прихованої патології, що мала протипокази до операцій, 

алергічних реакцій, психічних захворювань, згода батьків та дітей старшого 

віку.  

Критеріями  невключення в дослідження були наявність у пацієнта 

імплантованих пристроїв (електрокардіостимулятор, кохлеарний імплант), 

гострої інфекції (ГРВІ, ангіна), алергії, психічних захворювань, відмова особи 

та її батьків виконувати всі пункти протоколу обстеження та лікування.  

Критеріями виключення досліджуваних із дослідження були 

діагностування прихованої патології у пацієнтів, виникнення алергічних 

реакцій, погіршення соматичного стану, діагностування 

дерматовенерологічної патології, психічних захворювань.  

Крім того було обстежено 20 здорових осіб у віці від 5 до 17 років, що 

не мали в анамнезі черепно-мозкових травм, нейроінфекцій, секреторного 

отиту, не приймали ототоксичних антибіотиків, які і склали контрольну групу. 

Всього було обстежено 328 осіб.  

З метою визначення оптимальних параметрів високочастотного струму 

проводили дослідження апоптозу у 35 статевозрілих щурів самців лінії Wistar 

та на лінійній перещеплюваній культурі Namalwa в 24 лункових планшетах. 

Морфологічні дослідження проводили у 62 статевозрілих щурів обох статей 

лінії Wistar та видалених у пацієнтів піднебінних мигдаликах. Вплив 

високочастотного струму (66 та 440 кГц) на бактеріальну флору вивчали in 

vitro та in vivo.  

Дизайн дослідження включав такі етапи: I етап – дослідження впливу 

високочастотного струму (66 та 440 кГц) на бактеріальну флору in vitro та in 

vivo; IІ етап – морфологічні дослідження на щурах та видалених ПМ у 
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пацієнтів з використанням високочастотного струму (66 кГц) і біполярних 

інструментів; ІІІ етап – дослідження впливу різних режимів високочастотного 

струму (66 кГц) на апоптоз in vitro та in vivo; ІV етап – на основі попередніх 

досліджень було розроблено способи  хірургічного лікування АВ, ГПМ та ХТ; 

V етап – проведено оцінку ефективності різних хірургічних технік при ХТ, 

ГПМ та аденоїдних вегетаціях. При виконанні дослідження на І-ІV етапах по 

мірі необхідності розроблялись біполярні інструменти та пристрої. Схему 

дизайну дослідження приведено на рисунку 2.1. 

 
Рис. 2.1. Дизайн дослідження  
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2.2. Загальна характеристика пролікованих хворих. Проведено 

консультацію, клінічне обстеження, хірургічне лікування та дослідження в 

катамнезі (від 1 до 3 років) 308 дітей у віці від 2 до 17 років з непухлинними 

захворюваннями ЛГК (аденоїдні вегетації – 105, гіпертрофія піднебінних 

мигдаликів – 107, хронічний тонзиліт - 96). Слід відмітити, що у більшості 

дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та хронічним тонзилітом також 

діагностували аденоїдні вегетації. Тому всіх дітей, яким проводилась 

аденотомія, було 239.   

Розподілення хворих із непухлинними захворюваннями ЛГК по віку і 

статі наведено в таблиці 2.1.  

                                                                                                       Таблиця 2.1 

Розподіл пацієнтів із непухлинними захворюваннями ЛГК  

по віку і статі 

 

Стать Вік Всього 

2-6 7-14 15-17 Абс. % 

Жіноча 70 54 9 133 43,2 

Чоловіча 83 83 9 175 56,8 

Разом 153 137 18 308 100 

 

Як видно з таблиці 2.1, найбільше число хворих було дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Хлопчиків було 175 (56,8%), дівчаток – 133 

(43,2%). 

Розподіл дітей по групах дослідження представлено на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2. Розподіл дітей по групах дослідження 

З рисунка 2.2 видно, що результати клінічного застосування 

електрозварювальної технології вивчалися при хірургічному лікуванні 308 

дітей (133 дівчинки та 175 хлопчиків) у віці від 2 до 17 років з непухлинними 

захворюваннями ЛГК (аденоїдні вегетації –105, ГПМ – 107, ХТ - 96).  

З аденоїдними вегетаціями в основній групі було 80 дітей, в групі 

порівняння – 25, з гіпертрофією піднебінних мигдаликів було в основній групі 

71, в групах порівняння – 36, з хронічним тонзилітом відповідно 50 і 46 

пацієнтів. 20 практично здорових дітей склали контрольну групу (9 дівчаток 

та 11 хлопчиків).  

Перелік скарг пацієнтів із захворюваннями ЛГК наведено у таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Розподіл скарг у пацієнтів з захворюваннями ЛГК 

№ 
п/п 

 

 
       Скарги                                                                                  

Кількість пацієнтів 
Ад, 

 n=105  
ГМП, 
n=107     

ХТ, 
 n=96 

1. 
 

Утруднення носового 
дихання 

80(100%) 75(70,1%) 38(39,6%) 

2. Хропіння під час сну 49(46,7%) 48(44,9%) 13(13,5%) 

3. Часті (5 разів на рік і більше) 
риносинусити (ГРВІ) 

95(90,5%) 53(49,5%) 6(6,3%) 
 

 



 85 

Продовження таблиці 2.2 

№ 
п/п 

 

 
       Скарги                                                                                  

Кількість пацієнтів 
Ад, 

 n=105 
ГМП, 
n=107     

ХТ, 
 n=96 

4. Порушення нюху 2(1,9%) - - 
5. Головний біль періодичний 6(5,7%) 3(3,3%) 1(1%) 
6. Гострий рецидивуючий 

середній отит 
3(2,9%) - - 

7. Підвищена втомлюваність 8(7,6%) 3(2,8%) 11(11,5%) 
 8. Закрита гугнявість 14(13,3%) 9(8,4%) 1(1%) 
9. Зниження слуху 37(35,2%) 3(2,8%) - 
10. Аденотомія в анамнезі без 

покращення носового 
дихання 

4(3,8%) - - 

11. Неефективність 
консервативної терапії 
аденоїдних вегетацій 

105(100%) - - 

12. Порушення прикусу 9(8,6%) 2(1,9%) - 
13. Неефективність 

консервативної терапії 
хронічного тонзиліту 

- - 96(100%) 

14. Часті ангіни з температурою 
до 40ºС (синдром Маршала) 

- - 2(2,1%) 
 

15. Часті ангіни  - - 74(77,1%) 
16. Стійкий субфебрилітет - - 9(9,4%) 
17. Нічне апное 1(0,95%) 2(1,9%) 1(1,04%) 
18. Дисфагія - 2(1,9%) - 
19. Перитонзилярний абсцес в 

анамнезі 
- - 14(14,6%) 

 
20.  Енурез 4(3,8%) - - 

 

                                                                                      
З таблиці 2.2 видно, що пацієнти з аденоїдними вегетаціями, як правило, 

скаржились на утруднене носового дихання (100%), хропіння під час сну 

(46,7%), зниження слуху (35,2%), при гіпертрофії піднебінних мигдаликів 

спостерігали утруднення носового дихання (70,1%), що було зумовлене 

наявністю аденоїдних вегетацій, нічне апное та дисфагію виявлено у двох 

дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та аденоїдними вегетаціями ІІІ 

ступеня, при хронічному тонзиліті хворі скаржились на часті ангіни, 



 86 

неефективність консервативної терапії хронічного тонзиліту, в деяких 

пацієнтів мав місце субфебрилітет та перитонзилярні абсцеси в анамнезі.  

До поступлення в клініку всі діти з аденоїдними вегетаціями отримували 

консервативне лікування, однак вираженої позитивної динаміки не 

спостерігалось. Раніше 4 (3,8%) дітей перенесли АТ без ендоскопічного 

контролю, яка була неефективною.  

Відповідно до завдань дослідження пацієнти по кожній нозології (АВ, 

ГПМ, ХТ) були розподілені на  основну групу та групи порівняння. Загальна 

кількість пацієнтів основних груп була 201, у лікуванні яких був застосований 

метод ЕТА. До груп порівняння було включено 84 пацієнтів, у яких був 

застосований традиційний метод лікування, а група порівняння 2 (23 пацієнти 

з ХТ) лікувалася з використанням кобляції. Групи дослідження були 

порівнянними за гендерними та віковими ознаками. У пацієнтів з ГПМ та ХТ 

часто діагностувались аденоїдні вегетації, тому кількість аденотомій була 

значно більшою (n=239). Характеристика пацієнтів груп дослідження за 

структурою захворювань представлена в таблиці 2.3.   

Таблиця 2.3  

Структура захворювань ЛГК у пролікованих дітей  

№ 

п/п 

 
Захворювання  

Кількість операцій  

χ2 Основна група  
n= 201 

Групи порівняння  
n= 107 

1. Аденоїдні вегетації ІІ-
ІІІ ст., хронічний 
аденоїдит  

80(39,8%) 25(23,4%) 8,4  

2. Гіпертрофія 
піднебінних 
мигдаликів ІІ-ІІІ ст. 

71(35,3%)  
 

36(33,7%) 
 

0,09  

3. Хронічний тонзиліт 50 (24,9%) 
 

23(23,4%) 0,44  

23(23,4%)* 0,44  

* Група порівняння 2. 
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З таблиці 2.3 видно, що в обох групах була однакова структура 

захворювань на ГПМ та ХТ. ГПМ ІІ-ІІІ ступеня було діагностовано у 35,3% 

пацієнтів основної групи і у 33,7% групи порівняння (OR=1,08 (0,66 до 1,77), 

F=0,802492, ξ2 = 0,09, ХТ виявлений в основній групі у 24,9%, а в обох групах 

порівняння – у 23,4% (OR=1,21 (0,69 до 2,12), F=0,574384, ξ2 = 0,44. Тобто, 

значимої статистичної різниці немає. Аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ ступеня були 

виявлені 39,8% пацієнтів основної групи і у 23,4% групи порівняння  (OR=2,17 

(1,28 до 3,68), F = 0,003764, ξ2 = 8,4).  

В таблиці 2.4 приведено структуру супутньої патології у пролікованих 

дітей з захворюваннями ЛГК.  

Таблиця 2.4  

Супутня патологія у пролікованих дітей з захворюваннями ЛГК 

 

№ 

п/п 

 
Захворювання  
 

Кількість пацієнтів 

Основні групи 

n=201 

Групи 
порівняння 
n=107 

Абс. % Абс. % 

1. Хронічний гіпертрофічний 
риніт 

6 3 1 0,9 

2. Вазомоторний риніт 3 1,5 1 0,9 

3. Алергічний риніт 12 6 2 1,9 

4. Синехії порожнини носа 1 0,5 - - 

5. Викривлення перегородки носа 11 5,5 4 3,7 

6. Кіста основної пазухи 2 1 - - 

7. Кіста спинки носа 1 0,5 - - 

8. Кіста Торнвальда 1 0,5 - - 

9. Хронічний секреторний 
середній отит 

63 31,3 10 9,4 

10. Юнацький папіломатоз гортані 1 0,5 - - 
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Продовження таблиці 2.4 

 

№ 

п/п 

 
Захворювання  
 

Кількість пацієнтів 

Основні групи 

n=201 

Групи 
порівняння 
n=107 

Абс. % Абс. % 

11. Коротка вуздечка язика 1 0,5 - - 

12. Папілома язика 1 0,5 - - 

13. Хоанальний поліп - - 1 0,9 

14. Рубець вустя слухової труби 1 0,5 - - 

15. Ангіоматозний поліп 
носоглотки 

- - 1 0,9 

 

З таблиці 2.4 видно, що хронічний секреторний середній отит виявлено 

у 63 (31,3%) хворих основної групи і у 10 (9,4%) пацієнтів групи порівняння, 

викривлення перегородки носа діагностовано відповідно у 11 (5,5%) і 4 (3,7%) 

дітей, нерідко діагностували алергічний, вазомоторний та хронічний 

гіпертрофічний риніт. Виявлені супутні захворювання, як правило, 

потребували додаткового хірургічного лікування.  

Аденоїдні вегетації ІІ ступеня мали місце у 68 (28,45%), ІІІ ступеня – 171 

(71,55%).  У 89 (37,2%) пацієнтів з АВ було віявлено ознаки хронічного 

аденоїдиту (назофарингіту). Діагностика аденоїдних вегетацій в більшості 

випадків не викликала труднощів. У 4,2% лімфоїдна тканина з носоглотки 

поширювалась через хоани в порожнину носа. У однієї пацієнтки аденоїдні 

вегетації проникали в порожнину носа на 3 см, причому лімфоїдна тканина 

була вкрита слизом і імітувала двобічний хоанальний поліп. Це зумовило 

призначення КТ (рис. 2.3), результати якої допомогли установити остаточний 

діагноз [40]. 
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Рис. 2.3. Комп’ютерна томограма пацієнтки С., 14 років, сагітальна 

проекція. Аденоїдні вегетації поширюються в порожнину носа на 3 см  

Наявність викривлення перегородки носа, синехії порожнини носа, 

гіпертрофії носових раковин, алергічного риніту, хоанального поліпу значно 

утруднювало або унеможливлювало проведення передньої риноскопії та огляд 

носоглотки ендоскопом через порожнину носа.  

Труднощі проведення задньої риноскопії  були зумовлені віковими 

особливостями дитини або підвищеним блювотним рефлексом, у одного 

пацієнта задня риноскопія була утруднена наявністю рубців в носоглотці.  

Крім того, в клініку поступили на обстеження та лікування двоє дітей 

після АТ за місцем проживання. Кровотечі не спостерігалось. В обох випадках 

після операції аденоїдні вегетації були підтверджені при гістологічному 

дослідженні за місцем проживання. Однак, через два тижні в обох випадках 

наступив рецидив захворювання.  

В першому випадку результати біопсії тканини з носоглотки у двох 

провідних медичних закладах України були: ангіофіброма носоглотки. 

Новоутворення виповнювало задню половину носоглотки від хоан до границі 

з ротоглоткою та закривало половину просвіту хоан. Дане новоутворення 

прикріплювалось на задній стінці носоглотки на широкій ніжці по серединній 
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лінії. Макроскопічно видалена тканина була сіровато-рожевого кольору, 

нагадувало аденоїдні вегетації.  

Кровотеча під час операції була практично відсутня. При гістологічному 

дослідженні спочатку було заключення: ангіофіброма носоглотки. 

Враховуючи розбіжності клініки і результатів гістологічного дослідження, 

було проведене повторне гістологічне дослідження в різних медичних 

установах і установлено заключний діагноз: ангіоматозний поліп носоглотки 

[45].  

В другому випадку при повторних дослідженнях було установлено 

діагноз: лімфома Беркета. Дитина була переведена для подальшого лікування 

в онкогематологічне відділення.  

Враховуючи той факт, що наявність аденоїдних вегетацій часто 

супроводжується порушеннями звукопровідного відділу слухового 

аналізатора, ми вважали за доцільне провести імпедансометричне 

дослідження у дітей з підозрою на порушення слухової функції до і після 

операції. Таких пацієнтів було 101. Хронічний секреторний середній отит 

виявлено у 73 (30,5%) пацієнтів з аденоїдними вегетаціями. Типанограма С 

була у 25 пацієнтів (38 вух), тимпанограма В виявлена у 56 дітей (89 вух).  

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів ІІ-ІІІ ступеня мала місце у 107 

(34,7%), хронічний тонзиліт – у 96 (31,2%) пацієнтів. У дітей з хронічним 

тонзилітом ознаками захворювання були: у 74 (77,1%) пацієнтів часті ангіни 

(7 ангін за останній рік, 5 ангін щорічно упродовж останніх 2 років або 3 ангіни 

на рік щорічно останні 3 роки), часті ангіни з температурою до 40ºС (синдром 

Маршала) – у 2 (2,1%), патологічний вміст в лакунах: рідкий гній - у 15 (15,6%) 

пацієнтів, казеозно-гнійні пробки – у 32 (33,3%); рубцеві спайки між 

мигдаликами та піднебінними дужками – у 34 (35,4%), збільшення й 

ущільнення реґіонарних лімфатичних вузлів – у 36 (37,5%), симптоми Гізе, 

Зака, Преображенського, рідше неприємний запах з рота (2 пацієнти). У 9 
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(9,4%) пацієнтів  мали стійкий субфебрилітет, 14 (14,6%) дітей в анамнезі мали 

перитонзилярний абсцес.  

Показами до аденотомії були: аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ ступеня, при яких 

мало місце утруднення носового дихання (у всіх дітей), хронічний 

секреторний середній отит (73), порушення прикусу (9), часті рецидиви 

гострого середнього отиту (3), нічне хропіння (49), закрита гугнявість (14), 

рецидив аденоїдних вегетацій (4), енурез (4), часті ГРВІ (95). Тонзилектомію 

виконували при ХТ, коли мали місце часті ангіни: 7 документованих 

загострень протягом року, або по 5 загострень на рік протягом 2 років, або по 

3 загострення на рік протягом 3 років (74), повторні перитонзилярні абсцеси 

(14), захворювання серцево-судинної системи (2), синдром Маршала (2), 

стійкий субфебрилітет (9). При ГПМ хірургічні втручання проводили при 

гіпертрофії ІІ-ІІІ ступеня, якщо спостерігали нічне апное (2), хропіння під час 

сну (48), дисфагію (2), порушення прикусу (2), часті ГРВІ з утрудненням 

дихання (95).  

З наведених вище даних видно, що в досліджуваних дітей мала місце 

поєднана патологія ЛГК. Лише у 69 пацієнтів старшого віку був 

діагностований хронічний тонзиліт без гіпертрофії піднебінних мигдаликів і 

аденоїдних вегетацій. Аденоїдні вегетації без гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів та хронічного тонзиліту мали місце у 105 пацієнтів. Проведені 

дослідження показали на можливі труднощі при діагностиці аденоїдних 

вегетацій та необхідність для установлення остаточного діагнозу, при потребі, 

проведення відповідних додаткових досліджень та залучення інших 

спеціалістів.  

2.3. Методи дослідження.  

2.3.1. Загальноклінічне обстеження було направлене на вивчення 

загального соматичного стану дитини, зокрема, дихальної, серцево-судинної, 

видільної, нервової та травної системи. Всім дітям виконували 
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електрокардіографію. З метою виявлення супутніх захворювань і можливих 

протипоказів до хірургічного втручання діти були консультовані  педіатром, а 

за необхідності - іншими спеціалістами.  

Всім дітям проводили необхідний мінімум лабораторних досліджень: 

клінічний аналіз крові та сечі, дослідження системи згортання крові та її 

біохімічного складу (цукор, загальний білок, білірубін, АЛТ, ACT, мочевина, 

К, Na, Mg, Са), визначення групи та резус-фактора крові.  

Враховуючи мету та завдання роботи, було виконано комплекс 

клінічних та інструментальних методів дослідження, який включав загальний 

огляд ЛОР-органів, ринопневмографію, імпедансну аудіометрію, у старших 

дітей - суб'єктивну аудіометрію в конвенційному діапазоні частот.  

Діагноз захворювання встановлювали на основі скарг дитини 

(враховуючи скарги батьків), анамнезу, як правило, зібраного у батьків, та 

обстеження ЛОР-органів, яке включало передню і задню риноскопію, 

отоскопію, фарингоскопію, непряму ларингоскопію, пальцеве дослідження 

носоглотки в окремих випадках.  

При передній риноскопії, по мірі необхідності, використовували оптику  

(0° і 30° ендоскопи діаметром 2,7 та 4,0 мм). Задню риноскопію проводили з 

використанням носоглоткового дзеркала або ендоскопа 70º. В більшості 

випадків ендоскопи мали діаметр 4 мм. Ендоскопи діаметром 2,7 мм 

використовували при передній риноскопії лише у дітей перших років життя і 

у старших дітей, у яких проведення ендоскопа було утруднене через патологію 

порожнини носа (викривлення перегородки носа, синехії, хоанальний поліп, 

гіпертрофія носових раковин). За показами проводили анемізацію слизової 

оболонки порожнини носа 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду. Ендоскоп 

вводили по дну порожнини носа, при цьому оцінювали стан слизової оболонки 

нижньої носової раковини, анатомію носової перегородки, через просвіт хоани 

оглядали аденоїдні вегетації та вустя слухової труби, оцінювали величину 
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трубних валиків. Виводили ендоскоп з порожнини носа на рівні середньої 

носової раковини, оцінюючи стан середнього носового ходу, слизової 

оболонки остіомеатального комплексу та середньої носової раковини. В 

окремих випадках проводили пальцеве дослідження носоглотки, що було 

зумовлено неможливістю візуальної оцінки носоглотки. З метою оцінки 

функції слухової труби проводили імпедансометрію.  

При підозрі на наявність синуситу виконували СКТ приносових пазух. 

Семеро дітей прийшли на консультацію маючи на руках комп'ютерні знімки 

приносових пазух, зроблені з приводу перенесених гострих гнійних синуситів. 

На цих знімках також добре визначалася гіпертрофована лімфоїдна тканина 

носоглотки. Дослідження було проведено в аксіальній і/або коронарній 

проекціях.  

 2.3.2. Методи дослідження слухової функції.     

Враховуючи той факт, що аденоїдні вегетації можуть порушувати 

функцію слухової труби, за наявності скарг на зниження слуху у 101 дитини 

ми проводили дослідження слуху у даної категорії дітей до і після операції. 

 Аудіометричне дослідження виконували у звукоізольованій камері з 

рівнем фонового шуму, який не перевищував 30 дБ, за  допомогою клінічного 

аудіометра АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія). Об'єм дослідження включав 

визначення шепітної та розмовної мови, виконання дослідів Вебера, Ріне, 

Бінга та Федерічі, порогову тональну аудіометрію з подачею звукових 

сигналів по повітряній та кістковій провідності в діапазоні 0,125-8 кГц, 

надпорогову тональну аудіометрію. Старшим дітям також проводили мовну 

аудіометрію (визначення 50% порогу розбірливості тесту числівників за 

методикою Харшака по повітряній та кістковій провідності і визначення стану 

100% розбірливості мови за даними словесного тесту з використанням таблиць 

Г.І. Грінберга та Л.Р. Зіндера).  
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Імпедансометричне дослідження проводилося на клінічному 

імпедансометрі «Siemens SD 30» (Німеччина) за стандартною методикою. 

Обстеження включало в себе тимпанометрію і реєстрацію акустичного 

рефлексу внутрішньовушних м’язів при іпси- контралатеральній стимуляції на 

частотах 0,5; 1,0 та 2,0. При проведенні акустичної імпедансометрії ми брали 

до уваги кількісні показники динамічної тимпанометрії (значення компліансу 

та інтратимпанального тиску), а також порогові характеристики акустичного 

рефлексу внутрішньовушних м'язів (АРВМ). Якісну оцінку типів отриманих 

тимпанограм проводили за класифікацією Jerger et al. (1973) та за I. Jerger, - A, 

B, C (1970); Liden, - D, E (1969) [88].  

Оскільки в деяких випадках ми отримували несиметричні 

тимпанограми, то при аналізі результатів враховували як кількість осіб, так і 

кількість вух.  

2.3.3. Метод дослідження нюхової функції. Нюхову функцію носа 

досліджували якісним методом, запропонованим    Воячеком В.І. (1934) (цит. 

за Юнусовим А.С. та Богомільським М.Р., 2001). В процесі дослідження 

застосовували наступні розчини речовин в порядку зростання сили запахів: 

0,5% розчин оцтової кислоти (слабий запах), чистий винний спирт (запах 

середньої сили), настойка валеріани (сильний запах), нашатирний спирт 

(ультрасильний запах). В якості контролю використовували дистильовану 

воду. 

Досліджуваному закривали пальцем одну ніздрю і до відкритої ніздрі 

підносили кусочки фільтрувального паперу, з попередньо нанесеним 

відповідним розчином,  та просили понюхати протягом 2-3 секунд і визначити 

пахучу речовину. Дослідження проводили з усіма речовинами, починаючи з 

оцтової кислоти і закінчуючи нашатирним спиртом.  

При нормальній функції нюхового апарату пацієнти правильно 

визначали всі речовини. При гіпосмії І ступеню пацієнт не визначав запаху 
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0,5% оцтової кислоти, при гіпосмії ІІ ступеню - винного спирту і 0,5% оцтової 

кислоти, при  гіпосмії ІІІ ступеню – 0,5% розчин оцтової кислоти, винного 

спирту, валеріани, при гіпосмії ІV ступеню (аносмії) - всіх вищеназваних 

пахучих речовин та нашатирного спирту [61].  

2.3.4. Метод дослідження дихальної функції носа. Ступінь прохідності 

порожнини носа вивчали методом ринопневмографії [87]. Принцип роботи 

ринопневмографа оснований на реєстрації перепаду температури вдихуваного 

і видихуваного повітря.  

          Пацієнт під час дослідження знаходився в положенні сидячі. 

Обстеження виконувалося при спокійному і форсованому диханні. 

Проводилась реєстрація носового (загального та з кожної сторони окремо) та 

ротового дихання.  Отримані результати фіксувалися на папері реєструючим 

пристроєм у вигляді синусоїдних кривих. Для оцінки прохідності носа 

проводили їх якісний та кількісний аналіз [61]. 

2.3.5. Мікробіологічні методи дослідження.  

2.3.5.1. Вивчення впливу високочастотного струму на бактерійну 

флору піднебінних мигдаликів у дітей. Вивчення впливу високочастотного 

струму на мікрофлору піднебінних мигдаликів було проведено у 30 дітей 

віком від 3 до 17 років із захворюваннями піднебінних мигдаликів. З 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів було 12 пацієнтів (24 піднебінних 

мигдаликів), з хронічним тонзилітом - 18 дітей (36 піднебінних мигдаликів). 

При гіпертрофії піднебінних мигдаликів вплив високочастотного струму 

вивчали in vivo. Забір матеріалу з піднебінних мигдаликів проводили 

натщесерце до і після дії високочастотного струму в режимі «зварювання» 

(частота 66 кГц, дія струму 2-3 с). При хронічному тонзиліті на піднебінні 

мигдалики діяли струмом після їх видалення (in vitro). Мазки на мікрофлору 

брали з поверхні піднебінних мигдаликів та з середини після їх розтину. Для 

контролю досліджували ПМ з протилежного боку без дії високочастотного 
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струму. У всіх випадках використовували біполярні електроди власної 

конструкції [99]. Забір матеріалу з піднебінних мигдаликів для 

бактеріологічного дослідження відбирався із використанням транспортної 

системи із середовищем Амієс. Матеріал у лабораторію доставляли впродовж 

однієї години.  

Посіви виконували за методом Голда, який дає можливість провести 

кількісну оцінку рівня мікробіологічного обсіменіння [105]. Посіви 

інкубували впродовж однієї доби за температури 37 °С в аеробних і 

анаеробних умовах в атмосфері, збагаченій 5% СО2. Бактеріологічне 

обстеження проводилося з метою виділення чистих культур мікроорганізмів 

та їх ідентифікації за загальноприйнятими мікробіологічними методиками і 

визначення виду бактерій за Берджі [144]. Ідентифікацію виділених чистих 

культур проводили за комплексом морфологічних, культуральних і 

біохімічних властивостей (автоматичний аналізатор VITEK2, BIOMERIEUX, 

Франція). Кількісний облік колоній проводили з урахуванням їх видової (або 

родової) належності. 

Результати кількісного дослідження мікрофлори виражали в 

колонієутворюючих одиницях у перерахунку на 1,0 г — (КУО/г). На основі 

аналізу результатів посівів для мікроорганізмів кожної групи визначали 

популяційний рівень (ПР), який виражали у lg КУО/г (КУО – 

колонієутворюючі одиниці) [144].  

При визначенні орієнтовної кількості виділеної мікрофлори для 

зручності підрахунків результати дослідження кількості мікроорганізмів 

виражалися в десяткових логарифмах на 1 грам клінічного матеріалу (lg 

КУО/г): І ступінь росту – дуже незначний ріст на чашках – до 10 поодиноких 

колоній (lg не більше 2 КУО/г); ІІ ступінь росту – незначний ріст – 10-25 

колоній (lg 2-3 КУО/г); ІІІ ступінь росту – помірний ріст більшості ізольованих 

колоній (не менше 50) (lg 4-5 КУО/г); ІV ступінь росту – масивний суцільний 
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ріст колоній, які неможливо порахувати (lg 6 і більше КУО/г). ІІІ і ІV ступені 

росту свідчили про можливу етіологічну роль наявного мікроорганізму, а І та 

ІІ – носійство або колонізацію. При І ступені кількісний вміст мікроорганізмів 

становив не більше 102 в 1 см3 клінічного матеріалу, при ІІ ступені - 102-103, 

при ІІІ ступені - 104-105, ІV ступені - 106  і більше.  

2.3.5.2. Дослідження бактерицидної дії високочастотного струму в 

експерименті. Дослідження проводили як зі штамами, виділеними у пацієнтів 

(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), так і з музейними штамами 

(АТСС 25922 (F-50) Escherichia coli, ГІСК 180106 Klebsiella pneumoniae). 

Суспензію мікроорганізмів у концентрації 1,5·108 кл/мл наносили в чашки 

Петрі з агаром. Після підсушування агару з висіяною культурою по поверхні 

агару проводили біполярними інструментами: без подачі струму (контроль), 

при дії ВЧС (66 або 440 кГц) у продовж 1 або 2 с у режимі «різання», 

«коагуляція», «перекриття» та 1-4 с у режимі «зварювання». Як джерело 

струму використовували електрокоагулятори ЕК-300М1 та ЕК-300М. 

Дослідження проводили при дії ВЧС, який подавали на біполярний 

електроінструмент в режимах: «різання», «зварювання», «коагуляція» або 

«перекриття» (ручне зварювання) при стабільних температурних показниках 

(60-70oС). Після цього чашки Петрі на 24 год. поміщали в термостат за 

температури 37 oС. Результати росту колоній бактерій оцінювали через 24 год.  

2.3.6. Вивчення факторів апоптозу.  

2.3.6.1. Вивчення факторів апоптозу у щурів. Дослідження 

спонтанного та індукованого апоптозу проводили в експерименті на 35 щурах-

самцях лінії Wistar масою 350 ± 30 г. Піддослідні тварини були розподілені на 

7 груп: 1 - зварювання (ЕТА), 2 - різання (ЕТА), 3 - коагуляція (ЕТА), 4 - 

перекриття (ЕТА), 5 - гальванокаутер, 6 - скальпель, 7 - контроль. Перед 

початком досліду у всіх щурів провели контрольний забір крові. ЕТА 

виконували внутрішньотканинно в ділянці стегнових м'язів із застосуванням 

голкоподібного біполярного пристрою [85].  
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Після введення біполярного електрода в товщу м'яза на пристрій 

подавали струм частотою 66 кГц протягом 4 с. Як джерело струму 

використовували біполярний електрокоагулятор ЕК-300М1. Під час ЕТА в 

першій групі піддослідних тварин пристрій включали в режимі «зварювання», 

у другій - у режимі «різання», в третій - у режимі «коагуляція», у четвертій - у 

режимі «перекриття». У тварин п’ятої групи провели електрокаустику м'язів 

протягом 4 с за допомогою апарату для електрокаустики. При ЕТА 

температура в рані була 40-70 ºС, а при електрокаустиці – 1000-1500 ºС.  

Забір крові проводили з вени хвоста щура до експерименту та на 2-гу,   

7-му і 30-ту добу після його закінчення.  

Перед проведенням дослідження всі матеріали стерилізували протягом 

30 хвилин під ультрафіолетовою лампою. Процедури підготовки проб до 

інкубації проводилися в стерильному боксі.  

Стан клітин організму оцінювали за показниками індексу індукції 

апоптозу (ІІА) і змін мітохондріального мембранного потенціалу 

мононуклеарних клітин (МНК) крові. Для визначення рівня апоптозу за 

анексиновим методом і мембранного потенціалу мітохондрій, виділяли МНК 

на градієнті щільності фікол-урографін (d = 1,077). Для визначення ІІА 

відбирали по 105 мононуклеарних клітин. В одну з пробірок додавали індуктор 

апоптозу й інкубували на живильному середовищі при 37 ºС протягом 18 год.  

Дослідження рівня апоптозу анексиновим методом проводили на 

проточному цитометрі PAS (Partec, Німеччина) з використанням набору для 

визначення апоптозу Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I (BD Bioscience 

Pharmingen, США).  

Дослідження рівня ІІА МНК відбувалося в два етапи: перший - це 

дослідження рівня спонтанного апоптозу, другий - дослідження рівня 

індукованого апоптозу. Дослідження спонтанного апоптозу дозволяє оцінити 

початковий стан організму. Таким чином, це дозволяє виявити внутрішні 
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порушення, які не виявляються звичайними методами, а саме визначити 

ступінь виснаження або функціональний резерв клітин організму [19, 28]. 

 Визначення змін мембранного потенціалу мітохондрій (МПМ) 

проводили за загальноприйнятою методикою [257] з родаміном 123 ( «Fluka»). 

Диференціювання клітин за типом загибелі відбувалося таким чином: родамін 

123 (-)/пропідій йодид (-) - клітини, загиблі шляхом апоптозу; родамін 123 (-

)/пропідій йодид (+) - клітини, загиблі шляхом некрозу; родамін 123 

(+)/пропідій йодид (-) - інтактні клітини; родамін 123 (+)/пропідій йодид (+) - 

клітини з порушенням інтактності цитоплазматичних мембран.  

2.3.6.2. Вивчення факторів апоптозу на лінійній перещеплюваній 

культурі Namalwa. Дослідження впливу різних режимів ВЧС на показники 

клітинної загибелі суспензії живих клітин при ЕТА в експерименті 

проводились на лінійній перещеплюваній культурі Namalwa в 24 лункових 

планшетах, концентрація 1·106 клітин/мл. Використовували культуральне 

середовище RPMI-1640 з L-глутаміном (Sigma) та додаванням 10% FBS 

(Sigma) й антибіотиків у бактеріостатичній концентрації.  

Обробку суспензії клітин проводили в асептичних умовах з 

використанням як джерело струму біполярного високочастотного (66 кГц) 

коагулятора ЕК-300М1 у режимах «зварювання», «коагуляція», «перекриття», 

«різання» та гальванокаутера («каутер») з експозицією 1 с у культуральному 

середовищі з максимальним зануренням без торкання до стінок планшету.  

Стан клітин після застосування різних режимів ЕТА оцінювали за 

показниками індексу апоптозу та змін мітохондріального мембранного 

потенціалу. Для визначення впливу різних режимів ЕТА вивчали рівень 

апоптозу за анексиновим методом та зміни МПМ після 3 год. інкубації на 

поживному середовищі при 37 оС.  

Дослідження рівня апоптозу анексиновим методом з використанням 

набору для визначення апоптозу Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I (BD 



 100 

Bioscience Pharmingen, США) та змін МПМ, за загальноприйнятою методикою 

з родаміном 123 («Fluka»), провадили на проточному цитометрі PAS (Partec, 

Німеччина). Результати отримані з використанням проточного цитометра 

диференціювали таим чином: Annexin V+ (AnV+) – клітини на різних стадіях 

апоптозу; AnV+ / Propidium Iodide- (PI-) – клітини на ранній стадії апоптозу; 

AnV+ / PI+ – клітини на пізній стадії апоптозу; PI- / Rhodamine 123- (R123-) – 

клітини, що загинули внаслідок апоптозу; PI+ / R123- – клітини, що загинули 

внаслідок некрозу; PI+ / R123+ – клітини з порушенням проникності 

цитоплазматичної мембрани.  

2.3.7. Морфологічні дослідження.  

2.3.7.1. Вивчення впливу високочастотного струму на перебіг 

ранового процесу у щурів. Вивчення морфологічних змін рани м’яких тканин 

після застосування електрозварювальної технології та характеру протікання 

репаративних процесів у наступний період проведено на 30 статевозрілих 

щурах обох статей лінії Wistar у віці до 4 міс., масою 190-250 г.  

Експериментальним тваринам після ретельного очищення від 

волосяного покриву і знезараження поверхні шкіри під ефірним наркозом 

наносили стандартну рану розміром 1 см з використанням біполярного 

скальпеля [44, 86] і високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 у режимі 

«різання» (частота струму 66 кГц) без накладення швів.  

З метою уточнення особливостей додаткового впливу інфільтрації 

тканин фізіологічним розчином натрію хлориду при застосуванні 

коагуляційних методів, зокрема, з використанням сучасних технологій 

електрозварювання було проведено дослідження на 32 статевозрілих щурах 

самцях у віці до 4 міс., масою 190-250 г.  

Експериментальним тваринам, після ретельного очищення від 

волосяного покриву і знезараження поверхні шкіри, під ефірним наркозом 

проводили інфільтрацію м’яких тканин стерильним фізіологічним розчином у 
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кількості 3-4 мл і наносили в ділянці спини стандартну рану розміром 1 см у 

довжину та 0,5-0,8 см у глибину за допомогою біполярного скальпеля і 

високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 у режимі «різання» (частота 

струму 66 кГц) без накладення швів. Тривалість дії ВЧС (66кГц) не 

перевищувала 2 с.  

У перший день та на 7-му, 14-ту і 21-шу добу тварин в обох групах 

виводили з експерименту методом декапітації під ефірним наркозом і 

забирали зразки тканин для морфологічних досліджень. Ділянку рани вирізали 

з урахуванням того, щоб для вивчення потрапили край зі стінкою ранового 

каналу, прилеглі неушкоджені ділянки шкіри і сполучнотканинні утворення, 

що прилягають. Відібрані зразки тканин піддавали фіксації в суміші Ліллі, 

заливали в парафін загальноприйнятими методами, виготовляли гістологічні 

препарати, які забарвлювали гематоксилін-еозином, азур-еозином, 

тулуїдиновим синім. 

Дослідження проводилися з використанням, дослідницького системного 

мікроскопа "Olympus" ВХ53 з комп'ютерної приставкою і можливістю 

морфометричних досліджень. Статистична обробка даних проводилася в 

пакеті Origin 8.1. Фотографування препаратів проводили з використанням 

цифрової фотокамери Оlympus "DP 72" при збільшені об.5,10,20, 40, ок.10.		

 

2.3.7.2. Морфологічні дослідження ПМ хворих на ХТ після введення 

та без введення фізіологічного розчину в паратонзилярну клітковину.  

Вивчення особливостей морфологічних змін у тканинах ПМ після 

інфільтрації паратонзилярної клітковини фізіологічним розчином під час ТЕ 

було проведено на  20 ПМ 10  хворих на ХТ віком від 6 до 17 років. Усього 

було проведено  2 серії досліджень: 1) 10 видалених ПМ у хворих на  ХТ з 

використанням «холодного» ріжучого інструмента (скальпель, распатор), 

(контрольна серія); 2) аналогічно видалені 10 ПМ після попереднього 
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введення в паратонзилярну клітковину фізіологічного розчину в об’ємі 7-9 мл 

(основна серія).  

Дослідження особливостей морфологічних змін у тканинах ПМ після 

інфільтрації паратонзилярної клітковини фізіологічним розчином під час ТЕ з 

використанням електрозварювальної технології проведено на  24  ПМ 12   

хворих на ХТ віком від 6 до 17 років. Дослідження було проведено  в 2 серіях: 

1) видалення ПМ методом електрозварювання в режимі «перекриття»;               

2) видалення ПМ після попереднього введення в паратонзилярну клітковину 

фізіологічного розчину в об’ємі 7-9 мл методом електрозварювання в  режимі 

«перекриття» за допомогою біполярного скальпеля і високочастотного 

електрокоагулятора ЕК-300М1 (частота струму 66 кГц).  

Відібрані зразки тканин піддавали фіксації в суміші Ліллі, заливали в 

парафін загальноприйнятими методами, виготовляли гістологічні препарати, 

які забарвлювали загальноприйнятими методами гематоксилін-еозином та 

азур-еозином.  

Дослідження проводили з використанням, дослідницького системного 

мікроскопа "Olympus" ВХ53 з комп'ютерною приставкою і можливістю 

морфометричних досліджень. Статистична обробка даних проводилася в 

пакеті Origin 8.1. Фотографування препаратів проводили з використанням 

цифрової фотокамери Оlympus "DP 72" при збільшені об. 5,10,20, 40, ок.10. 

  

2.3.7.3. Морфологічні дослідження піднебінних мигдаликів після 

внутрішньотканинної електротермоадгезії. 

Морфологічні зміни в тканинах ПМ вивчали in vitro на 22 

гіпертрофованих ПМ, видалених за допомогою скальпеля і распатора у дітей з 

ХТ.  

Після закінчення ТЕ на видалені ПМ у продовж 2 с діяли електричним 

струмом частотою 66 кГц у режимі «різання» або «перекриття» з 
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використанням біполярного голкоподібного електрода власної конструкції 

[80], який вводили в товщу ПМ. В якості джерела струму використовували 

електрокоагулятор ЕК-300М1. Тривалість дії струму була дві секунди в 

режимі «різання» і «перекриття».  

Після цього ПМ поміщали в 10% розчин нейтрального формаліну. 

Виконували гістологічну проводку за загальноприйнятою методикою з 

подальшим розміщенням у парафін. Гістологічні зрізи виконувались на 

роторному мікротомі з наступним їх забарвленням гемоксилін-еозином.  

Дослідження проводилися з використанням, дослідницького системного 

мікроскопа "Olympus" ВХ53 з комп'ютерною приставкою і можливістю 

морфометричних досліджень. Статистична обробка даних проводилася в 

пакеті Origin 8.1. Фотографування препаратів проводили з використанням 

цифрової фотокамери Оlympus "DP 72" при збільшені об. 5, 10, 20, 40, ок.10. 

2.3.8. Статистичні методи дослідження.  

Результати кількісних досліджень оброблялися методами варіаційної 

статистики з оцінкою достовірності різниць величин, показників 

кореляційного аналізу. Для аналітичної оцінки кількісних даних визначали 

значення середнього арифметичного (М), середню похибку середньої 

величини (m), середньоквадратичне відхилення та довірчий інтервал. 

Достовірність відмінностей при порівнянні середніх арифметичних 

показників визначалася за критерієм t Стьюдента, а при порівнянні частоти 

ознаки у відсотках – методом альтернативного варіювання. Для порівняння 

якісних характеристик між групами використовували критерій Хі-квадрат 

(χ2). Різниця між показниками вважалася статистично значущою при р < 0,05. 

Статистичну обробку проводили з використанням програми Statistica та 

Microsoft Office Excel 2010.  

Оцінка ризику реалізації події здійснювалася з урахуванням вірогідності 

величин відносного (ВР), атрибутивного (АР) ризиків та співвідношення 
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шансів події (СШ) із визначенням їх довірчих інтервалів (95% ДІ). 

Ефективність проведеного лікування оцінювали з урахуванням зниження 

абсолютного (ЗАР) і відносного (ЗВР) ризиків небажаної події з урахуванням 

мінімальної кількості хворих (МКХ), яких необхідно пролікувати для 

отримання одного позитивного результату [203].  

2.3.9. Етичні аспекти проведеного клініко-лабораторного 

дослідження.  

У всіх хворих перед проведенням дослідження було отримано 

інформовану згоду відповідно до вимог Конвенції Ради Європи з медицини та 

відповідних законів України, а також за погодженням з комітетом біоетики 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені            П.Л. 

Шупика, яку після ознайомлення особисто підписували батьки дітей-пацієнтів 

віком до 12 років і самі пацієнти старше 12 років. До початку проведення 

обстеження кожен з пацієнтів старше 12 років і кожен з батьків усіх пацієнтів 

були в доступній формі поінформовані про мету та методи дослідження, 

потенційну користь і можливий дискомфорт. Як батькам, так і пацієнтам 

старше 12 років було доведено інформацію, що вони даєть згоду добровільно; 

згода не може бути одержана примусово; дитина може вийти з дослідження у 

будь-який час і що вихід з нього не вплине на подальше медичне 

обслуговування. Проведення дослідження було схвалене на засіданні комісії з 

питань етики Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика (протокол № 5 від 05 травня 2015 р.).  

Усі експериментальні роботи було проведено з дотриманням 

застережних заходів щодо забезпечення дбайливого і гуманного поводження з 

тваринами відповідно до положень Конвенції Ради Європи з біомедицини та 

відповідних законів України, а також за погодженням з комітетом медичної 

етики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика.  
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Публікація даних проводилась зі збереженням конфіденційності. 

Результати, представлені в даному розділі, були висвітлені в наступних 

публікаціях:  

1. Косаківська ІА. 19 Гіпертрофія глоткового мигдалика, що імітує 

хоанальний поліп. Современная педиатрия. 2016; 5:137-8. doi: 

10.15574/SP.2016.77.137  

2. Косаківська ІА. Ангіоматозний поліп носоглотки. Современная 

педиатрия. 2017;6:48-50. doi: 10.15574/SP.2017.86.48 

3. Косаківська ІА. Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей. 

Современная педиатрия. 2018;5:11-3. doi: 10.15574/SP.2018.93.11  
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РОЗДІЛ 3 

БАКТЕРИЦИДНА ДІЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО СТРУМУ 

3.1. Дослідження бактерицидної дії високочастотного струму в 

експерименті  

В літературі відсутні повідомлення про гнійні ускладнення після 

хірургічних втручань з використанням електрозварювальної технології.  

Божко Н.В. [11] відмічає, що у хворих після ларингектомії з 

використанням електрозварювальної технології кількість мікроорганізмів в 

рані була значно меншою в порівнянні з контрольною групою. Розсікання 

тканин шиї у хворих в останній проводили з використанням ножиць, скальпеля 

або монополярного електрокоагулятора. Тому логічно думати про 

бактерицидну дію високочастотного струму (ВЧС).  

Відомо, що під дією ВЧС наступає часткове порушення структур 

біологічних мембран та коагуляція білка [114]. Температура біологічних 

тканин під час ЕТА підвищується до 40-70 oС. Подпрятов С.Є. та співавтори 

[121] стверджують, що під впливом ВЧС наступає денатурація та 

деполімеризація молекул білків, які входять до складу мембран 

мікроорганізмів, що супроводжується порушенням їх діяльності. 

Нами було проведено дослідження по визначенню впливу ВЧС на ріст 

бактерій під час ЕТА з використанням розроблених біполярних 

оториноларингологічних електроінструментів [62, 81, 82, 83, 85, 86].  

У дослідженні використовували культури різних бактерій: Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 

Чутливість перерахованих мікроорганізмів до антибіотиків приведена в 

таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1 

Чутливість досліджуваних мікроорганізмів до антибіотиків  

 

 
Антибіотик  

Штами мікроорганізмів  

K. 
pneumoniae  

S. aureus     Ps. 
aeruginosa1 

Ps. 
aeruginosa2  

E. coli   

Амікацин  чутлива  чутливий  стійка  чутлива  стійка  

Ампіцилін  стійка  стійкий    стійка  

Тієнам  чутлива     чутлива  

Цефоперазон  стійка     чутлива  

Цефтриаксон  стійка     чутлива  

Цифран  стійка   стійка  чутлива  чутлива  

Цефтазидим    стійка  чутлива   

Колестин    чутлива  чутлива   

Меропінем    стійка  чутлива   

Росміцин    стійка  стійка   

Азітроміцин   чутливий     

Ванкоміцин   чутливий     

Лінкоміцин   чутливий     

Оксацилін   чутливий     

Цефазолін   чутливий     

  

З таблиці 3.1 З таблиці 3.1 видно, що досліджувані мікроорганізми мали 

різну чутливість до антибіотиків. Так, наприклад, один штам палички синьо-

зеленого гною був чутливим до амікацину, цифрану, цефтазидіму, 

меропінему, колестину, в той час як інший штам цієї ж бактерії виявився 

стійким до перерахованих антибіотиків, крім колестину.  
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Результати дослідження росту колоній бактерій (E. coli) після дії ВЧС з 

використанням біполярних інструментів в різних режимах роботи («різання», 

«зварювання», «коагуляція», «перекриття») приведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Ріст бактерій при різних режимах ЕТА з використанням біполярного 

пінцета  

 

 

Показники 

 

Режими роботи електрокоагулятора ЕК-300М1  

Різання,  
1 сек  

 

Зварю-
вання,      
4 сек  

Коагуля-
ція, 1 сек  

Перекрит-
тя, 1 сек  

Конт-

роль 

І  ІІ  ІІІ  ІV  V 

M±m, n=5   

Відсутність 
росту 
колоній  
E. coli, мм  

 

4,8±0,192   

 

7,6±0,192   

 

4,2±0,384   

 

4,6±0,192   

 

0 

р І-ІІ  
р ІІ-ІІІ  
р ІІ-ІV  
р І-ІІ, ІІІ, ІV  
р ІІІ- ІV  
р V-І, ІІ, ІІІ, 
ІV 

< 0,001   
< 0,001   
< 0,001   
> 0,05   
> 0,05   
< 0,001   

  

З таблиці 3.2 видно, що при всіх режимах роботи джерела 

високочастотного струму з використанням біполярного пінцета 

спостерігається бактерицидна дія в ділянці робочих електродів, причому зона 

відсутності росту колоній бактерій (E. coli) значно більша при роботі 

пристрою в режимі «зварювання» в порівнянні з режимом «різання», 

«коагуляція» та «перекриття» (р < 0,001), що можна пояснити більш тривалим 

часом дії високочастотного струму. В контролі затримки росту колоній E. coli 

не виявлено. 

В таблиці 3.3 приведено результати впливу високочастотного струму з 

використанням біполярного скальпеля на ріст колоній різних бактерій при 
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роботі електрокоагулятора в режимі «різання». Ріст бактерій вивчали при дії 

струму 1 або 2 с.  

Таблиця 3.3 

Вплив ВЧС на ріст бактерій в режимі «різання» 
 

 

Показники 

Тривалість дії ВЧС 
(66 кГц), сек 

Конт 
роль 

Р 

І-ІІ І-ІІІ ІІ-ІІІ 

1  2  

І ІІ ІІІ 

M±m, n=5 

Відсутність росту 
колоній, мм: 
S. aureus 
(свіжовиділений) 
 
E. coli (музейний ) 
 
K. pneumoniae 
(музейний) 
 
Ps. аeruginosa¹ 
(свіжовиділений) 
 
Ps. aeruginosa² 
(свіжовиділений) 

 

 

4,4±0,576 
 

3,8±0,384 
 

4,2±0,576 
 
 

3,4±0,192 
 
 

4±0,384 

 
 
 

5,2±0,576 
 

5±0,192 
 

5,2±0,384 
 
 

5,2±0,576 
 
 

5,6±0,384 

 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

 

 

>0,05 
 
<0,05 
 
<0,05 
 
 
<0,05 
 
 
<0,05 

 

 

<0,001 
 

<0,001 
 

<0,001 
 
 

<0,001 
 
 

<0,001 

 
 
 

<0,001 
 

<0,001 
 

<0,001 
 
 

<0,001 
 
 

<0,001 

 

З таблиці 3.3 видно, що високочастотний струм (66 кГц), при його 

використанні в режимі «різання» (подача струму на біполярний скальпель), 

подавляє ріст бактерій незалежно від виду бактерій та їх чутливості до 

антибіотиків (таблиця 3.1), а також незалежно від того музейний штам чи 

свіжовиділений. Бактерицидна дія струму була більш виражена при дії струму 

у продовж 2 с в порівнянні з тривалістю електротермоадгезії 1 с (р < 0,05). В 

контрольних чашках Петрі затримки росту бактерій не виявлено.  
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Для наочності на рисунку 3.1 приведено результати росту колоній           

Ps. аeruginosa на чашці Петрі при використанні біполярного скальпеля в 

режимі «різання», на який подавали високочастотний струм (66 кГц).  

 
 

Рис. 3.1. Ріст колоній  Ps. аeruginosa на чашці Петрі при використанні 

біполярного скальпеля в режимі «різання» (ВЧС 66 кГц): зліва - 2 с, по 

середині – 1 с, справа - контроль 

В таблиці 3.4 приведені результати використання різних біполярних 

електроінструментів [81, 82, 83, 85, 86] в режимі «різання» на чашках Петрі з 

колоніями Staphylococcus aureus. 

Таблиця 3.4 

Затримка росту золотистого стафілококу під впливом                  

ВЧС  (66 кГц)  з використанням різних біполярних інструментів 

№ 
п/п 

Біполярні 
інструменти 

 
Розміри 

електродів, 
мм 

Зона відсутності росту колоній 
бактерій (мм), 1 сек, режим 

«різання», 
 M±m, n=5 

1. Скальпель  3х1х4  4,6±0,192 
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Продовження таблиці 3.4  

№ 
п/п 

Біполярні 
інструменти 

 
Розміри 

електродів, 
мм 

Зона відсутності росту колоній 
бактерій (мм), 1 сек, режим 

«різання», 
 M±m, n=5 

2. Аденотом 4х2х14 12,4±0,192 

3. 
 

Распатор – випукла  
поверхня   

8х2,5х 17 10,8±0,960 

4. Распатор – ребро  8х2,5х 17 5,2±0,192 

 5. Пінцет  2х1,5х4 4,8±0,192 

6. 
 

Пристрій для 
операцій   
на носових раковинах  

2х2х5 7,8±0,192  

7. Пристрій для 
електрозварювання 
біологічних тканин  

1,5х1,5х2 3,4±0,384 

8. Контроль (скальпель 
без подачі струму) 

3х1х4 0 

Р 1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
1-7 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 

<0,001 
<0,01 
>0,05 
>0,05 
<0,01 
<0,05 

<0,001 
 

З таблиці 3.4 видно, що при використанні всіх біполярних 

оториноларингологічних електроінструментів під час електротермоадгезії має 

місце бактерицидна дія високочастотного струму, про що свідчить утворення 

на місці контакту агару з робочими електродами та найближчих ділянок 

поживного середовища зони пригнічення росту бактерій. Радіус 

бактерицидної дії струму був в прямій залежності від величини робочих 

електродів.  

В останні роки на ринку України з’явився апарат для електрозварювання 

біологічних живих тканин з високочастотним струмом частотою 440 кГц. Дана 
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частота використовується також в США та країнах Євросоюзу. В зв’язку з цим 

ми провели дослідження впливу струму частотою 440 кГц на ріст бактерій.  

В таблиці 3.5 приведені результати дослідження росту колоній бактерій 

(S. аureus) після дії високочастотного струму на різних частотах (66 та 440 кГц) 

з використанням біполярного скальпеля в режимі роботи «перекриття».  

Таблиця 3.5  

Вплив ВЧС на різних частотах (66 та 440 кГц) на ріст S. аureus при 

використанні його в режимі «перекриття»  

 
 

Показники 

Частота (кГц) ВЧС  
(тривалість дії 2 сек) 

Кон-
троль 

Р 

І-ІІ І-ІІІ ІІ-ІІІ 

66  440  

І ІІ ІІІ 

M±m, n=5 

Відсутність росту 
колоній, мм: 
S. aureus  

 
 
5,0±0,384 

 
 
4,8±0,192 

 
 
0 

 
 
>0,05 
 

 
 
 
<0,001 

 
 
 
<0,001 

 

 

Для наочності на рисунку 3.2 приведено результати росту колоній             

S. аureus на чашці Петрі при використанні біполярного скальпеля в режимі 

«перекриття», на який подавали ВЧС 66 кГц та 440 кГц. 
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Рис. 3.2. Ріст колоній  S. аureus на чашці Петрі після дії ВЧС частотою 

66 кГц (зліва), 440 кГц (в центрі) з використанням біполярного скальпеля в 

режимі «перекриття» та контроль (справа). 

З наведених даних в таблиці 3.5 і на рисунку 3.2 видно, що під час ЕТА 

має місце бактерицидна дія струму як при використанні частоти 66 кГц, так і 

при частоті 440 кГц.  

3.2. Вплив високочастотного струму на видовий склад і популяційну 

характеристику мікрофлори піднебінних мигдаликів у дітей  

Багаточисельними дослідженнями доведено, що  етіологічним чинником 

хронічного тонзиліту може бути різноманітна мікрофлора [16, 18, 92, 241], 

проте бета-гемолітичному стрептококу групи А (сучасна назва – піогенний 

стрептокок), який часто призводить до тонзилогенних ускладнень, насамперед 

ревматизму, надається одне з провідних місць [102, 141, 283]. В останні роки 

з’явились дані про роль мікоплазми, хламідії, легіонели у розвитку ХТ (до 

10%), а також наявність в глибині лакун змішаної мікрофлори: S. aureus,            

H. influenzae, M. сatarrhalis [92].  
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Дослідження впливу високочастотного струму на мікрофлору 

піднебінних мигдаликів провели у 30 дітей віком від 3 до 17 років із 

захворюваннюми піднебінних мигдаликів.  З гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів  було 12 пацієнтів (24 піднебінних мигдаликів), з хронічним 

тонзилітом - 18 дітей (36 піднебінних мигдаликів).  

На рисунку 3.3 наведено мікробіологічний профіль піднебінних 

мигдаликів при хронічному тонзиліті та гіпертрофії піднебінних мигдаликів. 

 

Рис. 3.3. Мікробіологічний профіль піднебінних мигдаликів при 

хронічному тонзиліті (ХТ) та гіпертрофії піднебінних мигдаликів (ГПМ) 

З рисунку 3.3 видно, що у дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

було виділено патогенну та умовно-патогенну (Str. pneumoniae, S. aureus, S. 

epidermidis, C. albicans), а також нормальну мікрофлору (непатогенна 

Neisseria, стрептококи групи Viridans); при хронічному тонзиліті з піднебінних 

мигдаликів були виділені:  H. influensae, S. aureus, K. pneumoniae, Str. pyogenes, 

Str. agalactiae (патогенна та умовно-патогенна флора), Micrococcus, 

непатогенна Neisseria, стрептококи групи Viridans (нормальна флора) [69]. 
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Частота виділення мікроорганізмів та щільність мікробної колонізації 

ПМ при їх гіпертрофії та у дітей з хронічним тонзилітом представлені в 

таблицях 3.6 та 3.7. 

Таблиця 3.6 

Результати бактеріологічного дослідження у дітей з ГПМ 

 

З таблиці 3.6 та 3.7 видно, що серед патогенної та умовно-патогенної 

мікрофлори на поверхні піднебінних мигдаликів у дітей з гіпертрофією 

мигдаликів частіше висівається золотистий стафілокок (61,1%), а у дітей з 

хронічним тонзилітом – золотистий стафілокок (47,3%) та гемофільна паличка 

(31,6%). 

 

Гіпертрофія піднебінних мигдаликів, n=24 

 

Мікроорганізми виділені на поверхні 
мигдаликів 

частота 
виділення 

мікроорганізмів 

щільність 
мікробної 

колонізації  
lg  КУО/г 

(M±m) 

  абс. %  

Патогенна та умовно-патогенна флора 18 100  
Str. pneumoniae 2 11,1 4,5 
S. aureus 11 61,1 3,9±0,29 
S. epidermidis 2 11,1 4 
C. albicans 3 16,7 3±0,34 

Нормальна  флора 33 100  
непатогенна Neisseria 10 30,3 3,9±0,31 

Str. групи Viridans 23 69,7 4,9±0,17 
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Таблиця 3.7 

Результати бактеріологічного дослідження у дітей з хронічним 

тонзилітом 

 

Як випливає з одержаних результатів, обсіменіння патогенною та 

умовно-патогенною мікрофлорою було виразнішим у дітей, які страждали на 

хронічний тонзиліт, а в групі пацієнтів із ГПМ, у бактеріологічних засівах 

переважала нормальна мікрофлора.   

Так, показники клініко-епідеміологічного ризику позитивних 

результатів мікробіологічних засівів із мигдаликів на патогенну й умовно-

патогенну мікрофлору у хворих за наявності хронічного тонзиліту відносно 

Хронічний тонзиліт, n=36 

 

Мікроорганізми виділені на поверхні 
мигдаликів 

частота 
виділення 

мікроорганізмів 

щільність 
мікробної 

колонізації  
lg КУО/г 
(M±m) 

  абс. %  

Патогенна та умовно-патогенна флора 19 100  
K. pneumoniae 1 5,3 1 
H. influensae 6 31,6 6,5±0,16 
S. aureus 9 47,3 3,3±0,37 
Str. agalactiae 1 5,3 4 
Str. pyogenes 2 10,5 4 

Нормальна  флора 21 100  
непатогенна Neisseria 3 14,3 3±1 
Str. групи Viridans 17 80,9 3,9±0,37 

Micrococcus 1 4,8 6 
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представників із гіпертрофією піднебінних мигдаликів становили: СШ = 1,7 

(95 % ДІ: 0,94-2,93), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 0,92-1,79) та АР = 0,13.   

Разом із тим, наявність позитивної мікробіологічної відповіді при засіві 

на живильні середовища дозволяє стверджувати, що у хворих на хронічний 

тонзиліт переважає обсіменіння піднебінних мигдаликів Str. групи Viridans із 

наступними показниками клініко-епідеміологічного ризику відносно хворих із 

ГПМ: СШ = 1,84 (95 % ДІ: 0,96-3,55), ВР = 1,4 (95 % ДІ: 1,18-1,63), АР = 0,15. 

Водночас, нами виявлено, що особливостями видового складу мікрофлори 

піднебінних мигдаликів із їх гіпертрофією було переважання популяції S. 

aureus і непатогенної Neisseria порівняно до представників групи ХТ. Так, 

вірогідність позитивного засіву на S. aureus при ГПМ характеризувалася 

наступними показниками клініко-епідеміологічного ризику: СШ = 1,75 (95 % 

ДІ: 1,00-3,07), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 1,02-1,72) та АР = 0,14, а виділення 

непатогенної Neisseria було ще більш статистично значущим і становило: СШ 

= 2,61 (95 % ДІ: 1,29-5,27), ВР = 1,5 (95 % ДІ: 0,86-2,66), АР = 0,23.   

В таблиці 3.8 наведені результати бактеріологічного дослідженя 

матеріалу з поверхонь піднебінних мигдаликів у дітей із їх гіпертрофією до та 

після електротермоадгезії.  

Таблиця 3.8 

Частота виділення мікроорганізмів з ПМ (n=24) та щільність їх 

мікробної колонізації у дітей з ГПМ до і після ЕТА 

Мікроорганізми 
виділені на 
поверхні 
мигдаликів 

до        ЕТА після ЕТА 

частота 
виділення 
мікроорганіз-
мів 

щільність 
мікробної 

колонізації 
lg КУО/г 
 (M±m) 

частота 
виділення 
мікроорганіз-
мів 

щільність 
мікробної 

колонізації 
lg КУО/г 
 (M±m) абс. від. 

од. 
абс. від. 

од. 
патогенна та 
умовно-патогенна 
флора 

18 1,0  4 1,0  
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Продовження таблиці 3.8 

Мікроорганізми 
виділені на 
поверхні 
мигдаликів 

до        ЕТА після ЕТА 

частота 
виділення 
мікроорганіз-
мів 

щільність 
мікробної 

колонізації 
lg КУО/г 
 (M±m) 

частота 
виділення 
мікроорганіз-
мів 

щільність 
мікробної 

колонізації 
lg КУО/г 
 (M±m) абс. від. 

од. 
абс. від. 

од. 
Str. pneumoniae 2 0,11 4,5 1 0,25 4 
S. aureus 11 0,61 3,9±0,38 1 0,25 1±0,09 
S. epidermidis 2 0,11 4 1 0,25 2 
C. albicans 3 0,17 3±0,34 1 0,25 2±0,34 
нормальна флора 33 1,0  16 1,0  
непатогенна 
Neisseria 

10 0,30 3,9±0,41 6 0,38 2±0,32 

Str. групи Viridans 23 0,70 4,9±0,17 10 0,62 2±0,22 
 

Із результатів, наведених у таблиці 3.8, можна зробити висновок, що під 

впливом високочастотного струму відбуваються значні зміни у видовому та 

популяційному складі мікробіому піднебінних мигдаликів у дітей із їх 

гіпертрофією. Вагомими результатом слід визнати те, що під впливом 

електротермоадгезії у дітей із гіпертрофією піднебінних мигдаликів у 11 разів 

зменшилася кількість позитивних результатів бактеріологічних засівів на 

живильні середовища S. aureus. У цілому, кількість виділених видів патогенної 

і умовно-патогенної мікрофлори зменшилась у 4,5 разу, зокрема, C. albicans – 

у 3 рази, Str. pneumoniae та S. epidermidis – удвічі. Зниження абсолютного 

ризику виявлення патогенних і умовно-патогенних збудників на слизових 

оболонках піднебінних мигдаликів у дітей із гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів сягало 26,3%, зниження відносного ризику – 33,8% при 

мінімальній кількості хворих – 3,0.    

Для непатогенної мікрофлори характерним було те, що вплив 

високочастотного струму незначно зменшував її кількість із показниками 

ризику збереження індивідуального мікробного пейзажу, представленого 

непатогенною Neisseria та іншими представниками нормальної мікрофлори. 
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Показники зниження клініко-епідеміологічного ризику знищення нормальної 

мікрофлори при гіпертрофії піднебінних мигдаликів становили: ЗАР = 26,3%, 

ЗВР = 53,7% при МКХ = 1,9. Кількість виділених представників нормальної 

флори зменшилась у 2,1 разу.  

Отже, метод ЕТА дозволяє досягти статистично значущих позитивних 

впливів на бактеріологічне обсіменніння умовно-патогенною та патогенною 

флорою ПМ у дітей із їх гіпертрофією при зниженні ризику ерадикації 

представників нормальної мікрофлори, причому для нормофлори даний 

результат є більш вагомим.  

В таблиці 3.9 наведені результати бактеріологічного дослідженя на 

поверхні та в середині піднебінних мигдаликів у дітей з хронічним тонзилітом 

(36 ПМ) до і після ЕТА.   

Таблиця 3.9 

Результати бактеріологічного дослідження у дітей з ХТ до і після ЕТА 

Мікроорганізм
и виділені з 
мигдаликів, 
n=36 

Частота виділення мікроорганізмів 

до  електротермоадгезії після електротермоадгезії 

на поверхні 
мигдалика 

в середині 
мигдалика 

на поверхні 
мигдалика 

в середині 
мигдалика 

n¢ КУО/г n¢ КУО/г n¢ КУО/г n¢ КУО/г 

патогенна та 
умовнопато-
генна флора 

19  17  5  4  

K. pneumoniae 
 

1 2 1 3 1 2 0 0 

H. influensae 6 6,5±0,16 6 6±0,48 2 2 1 2 
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Продовження таблиці 3.9 

Мікроорганізм
и виділені з 
мигдаликів, 
n=36 

Частота виділення мікроорганізмів 

до  електротермоадгезії після електротермоадгезії 

на поверхні 
мигдалика 

в середині 
мигдалика 

на поверхні 
мигдалика 

в середині 
мигдалика 

n¢ КУО/г n¢ КУО/г n¢ КУО/г n¢ КУО/г 

патогенна та 
умовнопато-
генна флора 

19  17  5  4  

S. aureus 
 

9 3,3±0,37 9 3,2±0,34 1 2 2 3 

Str. pyogenes 2 4 0 0 0 0 0 0 

Str. agalactiae 1 4 1 4 1 4 1 4 

нормальна 
флора 

21  20  8  8  

непатогенна 
Neisseria 

3 4,7±1 3 4,7±1 2 2 2 2 

Str. групи 
Viridans 

17 3,9±0,37 17 3,9±0,27 6 2,3±0,48 6 2,7±0,48 

Micrococcus 1 6 0 0 0 0 0 0 
n¢ - виділені мікроорганізми 

За результатами, наведеними у таблиці 3.9 можна дійти висновку, що 

вплив високочастотного струму у процесі електротермоадгезії у хворих на 

хронічний тонзиліт дозволяє досягти співставимих результатів ерадикації 

патогенної та умовно-патогенної мікрофлори як з поверхні мигдалика, так і з 

середини тканини, що значно розширює лікувальні можливості застосованого 

терапевтичного методу. Так, показники ефективності електротермоадгезії за 

зниженням обсіменіння поверхні піднебінних мигдаликів патогенною та 

умовно-патогенною мікрофлорою у хворих на хронічний тонзиліт сягали: ЗАР 

= 16,5%, ЗВР = 22,5%, МКХ = 4,4, при цьому аналогічні показники ерадикації 
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збудників з середини мигдалика становили: ЗАР = 16,5%, ЗВР = 21,5%,         

МКХ = 4,6.   

Окрім того, отримані результати дозволяють дійти висновку, що метод 

електротермоадгезії у процесі ерадикації H. influenzae мав кращі результати 

щодо збудника, розташованого в середині мигдаликів, порівняно до колоній, 

розташованих на поверхні піднебінних мигдаликів: ЗАР = 16,7%, ЗВР = 20,0%, 

МКХ= 5,0. Натомість ерадикація S. aureus краще досягалася при поверхневому 

розташуванні колоній: ЗАР = 11,1%, ЗВР = 12,5%, МКХ = 8,0.  

Тобто, шанси досягти ерадикації шляхом електротермоадгезії 

патогенних та умовно-патогенних збудників в обох групах хворих були 

вищими порівняно до мікробів-коменсалів. Показники зниження ризику 

отримання позитивних результатів бактеріологічного обстеження коливалися 

близько 20%, а мінімальна кількість хворих, яких слід пролікувати для 

отримання одного позитивного результату – у межах 2-5 осіб.  

Частота виділення патогенної та умовно-патогенної мікрофлори на 

поверхні піднебінних мигдаликів у дітей з хронічним тонзилітом зменшилась 

у 4 рази, у середині мигдаликів – у 4,25 разу, а нормальної мікрофлори - у 2,6 

та 2,5 разу відповідно (p < 0,01).  

Таким чином нормальна мікрофлора виявилась більш стійкою до впливу 

високочастотного струму в порівнянні з  патогенною та умовно-патогенною 

флорою, що узгоджується з концепцією, згідно якої нормальна мікрофлора 

більш стійка до впливу різних фізичних факторів [150]. Це може сприяти 

більш швидкому заселенню піднебінних мигдаликів нормальною 

мікрофлорою після електротермоадгезії. Отримані результати досліджень 

підтверджують доцільність застосування високочастотного струму при 

лікуванні захворювань піднебінних мигдаликів.   
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Висновки до розділу 3 

1. При ЕТА з використанням оториноларингологічних біполярних 

електроінструментів та ВЧС (66 кГц та 440 кГц) має місце бактерицидна дія 

струму в місці його поширення при різних режимах роботи 

електрокоагуляторів ЕК-300М1 та ЕК-300М («різання», «зварювання», 

«коагуляція», «перекриття»), незалежно від виду бактерій, їх штамів та 

чутливості до антибіотиків. Існує пряма залежність бактерицидної дії ВЧС під 

час ЕТА з використанням біполярних електроінструментів від тривалості дії 

струму та величини робочих електродів.  

2. Виявлено, що особливостями видового складу мікрофлори 

піднебінних мигдаликів у дітей із ГПМ є переважання поверхневого 

розташування S. aureus (61,1%), а у дітей з ХТ – S. aureus (47,3%) та H. influenza 

(31,6%). При хронічному тонзиліті у дітей обсіменіння мікрофлорою 

піднебінних мигдаликів є більш щільним (показники клініко-

епідеміологічного ризику позитивних засівів на патогенну та умовно-

патогенну мікрофлору порівняно до дітей із ГПМ: СШ = 1,7 (95 % ДІ: 0,94-

2,93), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 0,92-1,79) та АР = 0,13).  

Під впливом ЕТА відбувається ефективна ерадикація патогенної та 

умовно-патогенної мікрофлори у дітей із ГПМ та ХТ, причому в останніх 

ерадикація є ефективною як і з поверхні, так і з середини піднебінних 

мигдаликів (ЗАР = 16,5%, ЗВР = 21,5-22,5%, МКХ = 4,4-4,6).   

3. При ЕТА ПМ in vivo та in vitro має місце бактерицидна або 

бактеріостатична дія ВЧС. Причому нормальна мікрофлора виявилась більш 

стійкою до впливу ВЧС в порівнянні з  патогенною та умовно-патогенною 

мікрофлорою. Це може сприяти більш швидкому заселенню ПМ нормальною 

мікрофлорою після ЕТА.  
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4. При ГПМ після дії ВЧС частота виділення патогенної та умовно-

патогенної мікрофлори зменшується у 4,5 разу, а нормальної мікрофлори - у 

2,1 разу (p < 0,01). У хворих дітей на ХТ частота виділення патогенної та 

умовно-патогенної мікрофлори на поверхні ПМ під впливом ВЧС зменшується 

у 4 рази, в середині ПМ – у 4,25 разу, а виділення нормальної мікрофлори - у 

2,6 та у 2,5 разу відповідно (p < 0,01).   
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РОЗДІЛ 4 

СТАН АПОПТОЗУ ПІСЛЯ ДІЇ ВИСОКОЧАСТОТНОГО СТРУМУ 

Дія високочастотного струму під час електротермоадгезії (ЕТА) на 

біологічні тканини багатогранна [114, 116]. Одним з невивчених напрямків 

впливу ЕТА на живий організм є апоптоз.  

Той факт, що апоптоз є фізіологічним, генетично регульованим 

процесом і має оборотні етапи, робить дослідження впливу зовнішніх факторів 

на різні регулюючі системи апоптозу, особливо високочастотного 

випромінювання, актуальним.  

4.1. Вплив високочастотного струму на апоптоз щурів  

Дослідження спонтанного та індукованого апоптозу проводили в 

експерименті на 35 щурах самцях лінії Wistar.  

Результати отримані в ході дослідження динаміки змін рівня сумарного 

апоптозу мононуклеарних клітин (МНК) після проведення маніпуляцій 

виявили статистично значуще (p < 0,05) підвищення кількості апоптичних 

клітин у зразках крові тварин у всіх групах щодо значення до маніпуляцій 

40,03 ± 4,81% (M ± SD) на всіх термінах забору матеріалу крім 1 групи на 7-

му добу після маніпуляції 42,25 ± 11,10%. Однак цікавим є той факт, що зразки 

крові отримані від тварин на 2-гу добу після маніпуляцій мали значення рівня 

спонтанного апоптозу трохи нижче в порівнянні зі значеннями контрольної 

групи 73,02 ± 13,43%, статистично значущі (p < 0,05) відмінності виявлені у 2-

й (47,94 ± 0,81%), 4-й (57,76 ± 7,64%), 5-й (62,96 ± 6,08%) і 6-й (58,87 ± 9,94) 

групах щодо контрольної на 2-гу добу (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Динаміка зміни сумарної кількості клітин, що знаходяться на 

різних стадіях клітинної загибелі шляхом апоптозу 

Вивчення рівня апоптичних клітин після інкубації з індуктором 

апоптозу не виявило статистично значущих відмінностей значень в групах, 

проте було показано максимальні значення на 2-гу добу після маніпуляцій, що 

вказує на те, що саме перші дні після маніпуляцій є вкрай небезпечними для 

життя, оскільки мобілізуються резерви організму, на що вказує збільшення 

рівня апоптозу після індукції (рис. 4.2). 

             
Рис. 4.2. Динаміка змін сумарної кількості клітин, що знаходяться на 

різних стадіях клітинної загибелі шляхом апоптозу після індукції 
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Дослідження рівня МНК на різних стадіях апоптозу виявили найбільші 

та найменші відхилення від контрольних значень рівня клітин на ранній стадії 

апоптозу на 7-му добу в 1 групі до 42,25 ± 11,10% та до 60,14 ± 19,68% у 2-й 

групі відповідно, що було статистично значимо (p < 0,05) відмінне як від 

значень перед маніпуляціями (14,52 ± 2,16%), так і контрольної групи (16,50 ± 

0,24%). На 30-ту добу після маніпуляцій статистично значимо (p < 0,05) менші 

значення рівня клітин на ранній стадії апоптозу були в 4 та 5 групах 16,99 ± 

0,28% та 13,95 ± 2,59% відповідно в порівнянні до контрольного значення 

18,74 ± 3,07% (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Динаміка змін кількості клітин, що знаходяться на ранній стадії 

клітинної загибелі шляхом апоптозу 

Щодо результатів визначення рівня клітин на пізній стадії апоптозу було 

виявлено статистично значимо (p < 0,05) менші значення кількості апоптозних 

клітин на пізній стадії в 2-й, 4-й, 5-й та 6-й групах, а саме 33,76 ± 1,23%;       

43,19 ± 6,87%; 46,55 ± 7,40% та 42,59 ± 8,05% відповідно в порівнянні з 

контрольним значенням 59,38 ± 14,65% на другу добу та в 2-й, 5-й та 6-й групі 

38,71 ± 0,79%; 34,20 ± 4,30% та 34,82 ± 2,75% відповідно на 30-ту добу після 

маніпуляцій (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Динаміка змін кількості клітин, що знаходяться на пізній стадії 

клітинної загибелі шляхом апоптозу  

Було також виявлено статистично значуще (p < 0,05) зниження рівня 

клітин, загиблих в результаті некрозу у всіх групах на всіх термінах після 

маніпуляцій щодо значення до маніпуляцій (6,31 ± 0,67%) (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Динаміка зміни кількості клітин, загиблих шляхом некрозу  
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що відбивалося в статистично значущому (p < 0,05) зниженні показників ІІА у 

всіх групах крім третього (1-а - 0,763 ± 0,129 у.о.; 2-а - 0,672 ± 0,029 у.о.; 3-я - 

0,858 ± 0,103 у.о.; 4-а - 0,807 ± 0,019 у.о.; 5-а - 0,804 ± 0,052 у.о.; 6-а - 0,776 ± 

0,113 у.о.; 7-а - 0,915 ± 0,073 у.о.) (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Динаміка змін індексу індукції апоптозу 

Вивчення порушення проникності цитоплазматичної мембрани виявило 

статистично значуще (p < 0,05) зниження відносно контролю кількості клітин 

з порушенням проникності в 2-й групі на 2-гу добу після маніпуляцій (44,58 ± 

4,16% до маніпуляції; 59,38 ± 21,15% в 7 групі та 32,15 ± 1,09% в 2-й групі на 

2-гу добу). Дослідження порушень проникності цитоплазматичної мембрани 

дозволяє оцінити можливість попадання неспецифічних речовин в цитоплазму 

МНК оскільки оцінюється за допомогою супервітального маркера. Вивчення 

порушення проникності цитоплазматичної мембрани виявило статистично 

значуще (p < 0,05) зниження щодо контролю кількості клітин з порушенням 

проникності у 2-й групі на 2-у добу після маніпуляцій (44,58 ± 4,16% до 

маніпуляції; 59,38 ± 21,15% в 7-й групі і 32,15 ± 1,09% у 2-й групі на 2-гу добу). 

Було показано статистично значуще (p<0,05) зниження клітин з 

підвищеною проникністю цитоплазматичної мембрани в другій (різка, ЕТА) 

групі на 2-у добу після маніпуляцій 32,15 ± 1,09% щодо контрольного 
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значення 49,42 ± 9,91%. Проте вже на 30-ту добу статистично значимо менші 

значення були отримані для 2-ї, 3-ї, 5-ї і 6-ї груп 35,29 ± 7,54%; 34,37 ± 9,23%; 

35,35 ± 3,47; і 35,23 ± 3,74% відповідно в порівнянні з контрольним значенням 

47,60 ± 8,32% (рис. 4.7).  

 

Рис. 4.7. Динаміка змін кількості клітин з порушенням проникності 

цитоплазматичної мембрани  

Таким чином, отримані результати вказують на активацію відновних 

систем організму тварин після оперативного втручання на 2-гу добу з 
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загибелі. Одним з тригерних механізмів запуску програми загибелі є 

деполяризація плазматичної мембрани клітин, що активує FAS рецептори 

клітин [167], також пермобілізація мембран призводить до запуску 

каспазонезалежних шляхів розвитку апоптозу [192].  

Проведені дослідження прямого впливу ЕТА на 

злоякіснотрансформовані клітини імунної системи (Namalwa) виявили 

статистично значимі відмінності впливу різних режимів ЕТА на рівень 

Annexin V+ (апоптотичні) (рис. 4.8). Так, експозиція 1 с у режимі 

«зварювання» призвела до статистично значимого (p < 0,05) збільшення 

кількості Annexin V+ клітин до 8,65 ± 1,63% (тут і далі M ± SD) відносно 

контрольного значення 6,81 ± 0,60%, в режимі «коагуляція» до значення     

10,24 ± 0,67%, в режимі «перекриття» до  10,06 ±                                                                    

2,71%, в режимі «різання» до 10,27 ± 2,27%, а використання каутера збільшило 

кількість Annexin V+ клітин до 11,66 ± 2,55% після три годинної інкубації на 

поживному середовищі (рис. 4.8).  

 
Рис. 4.8. Зміна кількості Annexin V+ (апоптотичних) клітин залежно від 

типу ЕТА після експозиції 1 с 
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Наступним етапом експериментальних досліджень було вивчення 

впливу різних типів ЕТА на різні стадії та типи клітинної загибелі. 

Використання запропонованих методик, під час досліджень, дозволило 

диференціювати як тип загибелі, апоптоз чи некроз, так і стадію розвитку 

апоптозу. Диференціювали ранню стадію (Annexin V+ / PI-) та пізню (Annexin 

V+ / PI+) звідки віднімали значення кількості некротичних клітин (PI+ / 

Rhodamine 123-). Отже результати отримані під час проведених досліджень 

виявили, що найбільший вплив на мембранні структури клітин (Namalwa) 

мали маніпуляції ЕТА в режимі «коагуляція» та каутер 8,98 ± 0,58% й 10,02 ± 

2,65%, відповідно проти 5,45 ± 0,44% контрольного значення кількості 

Annexin V+ / PI- клітин. Щодо інших режимів, то ЕТА в режимах 

«зварювання» та «перекриття» призводили до майже ідентичних змін 

кількості Annexin V+ / PI- клітин 7,24 ± 1,74% й 7,34 ± 2,38% відповідно. 

Найменша кількість Annexin V+ / PI- клітин, менша за контрольне значення, 

було виявлено в зразках, що піддавались 1 с експозиції ЕТА в режимі 

«різання» (рис. 4.9).  

Дослідження впливу різних режимів ЕТА на кількість Annexin V+ / PI+ 

(пізня стадія апоптозу) виявило, що використання ЕТА в режимах 

«зварювання» та «коагуляція», а також 1 с експозиція каутера майже не 

впливало на кількість Annexin V+ / PI+ клітин Namalwa (1,44 ± 0,20%; 1,26 ± 

0,17% та 1,63 ± 0,24% відповідно), значення в контрольних зразках 1,27 ± 

0,19%. Проте використання ЕТА в режимі «перекриття» призводило до 

статистично значимого (p < 0,05), більш ніж у два рази, збільшення Annexin 

V+ / PI+ клітин (2,72 ± 0,78%), а використання ЕТА в режимі «різка» - до 

збільшення показника більш ніж в чотири рази (5,33 ± 0,81%) (рис. 4.9).  

Важливим показником «стабільності» клітинної системи є активність 

мітохондрій клітин. Зниження мітохондріального мембранного потенціалу 

відображає розвиток мітохондрійзалежного апоптозу, проте, виходячи з того, 

що апоптоз є енергозалежним процесом і залежить від активного синтезу 
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АТФ, функцонування мітохондрій є вкрай важливим фактором розвитку 

клітинної загибелі. Отже визначення змін мітохондріального мембранного 

потенціалу при дослідженні клітинної загибелі є вкрай важливим, оскільки 

відображає не тільки кількість клітин, що загинули шляхом апоптозу                

(PI- / Rhodamine 123-), а й порушення цілісності цитоплазматичної мембрани 

(PI+ / Rhodamine 123+) та кількість клітин, що загинули шляхом некрозу PI+ / 

Rhodamine 123-). Було показано, що ЕТА та каутер, окрім режима 

«коагуляція» (4,03 ± 0,28%), не впливають на мембранний потенціал 

мітохондрій, що відображалось у відсутності статистично значимих 

відмінностей від значень контрольних зразків (4,87 ± 0,35%). Проте вивчення 

порушення проникності цитоплазматичной мембрани клітини після дії різних 

режимів ЕТА та каутера, виявило статистично значиме (p < 0,05) збільшення 

кількості клітин з підвищеною проникністю цитоплазматичної мембрани в 

зразках після 1 с експозиції ЕТА в режимах «коагуляція» (2,99±2,34%), 

«перекриття» (3,68 ± 0,59%), «різання»» (5,40 ± 0,72%) та каутер (2,65±0,78%) 

відносно контрольного значення 1,76±0,11%. 

Щодо кількості клітин, що загинули внаслідок некрозу, виявлено деяке 

зниження кількості PI+ / Rhodamine 123- (некроз) клітин в зразках після 

експозиції 1 с ЕТА у режимі «коагуляція» (0,11 ± 0,01%), збереження на рівні 

контролю даного показника в режимі «зварювання», експозиція ЕТА в інших 

режимах призводила до статистично значимого (p < 0,05) збільшення кількості 

PI+ / Rhodamine 123- клітин до 0,24 ± 0,05% в режимі «перекриття», 0,36 ± 

0,05% у режимі «різання» та 0,20 ± 0,09% при використанні каутера (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Вплив різних типів ЕТА на кількість клітин на різних стадіях та 

типах клітинної загибелі  

Таким чином дослідження впливу різних режимів ЕТА та 

гальванокаутера на показники клітинної загибелі виявило, що навіть 

нетривала експозиція ЕТА та гальванокаутера призводить до значних змін в 

показниках загибелі клітин. Так, спостерігалось зростання кількості Annexin 

V+ / PI- клітин в зразках, що піддавались ЕТА в режимах «зварювання», 

«перекриття» та «коагуляція», а також після використання гальванокаутера, на 

основі чого можна зробити висновок про мембранно орієнтований вплив 

зазначених маніпуляцій. Зміни кількості Annexin V+ / PI+ вказують на 

відсутність деструктивного впливу режимів ЕТА «зварювання», «коагуляція» 

та гальванокаутера на цитоплазматичну мембрану клітин культури Namalwa, 

оскільки не спостерігалось збільшення кількості клітин з інкорпорованим PI, 

що є суправітальним барвником. Важливим є той факт, що ЕТА та 

гальванокаутер не впливали на мітохондрії клітин, що відображалось у 

відсутності змін кількості клітин зі зниженим мітохондріальним мембранним 

потенціалом (PI- / R123-). Найбільш деструктивним виявився режим ЕТА 
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«різка», що підтверджується статистично значимо (p < 0,05) більшими 

значеннями кількості Annexin V+ / PI+ (пізня стадія апотпозу) та PI+ / R123- 

(некроз) клітин при зниженні концентрації Annexin V+ / PI-.  

Проведені дослідження виявили залежність кількості клітин, що мають 

ознаки загибелі за різними типами від режиму ЕТА. Було показано, що 

найбільшого впливу суспензія клітин зазнала під час використання ЕТА в 

режимі «різання», а найменшого, в режимі «зварювання».  

Отримані результати вказують на те, що ЕТА впливає не тільки на 

молекули колагену чи еластину, а й на структурні елементи цитоплазматичної 

мембрани клітин. Цікавим є той факт, що проведені дослідження не виявили 

впливу ЕТА на внутрішньоклітинні структури клітин.  

Висновки до розділу 4  

1. Під впливом високочастотного струму (66 кГц) спостерігається 

активація відновних систем організму піддослідних тварин після хірургічного 

втручання на 2-гу добу з поступовим відновленням функціонального резерву 

на 30-ту добу. Максимальні значення апоптозу на 2-гу добу після індукції 

вказують на те, що саме перші дні після операції вкрай небезпечні для життя.  

2. Використання високочастотної електрозварювальної технології при 

хірургічних втручаннях на тваринах прискорює процес відновлення 

функціонального резерву і сприяє стабілізації мембран клітин. Вивчення 

порушення проникності цитоплазматичної мембрани виявило статистично 

значуще (p < 0,05) зниження щодо контролю кількості клітин з порушенням 

проникності у щурів після ЕТА в режимі «різання» на 2-гу добу після 

хірургічного втручання (44,58 ± 4,16% до маніпуляції; 49,42 ± 9,91% у 

контролі і 32,15 ± 1,09% після ЕТА в режимі «різання»).  
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3. Кількість клітин, що мають ознаки загибелі за різними типами 

залежить від режиму ЕТА. Найбільшого деструктивного впливу суспензія 

клітин зазнає під час використання ЕТА в режимі «різання», а найменшого - в 

режимі «зварювання» (Annexin V+ клітин 10,27 ± 2,27% в режимі «різання» і 

8,65 ± 1,63% в режимі «зварювання», PI+ / Rhodamine 123- (некроз) клітин 0,36 

± 0,05% і 0,16 ± 0,05%, відповідно, p < 0,05).  

4. Під впливом високочастотного струму (66 кГц) з експозицією 1 с в 

культуральному середовищі спостерігаються зміни цитоплазматичної 

мембрани клітин при збереженні неушкодженими внутрішньоклітинних 

структур, зокрема виявлено статистично значиме (p < 0,05) збільшення 

кількості клітин з підвищеною проникністю цитоплазматичної мембрани в 

зразках в режимах «коагуляція» (2,99 ± 2,34%), «перекриття» (3,68 ± 0,59%), 

«різання» (5,40 ± 0,72%) відносно контрольного значення 1,76 ± 0,11%.  
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РОЗДІЛ 5 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

ВНАСЛІДОК ДІЇ ВИСОКОЧАСТОТНОГО СТРУМУ  

 
5.1. Морфологічні дослідження рани м’яких тканин щурів при 

використанні ВЧС до та після інфільтрації їх фізіологічним розчином 

Даний   фрагмент роботи  був спрямований на отримання  попередніх 

даних в експерименті про особливості дії ВЧС на м’які тканини шкіри 

(епітеліальну тканину покривного епідермісу, рихлу сполучну тканину дерми, 

жирову тканину  гіподерми та інші)  для розробки  методів хірургічного 

видалення мигдаликів   при хронічному тонзиліті.   

Було проведено 2 серії  досліджень. В 1-й серії  розтин шкіри 

виконувався  лише із застосуванням  ВЧС,  а  в 2-й серії - ЕТА  проводили 

після попередньої інфільтрації шкіри  фізрозчином  для  уточнення доцільності 

введення розчину анестетика в паратонзилярний простір перед 

тонзилектомією.  

При макроскопічному дослідженні в першу добу після ЕТА по краях 

рани виявляється вузька зона коагуляції країв рани без ознак кровотечі та 

крововиливи, без виражених явищ гіперемії і потовщення прилеглої сполучної 

тканини.  

При морфологічному дослідженні шкіри щурів на препаратах цієї групи 

виявляється вузька зона денатурації і коагуляції (127 ± 32,3 мкм) з явищами 

гомогенізації тканинних структур, дискомплексація епітеліальних клітин 

епідермісу і придатків шкіри, явищами стазу і мінімальної клітинної 

інфільтрації що додатково відповідало зоні деструктивних змін розміром    

91,12 ± 13,09 мкм (рис. 5.1). 
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 Рис. 5.1. Наявність вузької зони коагуляції (1) з явищами гомогенізації 

тканинних структур, дискомплексація епітеліальних клітин епідермісу і 

придатків шкіри, явищами стазу і мінімальної клітинної інфільтрації в першу 

добу після виконання розрізу методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-

еозином. Об. 20, ок.10 

 

На рівні гіподерми також спостерігається аналогічна картина з 

утворенням зони коагуляції, помірної клітинної інфільтрації, явища набряку, 

розволокнення сполучної тканини, проте при цьому відзначається розширення 

зони пошкодження головним чином за рахунок порушення структури жирових 

утворень (544,56 ± 40,1мкм) у вигляді появи численних прозорих вакуолей 

(рис. 5.2).  
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 Рис. 5.2. Наявність зони коагуляції (1), помірної клітинної інфільтрації, 

явища набряку, розволокнення сполучної тканини (2), а також численних 

прозорих вакуолей (3) в шкірі в першу добу після ЕТА. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Об. 20, ок. 10 

Подібні явища структурних змін логічно віднести за рахунок дії в 

процесі ЕТА суми фізичних факторів: температури, електричного поля, 

зовнішньої механічної сили, а також властивостей самих тканин, на які 

піддалися впливу ВЧС [116, 118]. Виявлення жирових вакуолей різного 

розміру через в першу добу після впливу ВЧС може також свідчити про 

специфічну дію фізичних факторів при ЕТА на жирові клітини, що 

проявляється «розплавленням» жиру і його «розтіканням».  

На 7 день після нанесення стандартної рани методом електрозварювання 

в режимі «різання» макроскопічно виявляється зяюча рана і утворення струпа 

5-7х12 мм.  

При мікроскопічному дослідженні препаратів забарвленних 

гематоксилін-еозином і азур-еозином по краях ранового каналу є зона 

деструктивно-дистрофічних змін 292 ± 36,5 мкм з явищами некрозу, 
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некробіозу і гомогенізацією структур дерми. Характерним при цьому було 

виявлення на межі з непошкодженими ділянками дерми вузької зони 

грануляційної тканини 165,62 ± 35,1 мкм з проліферацією ендотеліальних 

клітин і явищами ангіогенезу, збільшенням числа фібробластів та появою 

молодих ліпоїдних клітин (рис. 5.3, 5.4).  

 
 

Рис. 5.3. Зона деструктивно-дистрофічних змін (1) з явищами некрозу, 

некробіозу з гомогенізацією тканин, виявленням на межі з непошкодженими 

ділянками дерми вузької зони грануляційної тканини (2) з активацією 

ангіогенезу, фібробластів і ліпоїдних клітин на 7 день після нанесення 

стандартної рани методом ЕТА. Забарвлення азур-еозином. Об. 20, ок. 10  

Подібна наявність шару гомогенізованих структур дерми з виявленням 

вузької зони грануляційної тканини може свідчити про створення при розрізі 

шкіри методом ЕТА захисного бар'єру для проникнення інфекції, що в свою 

чергу і призводить до відсутності інфекційного впливу в даному випадку і 

суттєвого обмеження зони грануляцій, яка практично проявляється в вигляді 

активного ангіогенезу і явищ фіброгенезу. 
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 Рис. 5.4. Молоді ліпоцити зоні розростання грануляційної тканини (1) на 

7 день після нанесення стандартної рани методом ЕТА. Забарвлення азур-

еозином. Об. 40, ок. 10 

Крім того, наявність ознак активації фібробластів, ендотеліальних 

клітин судин і ліпоїдних клітин, які є характерним показником розвитку 

грануляційної тканини, відображають успішний процес регенерації та 

загоєння рани. За свідченням Пальцина А.А. та співавторів [111] поява і 

розмноження в рані молодих клітин жирової тканини, що було підтверджено 

з використанням методу включення міченого тимідину, є особливо 

сприятливою ознакою загоєння рани.  

Отримані дані про наявність молодих жирових клітин на 7-му добу після 

ЕТА і виявлення жирових вакуолей різного розміру в більш ранній період (в 

першу добу після дії ВЧС) може також свідчити про відсутність істотного 

впливу на гермінативні структури таких клітин і їх здатності до подальшого 

розмноження. Даний факт може також свідчити про досить локальну дію 

факторів ЕТА на шкіру в епіцентрі дії і щадний її вплив на оточуючі тканини.  
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В цей же термін спостерігається активне розростання епітеліального 

шару, поява його в зоні струпа (рис. 5.5).  

 
 

Рис. 5.5. Розростання епітеліального шару (1) на 7 день після розтину 

шкіри методом ЕТА. Забарвлення азур-еозином. Об. 20, ок.10  

Характерна також відсутність при цьому мастоцитів, набряку та 

обмежена фібробластична реакція. За даними ряду дослідників [177, 201, 217] 

саме мастоцити, як ключові ефекторні клітини, грають   важливу роль в 

розвитку запальних процесів, зокрема, в появі набряків і мобілізації клітин 

запалення. Крім того, за даними Drummond P.D. [191] мастоцити проявляють 

свою активність у забезпеченні впливів чутливості шкіри до тепла і теплової 

гіперадгезії. Таким чином, відсутність даних клітин в прилеглій до країв зоні 

рани дозволяє говорити про виражену локальність дії електрозварювання і 

відсутність істотного впливу температури на тканинні структури поза полем 

впливу діючого фактора.  

Разом з тим слід зазначити, що в більш глибоко розташованих ділянках 

дерми виявлялися ділянки коагуляції тканини поряд з некробіотичними 



 144 

структурами, що супроводжувалося появою зони вираженої клітинної 

інфільтрації, так званого, демаркаційного валу. Важливо відмітити, що при 

цьому також відзначалась наявність обмеженої вузької зони грануляцій          

185 ± 30,8 мкм аналогічно сосочковому шару дерми (рис. 5.6).  

 
 

Рис. 5.6. Некробіотичні структури (1), клітинна інфільтрація (2), 

демаркаційий вал в області пухкої сполучної тканини гіподерми і вузької зони 

грануляційної тканини (3) на 7-му добу після розтину шкіри методом ЕТА. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10 

 

Даний факт очевидно обумовлений, з одного боку, проникненням 

інфекції і появою клітинної реакції, що характерно для загоєння ран 

вторинним натягом в умовах розвитку запального процесу [14, 25, 111, 137]. З 

іншого боку, наявність обмеженої зони грануляцій, аналогічно сосочковому 

шару дерми, свідчить про збереження бар'єрної функції зони коагуляційного 

некрозу після ЕТА, що в свою чергу позитивно впливає на процес загоєння 

рани.  
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На 14-21-шу добу після ЕТА при отриманні стандартної рани 

виявляється виражена тенденція активного загоєння і відновлення структури 

шкіри. При цьому на 14-ту добу краї рани добре спаяні і щільно прилягають, 

хоча ще відзначається суха скоринка 0,8х1 см, в той же на  21-й день має місце 

вже повне закриття рани блискучим шаром епітелію шириною 0,15-0,3 см з 

деяким порушенням архітектоніки придатків шкіри і волосяного покриву.  

При мікроскопічному дослідженні в зоні загоєння рани виявляється 

розростання багатошарового епітелію, відзначається розростання сполучної 

тканини з наявністю фібробластів і численних мастоцитів, що відображають 

процеси рубцювання, а також спостерігається відновлення судин, структури 

придатків шкіри і сальних залоз (рис. 5.7). 

 

 
 

Рис. 5.7. Розростання багатошарового епітеліального покриву, розвиток 

сполучної тканини з наявністю фібробластів і мастоцитів, а також відновлення 

судин, структури придатків шкіри і сальних залоз в зоні загоєння рани на        

14-ту добу після проведення ЕТА. Забарвлення азур-еозином. Об.40, ок.10  

Явища відновлення структури шкіри і волосяного покриву краще 

виражені в термін дослідження на 21-й день. У даний час спостерігається 
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також поява зроговіння епідермісу, дозрівання сполучної тканини дерми, 

відновлення придатків шкіри і волосяного покриву (рис. 5.8). 

 
 

 Рис. 5.8. Відновлення епітеліального шару з тенденцією до зроговіння, 

дозрівання сполучної тканини дерми, відновлення придатків шкіри і 

волосяного покриву на 21-шу добу після розтину шкіри методом ЕТА. 

Забарвлення азур-еозином. Об.40, ок.10 

Таким чином,  проведені  морфологічні дослідження  свідчать про те, що 

використання ВЧС в експерименті при операціях на шкірі щурів 

супроводжується локальними змінами морфології біологічних тканин із 

утворенням як в епідермісі, так і в дермі зони коагуляції і денатурації з 

ущільненням і гомогенізацією тканинних структур, додатковою появою в 

дермі периферійної зони деструктивних змін з проявом, стазу крові в судинах,  

що створює на межі з непошкодженими структурами покриття ранової 

поверхні з попередженням  кровотечі.  Характерними особливостями  змін  в 

дермі є  наявність  незначного набряку та мінімальної клітинної інфільтрації, 

а у гіподермі – більш поширеного  пошкодження жирової тканини з появою 

різного розміру та форми вакуолей, що  свідчить про залежність характеру і 

поширення пошкодження  від особливостей структурної організації тканин. 
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В процесі загоєння рани на 7-му добу спостерігається струп, наявність 

незначної клітинної інфільтрації і демаркаційного валу з характерним 

розвитком  вузької зони грануляційної тканини з активацією ендотеліальних 

клітин судин і ангіогенезу, збільшенням числа фібробластів і появою молодих 

ліпоїдних клітин, що через 2-3 тижні  поєднується з відновленням 

архітектоніки шкіри та її придатків. 

Метод інфільтрації тканин фізіологічним розчином використовується 

для попередження кровотечі при виразках або ерозії шлунку і дванадцятипалої 

кишки шляхом його введення в підслизовий шар безпосередньо під судину або 

згусток крові при їх електрокоагуляції [109]. Особливе значення надається 

введенню фізіологічного розчину при коагуляції з використанням енергій 

діатермії, кобляції, дії лазерного випромінювання, які застосовуються зокрема 

при тонзилектомії [171]. Автори підкреслюють, що додаткове введення 

фізіологічного розчину покращує коагуляцію судин, зменшує кровоточивість, 

призводить до зниження інтенсивності післяопераційного болю і сприяє 

атравматичному відшаруванню псевдокапсули від м'язової стінки 

тонзиллярної ніші.  

Незважаючи на отримані авторами результати є виправданим подальше 

уточнення особливостей додаткового впливу інфільтрації тканин 

фізіологічним розчином при застосуванні коагуляційних методів, зокрема, з 

використанням сучасних технологій електрозварювання.  

Вивчення морфологічних змін шкіри і характеру протікання 

репаративних процесів після її інфільтрації фізіологічним розчином і 

застосування електрозварювання в експериментах проведено на 32 

статевозрілих щурах самцях у віці до 4 місяців, масою (190-250) г.  

Макроскопічні вивчення рани шкіри в першу добу після застосування 

електрозварювання в умовах попереднього її насичення фізіологічним 

розчином дозволили виявити в зоні розрізу зону коагуляції.  
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При морфологічному дослідженні препаратів шкіри щурів даної групи 

уздовж ранового каналу виявляється зона деструктивних змін у вигляді 

коагуляції і денатурації, явищ гомогенізації, дискомплексації, зміщення, 

витягування і вакуолізації клітин епідермісу і дерми шириною 253,64 ± 42,76 

мкм (рис. 5.9).  

 
 

Рис. 5.9. Деструктивні зміни з явищами коагуляції і денатурації, 

гомогенізації, дискомплексації, зміщення, витягування і вакуолізації клітин 

епідермісу і дерми шкіри щурів через добу після введення фізрозчину і розрізу 

методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок.10             

У дермі поза зоною коагуляційного некрозу спостерігаються виражені 

розволокнення тканинних структур і наповнені кров'ю судини з явищами 

лейкостазу і гемолізу еритроцитів (рис. 5.10).  
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Рис. 5.10. Виражені розволокнення тканинних структур і наповнені 

кров'ю судини з явищами гемолізу еритроцитів і лейкостазу в ділянках поза 

зоною коагуляційного некрозу в першу добу після введення фізрозчину і 

розрізу шкіри методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок.10  

Виявлені явища коагуляції структур по краях рани і стазу крові свідчать 

про забезпечення безкровного розтину живих тканин і попередження 

крововтрати, що узгоджується з відомими даними літератури [114, 118, 122].  

При дії на шкіру високочастотного струму після  введення фізрозчину 

особливу увагу привертало виявлення навколо зони коагуляції ділянок тканин 

з переважанням набряку, ексудації і вираженими деструктивно-

дистрофічними порушеннями, що створювало своєрідну смугу відмежування 

від оточуючих непошкоджених тканинних структур шириною 820,77 ± 129,53 

мкм. У даних ділянках крім стазу крові з явищами гемолізу еритроцитів і 

лейкостазу характерним було пошкодження стінок судин, набухання 

колагенових волокон, лімфоцитарна інфільтрація і поява своєрідної картини 

чергування ущільнених і розріджених ділянок, а також виражених 

деструктивних змін придатків шкіри, жирових клітин і м'язових волокон. При 



 150 

цьому в пошкоджених м'язових клітинах спостерігалися ознаки набухання 

міофібрил і вакуолізація цитоплазми, а жирові клітини набували виду 

розрізнених світлих вакуолей різного розміру, які розміщувалися у вигляді 

смуг.  

Такі структурні зміни можуть бути викликані дією в процесі ЕТА 

сукупністю фізичних факторів: температури, електричного поля, зовнішньої 

механічної сили, а також обумовлені властивостями самих тканин [116]. 

Зокрема, більш виражене пошкодження жирових клітин при застосуванні 

електрозварювальної технології для розрізу шкіри були відзначені також нами 

раніше [70]. А на чутливість до термічного пошкодження м'язових клітин при 

впливі температурного чинника звертають увагу й інші дослідники [245].  

Визначальний вплив на утворення смуги розмежування, в поширеності і 

її розміри, а також збільшення вираженості ушкоджень очевидно вносить 

насичення рідиною при введенні фізрозчину, про що свідчить виявлене 

превалювання в ній набрякових і ексудативних явищ. Важливо підкреслити, 

що ступінь прояву деструктивних змін має тенденцію до зниження по мірі 

віддалення від епіцентру рани і від зони коагуляційного некрозу.  

Через 7 днів після розрізу шкіри із застосуванням електрозварювання в 

умовах насичення її фізіологічним розчином макроскопічно все ще 

виявляється струп поруч з вираженим набряком навколишніх ділянок.  

При дослідженні гістологічних препаратів спостерігається ущільнення 

зони коагуляційного некрозу і відмежування її від оточуючих структур зоною 

розволокнення і клітинною інфільтрацією (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. Ущільнення зони коагуляції і відмежування її від оточуючих 

структур через 7 днів після введення фізрозчину і розрізу шкіри методом ЕТА. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Про. 20, ок.10  

У цей період спостерігається активний розвиток репаративних процесів, 

що супроводжується розростанням епітеліального шару на поверхні рани і 

утворення грануляційної тканини в зоні дефекту. У смузі розмежування 

простежується зв'язок репаративних процесів з деструктивно-дистрофічними 

змінами, які виявлялися в попередній термін дослідження зі збереженням 

раніше виявленої тенденції залежності їх віддалення від країв ранового 

каналу. При цьому в прилеглих до зони коагуляції ділянках все ще зберігалися 

явища набряку та клітинної інфільтрації. Також чітко проявлялося чергування 

ущільнених і розріджених ділянок з вираженими деструктивними змінами 

епітеліальних і жирових клітин у вигляді смуг, а також спостерігалося активна 

проліферація ендотелію судин, епітеліоцитів і жирових клітин придатків 

шкіри, що відображає розвиток репаративних процесів (рис. 5.12). 
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Рис. 5.12. Явища набряку і клітинної інфільтрації, чергування 

ущільнених і розріджених ділянок, проліферація ендотелію судин, 

епітеліоцитів і жирових клітин придатків шкіри в безпосередньо прилеглих до 

зони коагуляційного некрозу ділянках через 7 днів після введення фізрозчину 

і розрізу шкіри методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.10, ок.10 

 

У той же час в ділянках смуги відмежування, прилеглих до зони 

коагуляційного некрозу з явищами стазу крові, спостерігаються ознаки 

розволокнення, організації тромбів та фіброзування сполучної тканини поряд 

з активним формуванням грануляцій (рис. 5.13). 
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Рис. 5.13. Організація тромбів, фіброзування, розвиток грануляційної 

тканини через 7 днів після введення фізрозчину і розрізу шкіри методом ЕТА. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 20 ок. 10 

В окремих ділянках розвитку грануляційної тканини в смузі 

відмежування часто поряд з ознаками активації процесів відновлення 

пошкоджених клітин проявляється своєрідна мозаїчна картина з 

деструктивними змінами різного ступеня вираженості (рис. 5.14). 

 

 
 

Рис. 5.14. В зоні розвитку грануляційної тканини ділянки з вираженими 

деструктивними змінами через 7 днів після введення фізрозчину і розрізу 

шкіри методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.40, ок.10  
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У ділянках на межі з непошкодженими тканинами спостерігається 

найбільш виражене утворення грануляційної тканини  (1940,45 ± 410,31 мкм) 

з активацією ангіогенезу, наявністю численних макрофагів, фібробластів, 

ліпоцитів з периферійно розміщеними великими базофільними ядрами, що 

свідчить про переважання в даному місці процесів загоєння рани (рис. 5.15). 

 

 
 

 Рис. 5.15. Грануляційна тканина з численними макрофагами, 

фібробластами, лімфоцитами, ліпоцитами з великими базофільними ядрами 

через 7 днів після введення фізрозчину і розрізу шкіри методом ЕТА. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об.40, ок.10  

 Через 14 днів після впливу ВЧС у зоні загоєння спостерігається 

відновлення епітеліального покриву і виявляються процеси дозрівання 

сполучної тканини, що займає досить велику зону - 1,83 ± 0,75 мм та 

формується рубець. Відновлений епітелій виглядає потовщеним в порівнянні 

з віддаленими ділянками. В зоні дозрівання рубцевої тканини ще виявляється 

велика кількість судин, фібробластів, новоутворених волокон і відзначається 

значна кількість тканинних базофілів (мастоцитів), розміщених головним 
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чином по периферії зони рубцювання, що сприяють колагеноутворенню, а 

також спостерігається відсутність придатків шкіри при наявності окремих 

ділянок розмноження епітеліальних клітин їх залишків (рис. 5.16). 

 

 
 

Рис. 5.16. Розростання епітеліального шару, дозрівання сполучної 

тканини, проліферація фібробластів, наявність окремих ділянок скупчення 

епітеліальних клітин залишків придатків шкіри через 14 днів після 

застосування методу ЕТА з насиченням шкіри фізрозчином. Забарвлення азур-

еозином. Об.10, ок.10  

Відновлення архітектоніки шкіри не настає і через 21 день після 

застосованого методу розрізу, хоча при цьому спостерігається подальше 

дозрівання сполучної тканини рубця з тенденцією зменшення площі 

рубцювання і подальшого відновлення придатків шкіри і пошкоджених 

ділянок жирової і м'язової тканин.  

Для наочності в таблиці 5.1 наведено результати морфометрії м’яких 

тканин щурів після дії ВЧС до та після інфільтрації шкіри фізрозчином. 
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Таблиця 5.1 

Результати морфометрії м’яких тканин щурів після дії ВЧС до та 

після інфільтрації шкіри щурів фізрозчином 

 

Показники 

Групи досліджень  

P Без 
інфільтрації 
n=30, M±m 

Після 
інфільтрації 
n=32, M±m 

Зона коагуляції країв рани в 
першу добу після ЕТА, мкм 

127,48±32,3 253,64±42,76 <0,05 

Периферійна зона  зі стазом 
крові, крововиливами, в 
першу добу після ЕТА, мкм 

91,12±13,09 820,77±129,53 <0,001 

Розвиток грануляційної 
тканини на 7 добу після ЕТА, 
мкм  

165,62 ±35,1 1256,34±210,31 <0,001 

 

З таблиці 5.1 видно, що при проведенні ЕТА м’яких тканин щурів після 

інфільтрації їх фізрозчином зона коагуляції країв рани в першу добу після ЕТА 

збільшувалась у 2 рази, периферійна зона  зі стазом крові та крововиливами – 

у 9 разів, розростання грануляційної тканини на 7-му добу після операції - у 

7,6 разу. Отримані результати свідчать про те, що насичення м’яких тканин 

фізіологічиним розчином перед ЕТА сприяє значному збільшенню зони 

деструктивно-дистрофічних змін в тканинах. 

Оцінюючи отримані результати в цілому, важливо підкреслити, що 

проведення розрізу шкіри методом ЕТА після її насичення фізрозчином 

викликає утворення значної зони деструктивно-дистрофічних змін з появою 

коагуляційного некрозу і специфічної смуги відмежування від 

непошкоджених навколишніх тканин, з явищами стазу крові, превалюванням 

набрякових процесів, ексудації, клітинної інфільтрації, вираженої деструкції 

епітеліальних утворень придатків шкіри і проявом більш вираженого 



 157 

ушкодження з боку жирової і м'язової тканин. Характерне переважання 

набрякових явищ в смузі відмежування може бути свідченням вирішального 

внеску введення фізіологічного розчину і насичення рідиною шкіри як 

фактора, що моделює поширеність і розміри цієї смуги. Виявлене збільшення 

зони пошкодження при впливі зазначених факторів закономірно призводить 

до подовження термінів загоєння рани, утворення значної за розміром зони 

рубцювання з відсутністю відновлення придатків і звичної архітектоніки 

шкіри протягом 21-го дня спостереження.  

5.2. Морфологічні дослідження піднебінних мигдаликів хворих на 

хронічний тонзиліт після введення та без введення фізіологічного розчину 

в паратонзилярну клітковину 

При хірургічному втручанні під місцевою анестезією традиційно перед 

ТЕ в паратонзилярну клітковину вводиться розчин анестетика [120]. В даний 

час ТЕ в більшості випадків виконується під загальним знеболенням, 

насамперед це стосується дітей [92]. При цьому одні лікарі додатково 

проводять місцеву анестезію, інші хірургічне втручання проводять без 

введення анестетика в паратонзилярну клітковину. Тому логічним є вивчення 

чи є різниця морфологічних змін в мигдаликах при введенні розчину в 

паратонзилярну клітковину і без його введення.  

Вивчення особливостей морфологічних змін в тканинах ПМ після 

інфільтрації паратонзилярної клітковини фізіологічним розчином під час ТЕ 

проведено на  20 ПМ 10  хворих на ХТ віком від 6 до 17 років.  

Спочатку досліджували морфологічні зміни в 10 ПМ, які видаляли 

холодними ріжучими інструментами (скальпель, распатор) без введення 

фізіологічного розчину в пататонзилярну клітковину. 

При дослідженні поверхні ПМ після видалення ріжучим  інструментом   

по  краях розрізу спостерігався розвиток зони  реактивних змін, витік крові та 
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просякнення плазми крові в тканини, що відповідає загальновідомому 

характеру  різаної хірургічної рани.  

При дослідженні забарвлених гематоксиліном і еозином препаратів  

мигдаликів після видалення холодним ріжучим  інструментом  (распатором) 

по краях розрізу спостерігається розвиток зони деструктивних змін (375,31 ± 

53,24 мкм) з проявом виражених ексудаційних процесів,  розрихленням 

епітеліального покрову та підлеглих тканин,  злущенням клітин а також 

розширенням судин. крововиливами  та клітинною  інфільтрацією, що 

відповідає загальновідомому характеру  різаної хірургічної рани (рис. 5.17). 
	

	
	
	 Рис. 5.17. Прояв ексудаційних процесів з розрихленням епітеліального 

покрову та підлеглих тканин,  виражене злущення клітин, а також розширення 

судин  та клітинна інфільрація в  мигдаликах хворого  на ХТ після видалення 

распатором. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10 

 

Слід все ж особливо відмітити, що характерні для мигдаликів явища 

підвищеної міграції лімфоцитів, які зумовлені проявом їх участі в  імунному 

захисті,  були особливо  виражені  в напрямку  розрізу  (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Підвищена міграція лімфоцитів  в напрямку  розрізу в  ПМ 

хворого на ХТ після видалення холодним ріжучим інструментом.  Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

Мікроскопічні дослідження паренхіми видалених ПМ хворих на ХТ 

свідчили про прояв стійкої запальної реакції  з явищами  альтерації, 

інфільтрації, ексудації. В ПМ виявлялось потовщення покривного епітелію з 

вираженими ознаками лімфоцитарної інфільтрації, нерівномірне  

розподілення фолікулярних структур та дифузної лімфоїдної тканини, явища 

розрихлення в фолікулах та міжфолікулярній тканині, фіброзні розростаня,  а 

також мало місце наявність обмежених грануляціями ділянок гнійного 

запалення з проявами деструкції тканини, що відображає відсутність впливу 

хірургічного розрізу  на  структури мигдаликів  у  віддалених ділянках (рис. 

5.19-5.20).  
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Рис. 5.19. В ділянках пошкодження лімфоїдна інфільтрація, розрихлення 

в фолікулах та міжфолікулярній тканині в ПМ хворого на ХТ після видалення 

распатором. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10 

 
 

 
 

Рис. 5.20. Обмежені грануляційною тканиною ділянки гнійного  

запалення та  явища деструкції тканини в  ПМ хворого  на ХТ після видалення 

распатором. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 40, ок. 10  
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Наведена морфологічна характеристика з урахуванням даних літератури  

[21, 106, 121, 133, 168] говорить  про  особливості функціонування  ПМ як  

важливого  органу  імунного захисту  в умовах ХТ, що знаходить відображення 

у виявленні пошкодження епітелію, його ретикуляції з явищами інфільтрації 

та міграції лімфоцитів як ознак активного лімфоепітеліального симбіозу, у 

появі ділянок фіброзних розростань в результаті  рубцювання,  у виявленні 

численних  судин з високим  стоянням ендотелію як свідченням їх підвищеної 

проникності та сприянні транссудинній міграції клітин для забезпечення 

контактів з антигенами, що потрапляють до ПМ, а також  в наявності  

обмежених зонами грануляцій  окремих ділянок некротичних змін як прояву 

хронічного запалення та можливого токсичного впливу на організм.  

При морфологічному дослідженні ПМ групи хворих на ХТ, видалених 

холодним ріжучим інструментом (распатором) після інфільтрації 

фізіологічним розчином паратонзилярної клітковини спостерігалось 

превалювання  явищ ексудації та крововиливів безпосередньо в рану.  

В ПМ відмічалось виражене розрихлення як лімфоїдної, так і сполучної  

тканин з утворенням порожнин, спостерігалась скупчення значної кількості 

макрофагів та розширення кровоносних судин з високим ендотелієм та 

явищами міграції клітин через їх стінки, що відображає високий ступінь 

розвитку  набрякових процесів (рис. 5.21).  
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Рис. 5.21. Розрихлення  сполучної  і лімфоїдної тканин з утворенням 

порожнин, наявність макрофагальної  реакції в  ПМ хворого на ХТ, видалених 

распатором після інфільтрації фізіологічним розчином. Забарвлення 

гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

 Прояв набрякових процесів в даній групі досліджень ПМ хворих  на ХТ 

після інфільтрації фізіологічним розчином супроводжувався посиленням  

явищ  міграції лімфоцитів в  епітелії, в  підепітеліальній  сполучній тканині, в 

міжфолікулярній зоні, а також в зонах розміщення венул з високим ендотелієм 

(рис. 5.22). 

 
Рис. 5.22. Набрякання та виражена  міграція лімфоцитів у 

субепітеліальній області ПМ хворого  на ХТ видалених распатором   після 

інфільтрації фізіологічним розчином. Забарвлення гематоксилін-еозином.   

Об. 10, ок. 10  
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 Суттєво  виражені явища набряку та міграції клітин  спостерігалися в 

ділянках ретикульованого епітелію крипт, що зумовлено розширенням  

міжепітеліальних ходів  (рис. 5.23). 

 

      
 

Рис. 5.23. Розширення міжепітеліальних ходів  та ретикуляція епітелію з 

вираженою міграцією клітин у  видалених распатором ПМ  хворого  на ХТ 

після інфільтрації фізіологічним розчином. Забарвлення гематоксилін-

еозином. Об. 40, ок. 10  

Слід сказати, що при поширенні фізрозчину в тканинах ПМ 

спостерігається  залежність розповсюдженості від щільності морфологічних 

структур.  Зокрема, в ділянках розміщення щільно розташованих    

епітеліальних пластів покривного епітелію без ознак ретикуляції, нервових 

пучків та сполучнотканинних структур псевдокапсули розрихлення менш 

виражені, разом з тим структури псевдокапсули обмежують подальше 

поширення фізрозчину.  

Приведені результати свідчать про те, що  після  інфільтрації тканин біля 

ПМ фізрозчином спостерігається  превалювання набрякових процесів, що 

супроводжується  розширенням  міжклітинних проміжків і утворенням 

порожнин, це корелює з посиленням  явищ  ретикуляції епітелію і проліферації 
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клітин в епітелії та їх  міграції  через  стінки  судин, особливо судин з високим  

стоянням ендотелію.  

Для наочності в таблиці 5.2 наведено результати морфометрії ПМ, 

видалених (ТЕ) за допомогою холодних ріжучих інструментів (скальпель, 

распатор) під загальним знеболенням без додаткової інфільтрації та у 

пацієнтів, яким перед ТЕ проводили інфільтрацію паратонзилярної клітковини 

фізрозчином. 

Таблиця 5.2 

Результати морфометрії ПМ після ТЕ за допомогою холодних 

ріжучих інструментів без інфільтрації та після інфільтрації 

паратонзилярної клітковини фізрозчином 

 

Показники 

Групи досліджень  

P Без 
інфільтрації 
n=10, M±m 

Після 
інфільтрації 
n=10, M±m 

Центральна зона 
пошкодження, мкм 

215,36±32,3     345,37±47,33 <0,05 

Периферійна зона, мкм 186,65±35,81       1209,28±125,23 <0,001 

    

З таблиці 5.2 видно, що при проведенні ТЕ за допомогою холодних 

ріжучих інструментів (скальпель, распатор) під загальним знеболенням після 

додаткової інфільтрації паратонзилярної клітковини фізрозчином центральна 

зона ушкодження збільшувалась у 1,6 разу, а периферійна зона пошкодження 

– у 6,5 разу. Отримані результати свідчать про те, що інфільтрація 

фізіологічиним розчином перед ТЕ сприяє значному збільшенню зони 

ушкодження оточуючих ПМ тканин. 

Виявлені факти є додатковим підтвердженням того, що введення 

фізрозчину є визначальним фактором у формуванні зони розвитку виражених 
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деструктивно-дистрофічних змін, про що свідчили і наші попередні 

дослідження [71]. Крім того,  виявлення  набряку оболонок нервових пучків та 

закінчень в капсулі ПМ може  бути свідченням зниження нейроно-тканинних 

зв’язків та  зменшення  болю.  

5.3. Морфологічні дослідження піднебінних мигдаликів хворих на 

хронічний тонзиліт після інфільтрації паратонзилярної клітковини 

фізіологічним розчином під час ТЕ з використанням 

електрозварювальної технології  

Одним з додаткових факторів попередження кровотечі, зокрема при 

застосуванні електрокоагуляції для лікування виразок чи ерозій  шлунку  та 

дванадцятипалої кишки ряд авторів вважає введення в підслизовий шар 

фізіологічного розчину  натрію хлориду  [109].  Застосування фізіологічного 

розчину в об`ємі до 10,0 мл та інфільтрація передньої і задньої піднебінних 

дужок при YAG-лазерній ТЕ покращує коагуляцію судин, зменшує 

кровоточивість, зумовлює  зниження вираження післяопераційного  болю  та  

сприяє атравматичному відшаруванню псевдокапсули  від м’язової стінки  

тонзилярної ніши [90].   

Приймаючи до уваги наведене слід все ж підкреслити, що визначення  

переваг того чи іншого методу потребує відповідних конкретних  досліджень, 

що  також  стосується і додаткового застосування інфільтрації при 

хірургічному лікуванні ХТ методом електрозварювання.    

Дослідження проведено на  24  ПМ 12   хворих на ХТ віком від 6 до 17 

років. Дослідження було проведено  в 2 серіях: 1-а - видалення ПМ методом 

електрозварювання в режимі «перекриття»; 2-а - видалення ПМ методом 

електрозварювання в режимі «перекриття» (частота струму 66 кГц) після 

попереднього введення в паратонзилярний простір фізіологічного розчину в 

об’ємі 7-9 мл.  
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Після видалення ПМ методом електрозварювання в зоні розрізу 

виявляються явища коагуляції епітеліальної,  лімфоїдної та сполучної тканин 

з ущільненням клітинних та неклітинних утворень та появою гіперхромного 

забарвлення (рис. 5.24). 

 

 
 

Рис. 5.24. Явища коагуляції  та ущільнення клітинних та неклітинних 

утворень в ПМ хворого на ХТ після їх видалення методом електрозварювання. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

 Поза зоною коагуляції на межі з непошкодженими ділянками  тканин  

ПМ  спостерігаються  ознаки  стазу крові в судинах (рис. 5.25). 
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Рис. 5.25. Стаз крові в судинах в прилягаючих до зони коагуляції 

ділянках ПМ хворого на ХТ після їх видалення  методом електрозварювання. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 20, ок. 10  

В тих місцях, де розріз електрозварювальним інструментом  проходив в 

ділянках злущеного та ретикульованого епітелію, а також близько до 

міжфолікулярної тканини з більш рихлим розміщенням тканинних  структур,  

спостерігалось утворення відносно вузької зони коагуляції  з  ущільненням  

клітинних та неклітинних елементів, появою гіперхромного забарвлення 

пікнотичних клітин,  що  і створювало  «зварний» край  розрізу (рис. 5.26). 
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Рис. 5.26. Ознаки коагуляції епітеліальної та лімфоїдної тканин з 

ущільненням клітинних та позаклітинних утворень, появою гіперхромних 

пікнотичних клітин в ПМ хворого на ХТ після їх видалення  методом ЕТА. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 40, ок. 10  

Така морфологічна характеристика «зварного» краю розрізу в ПМ 

цілком відповідає описаним розробниками температурної коагуляції та  

денатурації живих тканин після розрізу методом електрозварювання [21].  

 В умовах застосування методу електрозварювання для видалення ПМ  

після  їх насичення  фізрозчином  спостерігається  посилення   пошкодження 

структурних елементів, що виражається в збільшенні зони коагуляції з 

ущільненням структур, проявом каріопікнозу, а також підвищенням явищ 

розрихлення поряд з виявленням вираженої міграції клітинних елементів в 

міжфолікулярних ділянках (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Зона коагуляції з ущільненням структур та проявом 

каріопікнозу, наявність  розрихлення  поряд з виявленням вираженої  міграції 

клітинних  елементів в міжфолікулярних ділянках в ПМ хворого на ХТ після 

інфільтрації фізрозчином та видалення методом електрозварювання. 

Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

 В даній серії дослідження виявлялись більш виражені та поширені  

явища стазу крові в судинах (рис. 5.28). 

 
 
Рис. 5.28. Стаз крові в судинах ПМ хворого на ХТ після інфільтрації 

фізрозчином та видалення ПМ методом електрозварювання. Забарвлення азур-

еозином. Об. 40, ок. 10  
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Привертало до себе увагу  виявлення розрихлення сполучної тканини як 

свідчення проникності структур та вираженої підвищеної міграції  лімфоцитів 

на фоні набрякових явищ спричинених інфільтрацією як біля судин в 

міжфолікулярних ділянках, так і судин псевдокапсули  (рис. 5.29). 

 
 

 
 

 
Рис. 5.29. Розрихлення тканинних структур та міграція клітинних  

елементів в сполучнотканинних структурах псевдокапсули на межі з 

непошкодженими ділянками  після інфільтрації  фізіологічним розчином та дії 

електрозварювання на ПМ хворого на ХТ. Забарвлення гематоксилін-еозином. 

Об. 10, ок. 10  

Виявлення  подібних розрихлень сполучнотканинних структур капсули 

цілком вірогідно можуть сприяти полегшенню вилучення ПМ при проведені 

хірургічної операції.                              

Аналогічне виявлення поширеної клітинної міграції на фоні 

спричиненого інфільтрацією фізіологічним розчином розвитку набряку та 

підвищенням проникності спостерігається в міжфолікулярних ділянках що 

прилягають до  псевдокапсули, особливо біля  судин, та в місцях, що межують  

з ділянками некротичних змін  (рис. 5.30).  
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Рис. 5.30. Набряк, клітинна інфільтрація сполучнотканинних структур 

ПМ в прикапсулярній зоні в ПМ хворого на ХТ після інфільтрації фізрозчином 

та видалення методом ЕТА. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

Привертає до себе увагу те, що зона ушкодження структур ПМ поза 

ділянок коагуляції практично визначається зоною введення фізіологічного 

розчину. При цьому наявність щільних сполучнотканинних утворень створює 

бар’єр для проникнення фізіологічного розчину та поширення зони 

ушкодження (рис. 5.31).  
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Рис. 5.31.  Обмеження зони розрихлення та міграції клітинних  елементів 

сполучнотканними утвореннями  на межі з непошкодженими ділянками після 

інфільтрації фізіологічним розчином та дії електрозварювання на ПМ хворого 

на ХТ. Забарвлення гематоксилін-еозином. Об. 10, ок. 10  

 При дослідженні даної групи важливу увагу привертає те, що  

розрихлення сполучнотканинних структур капсули, як свідчення набрякання,  

відповідно  поєднувалось з набряком  оболонок нервових пучків та закінчень 

в капсулі ПМ та обмежувались виявленням непошкоджених компактних 

залозистих утворень. 

 
Слід сказати,  що при  поширенні  фізрозчину  в тканинах  мигдаликів 

спостерігається  залежність від щільності морфологічних структур.  Зокрема, 

в ділянках розміщення щільно розташованих епітеліальних пластів 

покривного епітелію без ознак ретикуляції, нервових пучків  та  

сполучнотканинних структур псевдокапсули  розрихлення менш виражені, 

разом з тим  структури псевдокапсули  обмежують подальше поширення 

фізрозчину.  
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 Для наочності в таблиці 5.3 наведено результати морфометрії ПМ після 

ТЕ за допомогою біполярного скальпеля та ВЧС 66 кГц (ЕТА) під загальним 

знеболенням без додаткової інфільтрації паратонзилярної клітковини 

фізрозчином та ПМ пацієнтів, яким перед ТЕ проводили інфільтрацію 

паратонзилярної клітковини фізрозчином. 

Таблиця 5.3 

Результати морфометрії ПМ після ТЕ за допомогою біполярного 

скальпеля та ВЧС 66 кГц (ЕТА) без інфільтрації та після інфільтрації 

паратонзилярної клітковини фізрозчином 

 

Показники 

Групи досліджень   

P Без 
інфільтрації 
n=12, M±m 

Після 
інфільтрації 
n=12, M±m 

Центральна зона 
пошкодження (66 кГц), мкм 

135,51±23,42 240,58±34,21 <0,05 

Периферійна зона (66 кГц), 
мкм 

152,67±67,83 
 

1423,71±119,68 <0,001 

 

З таблиці 5.3 видно, що при проведенні ТЕ за допомогою біполярного 

скальпеля та ВЧС 66 кГц після додаткової інфільтрації паратонзилярної 

клітковини фізрозчином центральна зона пошкодження збільшувалась у 1,8 

разу, а периферійна зона пошкодження – у 9,3 разу. Отримані результати 

свідчать про те, що фізіологічиним розчином перед ТЕ сприяє значному 

збільшенню зони пошкодження оточуючих ПМ тканин. 

Ми також провели аналіз результатів морфометрії ПМ після ТЕ за 

допомогою холодних ріжучих інструментів (скальпель, распатор) та 

біполярного скальпеля (66 кГц) з попередньою інфільтрації паратонзилярної 

клітковини фізрозчином (таблиця 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Результати морфометрії ПМ після ТЕ за допомогою холодних 

ріжучих інструментів (-ЕТА) та біполярного скальпеля (+ЕТА) (66 кГц) з 

попередньою інфільтрації фізрозчином паратонзилярної клітковини  

 

Показники 

Групи досліджень  

P -ЕТА, n=12, 
M±m 

+ЕТА, n=12, 
M±m 

Центральна зона 
пошкодження, мкм 

345,37±47,33 
 

240,58±34,21 >0,05 

Периферійна зона, мкм 1209,28±125,23 
 

1423,71±119,68 
 

>0,05 

 

З таблиці 5.4 видно, що додаткова дія ВЧС (66 кГц) при ТЕ з 

попередньою інфільтрації фізрозчином паратонзилярної клітковини 

статистично значимо не впливає на збільшення зони пошкодження в 

порівнянні з ТЕ з попередньою інфільтрації фізрозчином паратонзилярної 

клітковини без дії ВЧС. Тобто, основним чинником, що сприяє збільшенню 

зони пошкодження м’яких тканин є інфільтрація їх фізрозчином. 

 Отримані результати досліджень показали, що інфільтрація 

паратонзилярної клітковини у хворих на ХТ фізіологічним розчином перед ТЕ 

ріжучим інструментом викликає більш поширене відносно контролю 

розрихлення, розволокнення і набрякання тканинних структур ПМ, підвищує 

клітинну проникність та міграцію лімфоцитів в ретикульованому епітелії та 

через стінки судин з високим ендотелієм (р < 0,05), Використання такої 

інфільтрації перед проведенням ТЕ за допомогою біполярного скальпеля 

супроводжується посиленням деструктивно-дистрофічних змін, розширенням 

зони коагуляції по краях операційної рани (240,58 ± 34,21 мкм) (р < 0,05), 

розвитком набряку прилеглих ділянок, стазом крові в судинах більш глибоких  
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ділянок (1423,71 ± 119,68		мкм) (р < 0,001), а також підвищенням міграційних 

процесів  крізь судинну стінку, що обмежує застосування даної методики в 

клініці. 
	

5.4. Морфологічні зміни в гіпертрофованих піднебінних мигдаликах 

після внутрішньотканинної електротермоадгезії  

Основними методами лікування ГПМ є ТТ [92] або ТОП [64]. При 

виконанні ТТ використовують тонзилотом Мат`є, ножиці, скальпель, 

біполярні інструменти, лазер [22, 73, 92, 232]. Однак, всі хірургічні втручання 

при ГПМ передбачають часткове видалення ПМ.  

На наше переконання перспективним є розробка органозберігаючих 

методів хірургічних втручань на ПМ, які б забезпечували збереження їх 

структури та функції. Одним із сучасних методів, що дозволяє максимально 

зберегти структуру тканин, є електрозварювальна технологія 

(електротермоадгезія).  

Морфологічні зміни в тканинах ПМ вивчали in vitro на 22 

гіпертрофованих ПМ, видалених за допомогою скальпеля і распатора у дітей з 

ХТ.  

По закінченню ТЕ на видалені ПМ внутрішньотканинно діяли 

електричним струмом частотою 66 кГц з використанням біполярного 

голкоподібного електроду власної конструкції [99], який вводили в товщу ПМ. 

В якості джерела струму використовували електрокоагулятор ЕК-300М1. 

Тривалість дії струму була 2 с в режимі «різання» і «перекриття» . 

Після цього ПМ поміщали в 10% розчин нейтрального формаліну. 

Проводилась гістологічна проводка за загальноприйнятою методикою з 

подальшим заключенням в парафін. Гістологічні зрізи виконувались на 

роторному мікротомі з послідуючим їх фарбуванням гемоксилін-еозіном.  
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При морфологічному дослідженні ПМ з ознаками ХТ без впливу 

високочастотного струму (контроль) виявлена лімфоїдна тканина з 

гіперплазією лімфоїдних фолікулів, яка була покрита багатошаровим плоским 

епітелієм, в прошарках сполучної тканини визначаються вогнищева 

інфільтрація лімфоїдними клітинами (рис. 5.32). Така ж інфільтрація має місце 

і в епітелії з формуванням псевдопапіломатозних структур.  

 

 
 

Рис. 5.32. Лімфоїдна тканина з гіперплазією лімфоїдних фолікулів, в 

прошарках сполучної тканини визначаються вогнищева інфільтрація 

лімфоїдними клітинами (ХТ, контроль). Об.10, ок.10  

У препаратах піднебінних мигдаликів з ознаками хронічного тонзиліту 

після підслизової електротермоадгезії в режимі «різання» (рис. 5.33) виявлено 

лімфоїдну тканину з вираженою фолікулярною гіперплазією, запаленням в 

криптах з вогнищевим некрозом та псевдопапіломатозними структурами в 
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ділянках покровного епітелію. Спостерігались вогнищеві крововиливи та 

некроз у ділянках м’язової та сполучної тканини. 

 
 

Рис. 5.33. Лімфоїдна тканина з ділянками вираженої фолікулярної 

гіперплазії, запаленням у криптах, з вогнищевим некрозом та 

псевдопапіломатозними структурами покривного епітелію (ЕТА режим 

«різання» ). Об.10, ок.10  

У інших препаратах піднебінних мигдаликів з ознаками хронічного 

тонзиліту після внутрішньотканинної електротермоадгезії в режимі «різання» 

визначається лімфоїдна тканина з вираженою фолікулярною гіперплазією, 

широкими прошарками сполучної тканини, в яких є інфільтрати з лімфоїдних 

елементів, вогнищеві крововиливи з некрозом (рис. 5.34).  
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Рис. 5.34. Фрагменти тканини ПМ, вкриті епітеліальним шаром, 

лімфоїдна тканина з вираженою фолікулярною гіперплазією, широкими 

прошарками сполучної тканини, в яких є інфільтрати з лімфоїдних елементів, 

вогнищеві крововиливи з некрозом (ЕТА режим «різання»). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином.  Об.10, ок.10  

При дослідженні препаратів піднебінних мигдаликів після 

внутрішньотканинної електротермоадгезії в режимі «перекриття» було 

виявлено фолікулярну гіперплазію з вогнищами фіброзу (рис. 5.35). У криптах 

визначаються еозинофільні маси з домішками клітинних елементів. Вогнища 

деструкції в ложі піднебінних мигдаликів. Ушкоджень структури крипт не 

виявлено.  
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Рис. 5.35. Фолікулярна гіперплазія з вогнищами фіброзу. В криптах 

еозинофільні маси з домішками клітинних елементів. Вогнища деструкції в 

ложі піднебінних мигдаликів (електротермоадгезія режимі «перекриття»). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином. Об.5, ок.10  

Таким чином, при морфологічному дослідженні видалених під час 

тонзилектомії піднебінних мигдаликів, на тканини яких діяли 

високочастотним струмом (66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при 

внутрішньотканинному розміщенні біполярного електроду, ушкодження 

крипт та деструктивних змін паренхіми піднебінних мигдаликів не виявлено.  

Висновки до розділу 5  

 1. Проведені морфологічні дослідження з застосуванням 

високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М1 у режимі «різання» (частота 

струму 66 кГц)  для розрізу шкіри щурів в експерименті в першу добу  свідчать 

про появу  локальних змін по краях рани: зони коагуляції і денатурації з 

ущільненням і гомогенізацією тканинних структур епідермісу і дерми (127,48 
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± 32,3 мкм) та додаткової появи в дермі периферійної зони деструктивних змін 

(91,12 ± 13,09) зі стазом крові в судинах,  що створює на межі з 

непошкодженими структурами покриття ранової поверхні з попередженням  

кровотечі.  Характерними особливостями  порушень  у дермі є  також 

наявність  незначного набряку та мінімальної клітинної інфільтрації, а у 

гіподермі - вираженого пошкодження жирової тканини з появою різного 

розміру та форми вакуолей (544,56 ± 40,56  мкм), що говорить про залежність 

пошкодження від структурної організації  тканин. 

2. На 7-му добу після дії ВЧС при розрізі шкіри у щурів спостерігається 

розвиток процесу загоєння рани під струпом, під яким іде активна регенерація  

новоствореного епітелію, виявляється наявність клітинної інфільтрації і 

демаркаційного валу та розвиток вузького шару грануляційної тканини (165,62 

± 35,1 мкм ) з проявом  ангіогенезу і фіброгенезу, активації ліпоцитів, що 

супроводжується загоєнням рани через 2 тижні  з відновленням архітектоніки 

шкіри та її придатків. 

3. Застосуванню ВЧС для розрізу шкіри щурів після її інфільтрації 

фізіологічним розчином в першу добу після операції свідчать про збільшення  

ділянки ушкодження, що складається з центральної зони коагуляційного 

некрозу (253,64 ± 62,76 мкм) і зони реактивних деструктивно-дистрофічних 

змін по периферії (820,77 ± 129,53 мкм), який створює специфічну смугу 

відмежування від оточуючих незмінених структур шкіри. Характерними 

особливостями даної смуги є виявлення стазу крові з явищами гемолізу 

еритроцитів і лейкоцитозом, ексудації, деструктивно-дистрофічних змін в 

дермі шкіри з наявністю розрихлення, лімфоцитарної інфільтрації, деструкції 

епітеліальних утворень придатків шкіри і превалювання набрякових явищ, що 

відображає вирішальний внесок в її поширеність і розміри насичення шкіри 

рідиною при введенні фізіологічного розчину, про його значення як фактора 

що моделює цю смугу. Дослідження стану репаративних процесів на 7-й, 14-й 

і 21-й день після проведення операції говорить про кореляцію їх з 

поширеністю і проявами деструктивно-дистрофічних змін, продовженням 
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терміну загоєння рани і відсутністю відновлення придатків шкіри протягом 

періоду спостереження. 

 4. Застосування технології  електрозварювання  для видалення ПМ з 

використанням біполярного скальпеля у хворих на ХТ без інфільтрації 

фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони (135,51 ± 23,42 мкм)  

коагуляції по краях операційної рани та зони (152,67 ± 67,83 мкм) 

деструктивно-дистрофічних змін з ущільненням  тканин та стазом крові в 

судинах по периферії, що забезпечує  зменшення кровотечі і ексудації в зоні 

видалення та зберігає характерну для ХТ гістологічну структуру паренхіми  

ПМ. 	

 5. Використання технології електрозварювання після інфільтрації 

фізрозчином тканин навколо ПМ викликає посилення деструктивно-

дистрофічних змін, включаючи розширення зони коагуляції по краях 

післяопераційної	рани (240,58 ± 34,21 мкм) та розвиток  набрякових процесів 

в прилеглих ділянках разом з виявленням стазу крові в більш глибоких  

ділянках (1423,71 ± 119,68				мкм). Виявлені явища набрякання в тканинах ПМ 

клітин супроводжуються підвищенням міграційних процесів через стінки 

судин, що в значній мірі зменшується на межі з непошкодженими  тканинами, 

зокрема,  щільними структурами сполучної тканини псевдокапсули та 

прилеглими компактними структурами залозистих утворень. 

6. Характерними особливостями видалення ПМ методом ЕТА після 

інфільтрації фізрозчином є розволокнення сполучнотканинних структур 

капсули поряд з розширенням судин, що вірогідно і зумовлює полегшення 

видалення патологічно змінених ПМ, а виявлені явища розрихлення та  

набрякання оболонок нервових пучків та закінчень в капсулі ПМ  може  бути 

свідченням зниження нейрон-тканинних зв’язків та зниження болю, однак 

посилення деструктивно-дистрофічних змін, включаючи розширення зони 

коагуляції по краях розрізу, розвиток набрякових процесів в прилеглих 

ділянках разом з виявленням стазу крові в судинах в більш глибоких  ділянках 

обмежує застосування даної методики.  
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7. Дія на ПМ ВЧС (66 кГц) в режимі «різання»  або «перекриття» при 

внутрішньотканинному розміщенні біполярного електроду не 

супроводжується ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін 

паренхіми ПМ, що відкриває перспективу подальшого використання  ЕТА при 

лікуванні ГПМ в клініці. 
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РОЗДІЛ 6 

ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ НА ЛІМФОГЛОТКОВОМУ КІЛЬЦІ У 

ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ БІПОЛЯРНОЇ 

ЕЛЕКТРОТЕРМОАДГЕЗІЇ 

Хірургічні втручання на лімфоглотковому кільці потребують 

адекватного доступу до операційного поля. Особливо актуальним це є при 

використанні загального знеболення. З цією метою були запропоновані 

роторозширювачі різних модифікацій [107, 194, 210]. Найчастіше в практиці 

оториноларинголога використовується роторозширювач Davis [107], який має 

шпатель з рукояткою, скобу з упорами для верхніх зубів, каретку із штопорним 

механізмом.  

Недоліком вказаного пристрою є те, що при виконанні операції під 

інтубаційним наркозом інтубаційна трубка знаходиться в ротовій порожнині 

поверх шпателя і перешкоджає діям хірурга. Крім того, при переміщенні 

інтубаційної трубки в ротовій порожнині з однієї сторони в іншу під час 

операції (тонзилектомії, тонзилотомії) вона в ряді випадків може зміститися з 

трахеї та гортані, внаслідок чого припиняється подача кисню в легені і 

наступає асфіксія [92]. Виникає екстремальна ситуація, що загрожує життю 

пацієнта, стресова ситуація у хірурга і анестезіолога, подовжується час 

операції. Нами запропоновано та успішно апробовано в клініці 

роторозширювач власної конструкції, показаний на рисунку 6.1 [50, 78].  

По серединній осі шпателя на повернутій до язика поверхні виконано 

жолоб, який в проксимальній частині шпателя на протилежній до скоби 

стороні закінчується вирізкою Г-подібної форми. В дистальній частині 

шпателя виконано вигин. Крім того, роторозширювач має додаткову фіксацію 

штопорного механізму за допомогою гвинта, що виключає зміщення шпателя 

в процесі використання даного пристрою. Наявність жолоба і Г-подібної 

вирізки на шпателі забезпечує надійну фіксацію інтубаційної трубки та 

виключає її зміщення і перегинання під час операції.  
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 Рис. 6.1. Роторозширювач власної конструкції  

Роторозширювач використовується таким чином.  

Після інтубації хворого шпатель вводиться в ротову порожнину. 

Інтубаційна трубка при цьому розміщується між язиком і шпателем по 

серединній лінії і зміщується в жолоб. Після наближення шпателя до язика 

інтубаційна трубка в проксимальній її частині проводиться через вирізку Г-

подібної форми і виводиться через кут ротової порожнини назовні. По мірі 

переміщення рукоятки шпателя в каретці, упор наближаються до верхніх зубів 

і після його фіксації розтягується ротова порожнина. Язик при цьому 

притискається до дна ротової порожнини, що забезпечує вільний доступ до 

піднебінних мигдаликів і носоглотки. Після досягнення максимального 

розтягування ротової порожнини шпатель фіксується в каретці з допомогою 

штопорного механізму. Останній, в свою чергу, фіксується за допомогою 

гвинта.  
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Інтубаційна трубка при цьому розташована між язиком і шпателем і не 

заважає роботі хірурга. Наявність жолоба виключає надмірне її стискання чим 

забезпечується вільна подача кисню в нижні дихальні шляхи пацієнта. При 

цьому інтубаційна трубка є зафіксована між шпателем і язиком, що виключає 

її зміщення під час операції з нижніх дихальних шляхів в ротову порожнину і 

тим самим виключається можлива асфіксія і пов’язана з цим екстремальна 

ситуація.  

Після закінчення операції рукоятка шпателя звільняється від 

штопорного механізму і шпатель переміщується в зворотному напрямку, після 

чого роторозширювач виводиться з ротової порожнини.  

Даний роторозширювач у продовж багатьох років успішно 

використовується в ЛОР-відділеннях НДСЛ «ОХМАТДИТ» та більшості 

областей України.  

Для наочності переваг запропонованого пристрою приводимо 

порівняльну характеристику оперативних втручань в глотці у двох групах 

хворих, ідентичних по віку, статі і характеру захворювань (таблиця 6.1). Хід 

оперативних втручань відрізнявся лише тим, що в першій групі ми 

використовували запропонований роторозширювач [78], а в другій 

роторозширювач Девіса (базовий об’єкт) [107].  

З таблиці 6.1 видно, що при використанні запропонованого 

роторозширювача час тонзилектомії скоротився в 1,9 разу, а аденотомії – в 1,3 

разу. Крім того, під час тонзилектомії з використанням базового об’єкта у 2 

випадках мало місце зміщення інтубаційної трубки з гортані в ротову 

порожнину, чого не спостерігалося при використанні запропонованого 

роторозширювача. 

 

                                                                                              



 187 

   Таблиця 6.1 

Порівняльна характеристика оперативних втручань в глотці 

 
 

Показники  
Використання 

запропонованого 
роторозширювача  

 
Базовий об’єкт  

 
Р 

М±m    
n=20 

М±m           
n=20 

Час тонзилектомії (хв.) 

Час аденотомії (хв.) 

Необхідність перемі-
щення інтубаційної 
трубки під час операції 
Зміщення інтубаційної 
трубки з гортані в 
ротову порожнину 

8±0,24 
11,6±0,22 

 
 
- 
 
 
- 

15±0,48 
5,1±0,26  

 
 

20 
 
 

2 
 

<0,001 
<0,001 

 
 
 
 

 
 

 

      Приведені дані свідчать про переваги проведення оперативних втручань: 

тонзилектомії та аденотомії з використанням запропонованого 

роторозширювача. 

6.1. Хірургічне лікування аденоїдних вегетаціях  

В групі порівняння аденоїдні вегетації видаляли за допомогою 

аденотома Бекмана відповідного розміру під візуальним контролем за 

допомогою гортанного дзеркала або ендоскопа 70º. При необхідності, що було 

зумовлено особливостями архітектоніки носоглотки у конкретного пацієнта, 

для видалення залишків лімфоїдної тканин використовували аденотом 

Бекмана № 0. При локалізації аденоїдних вегетацій в хоанах і порожнині носа 

лімфоїдну тканину видаляли аденотомом фірми Шторц № 0 або через 

порожнину носа гортанними щипцями з набору мікроінструментів фірми 

Шторц. М’яке піднебіння під час операції відводили від задньої стінки глотки 

за допомогою еластичних катетерів. Гемостаз проводили шляхом тампонади 

носоглотки широким марлевим тампоном.  
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В подальшому техніка аденотомії нами була удосконалена (основна 

група).  

Так для фіксації м’якого піднебіння нами було запропоновано пристрій, 

що включає стрижень з лопаткою, на поверхні якого виконана різьба [51, 58]. 

Стрижень розміщено в середині пружини, яка з дистального кінця з’єднана з 

щитком з отворами по боках, а з проксимального – з муфтою, проксимальніше 

якої розташована гайка.  

На рисунку 6.2 приведено загальний вид даного пристрою у 

горизонтальній (фіг. 1), фронтальній (фіг. 2) та сагітальній (фіг. 3) проекціях. 

 
Рис. 6.2. Схематичне зображення пристрою для фіксації м’якого 

піднебіння  

Пристрій складається із стрижня (1) з зігнутою лопаткою (2) на 

дистальному кінці. На зовнішній поверхні стрижня виконана різьба. Стрижень 

1 розташований в середині пружини ( 3), яка з дистального кінця з’єднана з 

щитком (4) з отворами (5) на кінцях, а з проксимальної – з муфтою (6). 
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Проксимальніше муфти 6 на стрижні розташована гайка (7), а на 

проксимальному кінці стрижня виконано потовщення округлої форми (8).  

Пристрій для фіксації м’якого піднебіння використовується таким 

чином. В залежності від віку пацієнта за допомогою гайки 7 підбирається 

необхідне розташування муфти 6. Зігнутою лопаткою 2 захвачується м’яке 

піднебіння і підтягується в напрямку ротової порожнини, після чого щиток 4 

фіксується на зубах верхньої щелепи. При необхідності, щиток 4 можна 

додатково фіксувати марлевими смужками, проведеними через отвори 5 і 

навколо шиї. При цьому м’яке піднебіння надійно фіксується в заданому 

положенні і забезпечує доступ до носоглотки.  

По закінченню операції щиток 4 переміщується у вихідне положення і 

пристрій звільняє м’яке піднебіння та виводиться з ротової порожнини. 

Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого 

піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та 

забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини. При цьому 

виключається травмування язичка аденотомом та під час використання 

електровідсмоктувача. Відмова від катетеризації порожнини носа виключає 

розвиток реактивного набряку слизової оболонки носа, дозволяє проводити 

ендоскопічне втручання трансназально в повному обсязі та пришвидшує 

відновлення носового дихання в післяопераційний період.  

В таблиці 6.2 приведена порівняльна характеристика хірургічних 

втручань в носоглотці при аденоїдних вегетаціях у двох, ідентичних по віку, 

статі та патології, підгрупах пацієнтів, виконаних двома способами. В першій 

підгрупі фіксацію м’якого піднебіння проводили за допомогою катетерів, в 

другій підгрупі аденотомію проводили з використанням запропонованого 

пристрою.  
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Таблиця 6.2  

Результати проведення аденотомії з використанням різних пристроїв для 

фіксації м’якого піднебіння  

Показники  1-а підгрупа   2-а підгрупа  Р  

Кількість проведених операцій, n  20  20   
Час операції (хвилин), M±m 15,1±0,264 11,6±0,216 <0,001 
Травмування слизової оболонки 
порожнини носа  

19 не 
спостерігалось 

 

Забезпечення якісного 
візуального контролю 

12 20  

Травмування слизової оболонки 
м’якого піднебіння (набряк 
язичка)   

18  не 
спостерігалось  

 

 

З таблиці 6.2 видно, що час хірургічного втручання при фіксації м’якого 

піднебіння за допомогою запропонованого пристрою скорочується у 1,3 разу. 

Під час проведення катетерів через порожнину носа у 19 з 20 пацієнтів мала 

місце травматизація слизової оболонки, що особливо було виражене при 

наявності у пацієнта викривлення перегородки носа. В деяких випадках при 

проведенні катетера були значні труднощі із-за звуження просвіту загального 

носового ходу та виникала загроза утворення синеній носа в післяопераційний 

період. При використанні базового об’єкту у 18 з 20 пацієнтів спостерігалось 

травмування слизової оболонки м’якого піднебіння, що супроводжувалось 

набряком язичка. Це було пов’язано як з його травмуванням інструментами, 

так і з використанням електровідсмоктувача. При використанні катетерів лише 

у 12 з 20 випадків був забезпечений якісний візуальний контроль за 

носоглоткою та хоанами, а при використанні запропонованого пристрою 

якісний візуальний контроль за операційним полем був забезпечений у 

продовж всієї операції у всіх випадках.  

Крім того, при використанні запропонованого пристрою досягається 

певний економічний ефект (вартість одноразових еластичних катетерів). 
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Таким чином, запропонований пристрій для фіксації м’якого піднебіння 

забезпечує якісну фіксацію м’якого піднебіння, полегшує працю хірурга, 

скорочує час операції, запобігає травмуванню слизової оболонки порожнини 

носа та м’якого піднебіння, здешевлює витратні матеріали. 

Для видалення аденоїдних вегетацій під візуальним контролем за 

допомогою гортанного дзеркала використовували як аденотом Бекмана, так і 

біполярні аденотоми власної конструкції (рис. 6.3, 6.4) [81].  

 
 

 

Рис. 6.3. Біполярний аденотом (схематичне зображення) 



 192 

 
 

Рис. 6.4. Біполярний аденотом (А. Л. Косаковського)  

На кресленні (рис. 6.3) приведено загальний вид пристрою (фіг. 1), 

пристрій в прямій проекції (фіг. 2), переріз пристрою в боковій проекції        

(фіг. 3) та переріз леза пристрою (фіг. 4). Пристрій має рукоятку (1) з 

електроізоляційною втулкою (2) та робочу частину (3) з лезом (4) на 

дистальному кінці. Робоча частина складається з двох металевих пластин         

(5, 6), проксимальні кінці яких з’єднані проводами (7) з контактними штирями 

(8) штекерного рознімання. Між металевими пластинами 5 і 6 розташована 

пластина з діелектрика (9). Проксимальна частина пластин з проводами і 
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штекером розташовані в рукоятці 1, виконаної у вигляді порожнистого 

циліндра. Дистальний кінець робочої частини має отвір (10), обмежений з 

проксимальної частини пристрою і з боків дужками пластин (11, 12), а на 

дистальному кінці пристрою отвір замикається лезом 4. Дужки мають 

дугоподібний вигин. Лезо виконано з композитного сплаву, наприклад 

Сu+Мо, і має дві складові (13, 14), з’єднані з пластинами  5 і 6 з діелектриком 

9 між ними.  

Пристрій використовується таким чином.  

Робоча частина аденотома вводиться під візуальним контролем в 

носоглотку до леміша вище аденоїдних вегетацій. Після контакту леза 

аденотома з лімфоїдною тканиною подається високочастотний струм і після 

розігрівання леза пристрій переміщується спереду до заду по верхній і задній 

стінках носоглотки, в наслідок чого відбувається зрізання аденоїдних 

вегетацій та коагуляцій судин одночасно. 

На рисунку 6.5 приведено загальний вид біполярного аденотома з 

ендоскопом, а на рисунку 6.6 його схематичне зображення [83]. 

На кресленні приведено загальний вид пристрою (фіг. 1), переріз 

пристрою в боковій проекції (фіг. 2), робоча частина пристрою в боковій 

проекції з перерізом леза пристрою (фіг. 3) та загальний вид робочої частини 

пристрою (фіг. 4). 

Пристрій має рукоятку (1) з електроізоляційною втулкою (2) та робочу 

частину (3) з лезом (4) на дистальному кінці. Робоча частина складається з 

двох металевих пластин (5, 6), проксимальні кінці яких з’єднані проводами (7) 

з контактними штирями (8) штекерного рознімання. Між металевими 

пластинами 5 і 6 розташована пластина з діелектрика (9). Проксимальна 

частина пластин з проводами і штекером розташовані в рукоятці 1, виконаної 

у вигляді порожнистого циліндра. У середині рукоятки 1 ексцентрично 

розміщена  трубка (10), в якій розташований ендоскоп (11). Ендоскоп 11, при 
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необхідності, переміщується в дистальному і проксимальному напрямку, що 

забезпечує якісний візуальний контроль за операційним полем.  В каналі (12) 

між внутрішньою поверхнею стінки рукоятки 1 і стінкою трубки 10 

розташовані проводи 7. Дистальний кінець робочої частини має отвір (13), 

обмежений з проксимальної частини пристрою і з боків дужками пластин       

(14, 15), а на дистальному кінці пристрою отвір замикається лезом 4.  

 

Рис. 6.5. Біполярний аденотом (Косаковського-Семенова) з ендоскопом  
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Рис. 6.6. Біполярний аденотом з ендоскопом (схематичне зображення)  

Дужки 14 і 15 мають дугоподібний вигин. Лезо 4 виконано з 

композитного сплаву, наприклад Сu+Мо, і має дві складові (16, 17), з’єднані з 

пластинами   5 і 6 з діелектриком 9 між ними. Усі вільні  поверхні інструмента, 
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крім леза і контактних штирів штекерного розміщення, вкриті шаром 

електроізоляційного матеріалу.  

Пристрій використовується таким чином.  

Після під’єднання аденотома до ендоскопічної стійки та джерела 

струму, робоча частина аденотома вводиться під візуальним контролем в 

носоглотку до леміша вище аденоїдних вегетацій. При контакті леза 

аденотома з лімфоїдною тканиною подається високочастотний струм і після 

розігрівання леза пристрій переміщується спереду до заду по верхній і задній 

стінках носоглотки, в наслідок чого відбувається зрізання аденоїдних 

вегетацій та коагуляцій судин одночасно. Електрохірургічний ефект різання і 

коагуляції заснований на забезпеченні достатньо високого ступеня нагріву 

біологічних тканин вузьким потоком високочастотного струму між двома 

частинами біполярного леза. Наявність ендоскопа у середині пристрою 

забезпечує якісний візуальний контроль за операційним полем на моніторі 

ендоскопічної стійки.  

Технічний результат, що досягається запропонованим рішенням, є 

попередження кровотечі за рахунок коагуляції біологічних тканин в ділянці дії 

високочастотного струму, що подається через біполярне лезо аденотома та 

забезпечення якісного постійного візуального контролю за операційним полем 

за рахунок вмонтованого в середину аденотома ендоскопа.  

Для наочності приводимо результати виконання аденотомії з 

використанням двох пристроїв (аденотомів): прототипу (базового об’єкту) та 

запропонованого аденотома у двох ідентичних по віку, статі, та патології 

групах пацієнтів (таблиця 6.3).  
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Таблиця 6.3 

Результати аденотомії з використанням біполярного аденотома з 

ендоскопом 

 
    Показники Базовий 

об’єкт,  
(прототип) 

Запропонований 
пристрій 

 
    n=10 n=10 

Наявність кровотечі 10 Не 
спостерігалось 

Тампонада носоглотки (24 години) 1 Не проводилась 
Травмування слухових труб 1 Не виявлено 
Постійний візуальний контроль за 
операційним полем 

Не забезпечено 10 

Частковий візуальний контроль за 
операційним полем 

- без застосування гортанного 
дзеркала 

- з застосуванням гортанного 
дзеркала 

 

 
 
 

Не забезпечено 
 

5 

- 

Кількість рецидивів захворювання 2 Не виявлено 
 

З таблиці 6.3 видно, що при аденотомії з використанням базового 

об’єкту у всіх пацієнтів мала місце кровотеча, яка в одному випадку 

потребувала тривалої тампонади носоглотки, чого не відмічено при 

використанні запропонованого пристрою. При використанні базового об’єкту 

у всіх випадках був відсутній візуальний контроль за операційним полем, а 

при використанні додатково гортанного дзеркала візуальний контроль був 

забезпечений частково лише у половини пацієнтів. В інших випадках він був 

неможливим із-за кровотечі під час операції. Крім того, при аденотомії 

виконаної за допомогою аденотома Бекмана у одного пацієнта виявлено 

травмування вустя слухової труби і у двох випадках мали місце рецидиви 

захворювання, чого не відмічено при використанні запропонованого 

пристрою.  



 198 

При видаленні аденоїдних вегетацій аденотомом А.Л. Косаковського 

візуальний контроль за операційним полем проводили за допомогою 

гортанного дзеркала.  

Гемостаз в післяопераційній рані проводили за допомогою розроблених 

біполярних електропристроїв. При візуальному контролі за допомогою 

гортанного дзеркала електротермоадгезію тканин в рані проводили за 

допомогою високочастотного біполярного електропристрою для коагуляції 

тканин (рис. 6.7) [35].  

 

Рис. 6.7. Схематичне зображення біполярного електропристрою для 

коагуляції тканин  

На кресленні приведено електропристрій для коагуляції тканин з 

частковим перерізом його в боковій проекції (фіг. 1) та біполярний електрод 

пристрою в прямій проекції (фіг. 2).      

Пристрій має рукоятку (1) з електроізоляційною втулкою (2) та робочу 

частину (3) з біполярним електродом (4) на дистальному кінці. Робоча частина 

складається з двох металевих пластин (5, 6), проксимальні кінці яких з’єднані 

проводами (7) з контактними штирями (8) штекерного рознімання. Між 
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металевими пластинами 5 і 6 розташована пластина з діелектрика (9). 

Проксимальна частина пластин з проводами і штекером розташовані в 

рукоятці 1, виконаної у вигляді порожнистого циліндра. Електрод 4 виконано 

з композитного сплаву, наприклад Сu+Мо, і має дві складові, зовнішня 

поверхня яких має випуклу форму, а внутрішня S-подібну форму («інь-янь»). 

Така форма дозволяє проводити коагуляцію тканин при контакті з будь-якою 

ділянкою кулькоподібного біполярного електроду. Усі вільні поверхні 

інструмента, крім біполярного електрода і контактних штирів штекерного 

рознімання, вкриті шаром електроізоляційного матеріалу.  

В подальшому був розроблений оптичний біполярний електропристрій 

для коагуляції тканин [47]. На рисунку 6.8 приведено загальний вид даного 

електропристрою, а на рисунку 6.9 схематичне його зображення.  

 

Рис. 6.8. Оптичний біполярний електропристрій для коагуляції тканин  
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Рис. 6.9. Оптичний біполярний електропристрій для коагуляції тканин 

(схематичне зображення)  

Пристрій має рукоятку (1) з електроізоляційною втулкою (2) та робочу 

частину (3) з біполярним електродом (4) на дистальному кінці. Робоча частина 

складається з двох металевих пластин (5 і 6), проксимальні кінці яких з’ єднані 

проводами (7) з контактними штирями (8) штекерного рознімання. Між 

металевими пластинами робочої частини розташована пластина з діелектрика 

(9). Проксимальна частина пластин з проводами і штекером розташовані в 

рукоятці, виконаної у вигляді порожнистого циліндра (10). У середині 

рукоятки ексцентрично розміщена трубка, в якій розташований ендоскоп (11). 

Ендоскоп, при необхідності, переміщується в дистальному і проксимальному 

напрямку, що забезпечує якісний візуальний контроль за операційним полем. 

Робоча частина пристрою має дугоподібний вигин. З’єднання між півкулями 

біполярного електрода виконано у формі «інь-янь», що забезпечує контакт 
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обох електродів при проведенні коагуляції різними сторонами біполярного 

електрода. Усі вільні поверхні інструмента, крім біполярного електрода і 

контактних штирів штекерного рознімання, вкриті шаром електроізоляційного 

матеріалу.  

Пристрій використовували таким чином.  

Після під’єднання електропристрою для коагуляції до ендоскопічної 

стійки та джерела струму, робочу частину пристрою вводили під візуальним 

контролем в носоглотку до місця кровотечі. При контакті біполярного 

електрода пристрою з ділянкою носоглотки, де має місце кровотеча, подавали 

високочастотний струм і після розігрівання біполярного електрода 

відбувалася коагуляцій судин. Електрохірургічний ефект коагуляції 

заснований на забезпеченні достатньо високого ступеня нагріву біологічних 

тканин вузьким потоком високочастотного струму між двома частинами 

біполярного електрода. Наявність ендоскопа у середині пристрою забезпечує 

якісний візуальний контроль за операційним полем на моніторі ендоскопічної 

стійки. 

Даний пристрій використовували також для видалення залишків 

лімфоїдної тканини в носоглотці  під час аденотомії, що дозволяло відновити 

прохідність носоглотки і уникнути рецидивів захворювання. При локалізації  

аденоїдних вегетацій в хоанах для їх видалення використовували 

мікродебридер.  

При значній гіпертрофії трубних валиків у пацієнтів з хронічним 

середнім секреторним отитом (ХССО) нами використовувався розроблений 

біполярний пристрій для коагуляції з ендоскопом  (рис. 6.10) [50]. 
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Рис. 6.10. Біполярний пристрій для коагуляції з ендоскопом 

 
Пристрій для коагуляції складається з робочої частини з біполярним 

електродом, рукоятки у формі порожнистого циліндра та ендоскопа, причому  

біполярний електрод виконано у вигляді двох штирів циліндричної форми з 

загостреними дистальними кінцями, розташованими паралельно на відстані   

2-4 мм між ними.  

Після під’єднання пристрою для коагуляції до ендоскопічної стійки та 

джерела струму, робочу частину пристрою вводили під візуальним контролем 



 203 

в носоглотку до гіпертрофованих трубних валиків. При контакті біполярного 

електрода пристрою з валиками загострені штирі вводили в середину тканини 

і подавали високочастотний струм.  Після розігрівання біполярного електроду 

відбувався процес електротермоадгезії, що приводило до зменшення об’єму 

трубних валиків. Наявність ендоскопа у середині пристрою забезпечувало 

якісний візуальний контроль за операційним полем на моніторі ендоскопічної 

стійки.  

При наявності гіпертрофованих бокових валиків або задніх кінців 

нижніх носових раковин аналогічно проводили електротермоадгезію 

гіпертрофованих ділянок.  

При аденотомії використовували режим роботи високочастотного 

коагулятора «зварювання ручне» («перекриття»), а при втручаннях на трубних 

і бокових валиках - режим «зварювання».  

У дітей з ХССО під час аденотомії ретельно видаляли лімфоїдну тканину 

в носоглотці, включаючи задні відділи носа, купол носоглотки і 

розенмюлерову ямку [20, 34]. При збереженій слуховій функції та відсутності 

ознак хронічного запалення лімфоїдної тканини обсяг операції був 

розрахований на збереження частини мигдалика на задній стінці глотки для 

підтримки функціональної активності механізмів локальної імунної 

резистентності. Проведення електротермоадгезії залишків аденоїдних 

вегетацій дозволяло відновити носове дихання і разом з тим зберегти частину 

глоткового мигдалика на задній стінці глотки.  

В післяопераційний період, для знеболювання дітям призначали 

нестероїдний протизапальний препарат ібупрофен у формі суспензії. В 

стаціонарі після  аденотомії діти спостерігалися протягом доби. Після виписки 

з стаціонару дитина у продовж 7 днів перебувала під спостереженням  

дитячого отоларинголога за місцем проживання. Протягом 1 місяця діти 

звільнялись від фізкультури.  
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6.2. Хірургічне лікування хронічного тонзиліту  

Тонзилектомію проводили з використанням біполярних інструментів 

власної конструкції в трьох модифікаціях: 1) видалення мигдаликів за 

допомогою звичайних інструментів (скальпель, распатор) з подальшим 

видаленням, при необхідності, гісовської складки спеціальним біполярним 

пристроєм і проведення гемостазу за допомогою біполярного пінцета;                 

2) виділення верхнього полюса мигдалика за допомогою звичайного распатора 

з подальшим виділенням і видаленням мигдалини за допомогою біполярного 

скальпеля власної конструкції; 3) видалення піднебінного мигдалика з 

використанням розроблених біполярних інструментів (біполярного распатора 

і біполярного скальпеля) під час всієї операції. 

Перший варіант тонзилектомії проводили у пацієнтів при відсутності  в 

анамнезі перитонзилітів чи перитонзилярних абсцесів та рубців навколо 

мигдалика. У хворих, які мали в анамнезі перитонзилярний абсцес, або в яких 

під час операції виявляли рубці навколо мигдалика, при тонзилектомії 

використовували біполярний распатор та біполярний скальпель. При цьому 

третій варіант хірургічного втручання проводили, коли рубцева тканина в 

значній кількості локалізувалась також навколо верхнього полюса 

піднебінного мигдалика.  

На рисунку 6.11 наведено схематичне зображення біполярного 

распатора, а на рисунку 6.12 його робочу частину [42, 82].  

Распатор має рукоятку (1) з електроізоляційною втулкою (2), робочу 

частину (3), яка складається з двох пластин (4, 5) з композитного сплаву 

(електроди), наприклад, Сu+Мо, між якими розміщено діелектрик (6). 
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Рис. 6.11. Біполярний распатор (схематичне зображення) 

 

 

 Рис. 6.12. Біполярний распатор (робоча частина)  

Проксимальні кінці електродів 4 і 5 робочої частини через дроти з’єднані 

з контактними штирями (7) штекерного рознімання електроізоляційної втулки 

2. Зовнішня поверхня електрода 4 має випуклу, а електрода 5 плоску форму, 

краї електродів (8) по всій протяжності загострені. На нижній поверхні 

верхнього електрода та на верхній поверхні нижнього електрода виконано 

жолоби (9, 10), в яких розташована пластина з діелектрика 6. На зовнішніх 
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поверхнях робочої частини електроди 4 і 5 з’єднуються між собою через 

діелектрик 6 в межах бокових третин їх ширини з протилежних сторін, а на 

дистальному кінці електрода 4 виконана вирізка Г-подібної форми (11), з якою 

через діелектрик межує електрод 5.  

Всі вільні поверхні інструмента, крім робочої частини і контактних 

штирів 7 штекерного рознімання, вкриті шаром електроізоляційного  

матеріалу.  

Запропонований пристрій працює таким чином: хірург тримає распатор 

рукою, наближує край робочої частини інструменту до м’яких тканин, де 

необхідно виконати їх роз’єднання (наприклад, між капсулою піднебінного 

мигдалика і оточуючими тканинами), натискає педаль високочастотного 

джерела живлення. При цьому на електроди робочої частини распатора 

подається високочастотний струм, (66 або 440 кГц). Струм «оббігає» 

електроди 4 і 5 по поверхні і проходить через м’які тканини між композитними 

пластинами і спричиняє розігрівання та електрокоагуляцією. При переміщенні 

інструменту між волокнами тканини можна швидко та якісно виконати її 

розшарування і уникнути при цьому кровотечі, оскільки під час роз’єднання 

тканин під дією високочастотного струму наступає електрокоагуляція судин 

малого та середнього діаметра. Завдяки наявності загострених країв 

електродів распатора розшарування тканин відбувається більш якісно, без 

надмірного травмування тканин. При необхідності, запропонованим 

пристроєм можна користуватись як звичайним распатором завдяки 

загостреним краям робочої частини, тобто пристрій поєднує в собі властивості 

біполярного та звичайного распатора.  

Переміщення робочої частини запропонованого распатора в рані 

практично не відрізняється від рухів звичайним распатором. 

 На рисунку 6.13 наведено біполярний скальпель, який використовували 

при тонзилектомії, а на рисунку 6.14 його схематичне зображення [44, 86]. 
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 Рис. 6.13. Біполярний скальпель для тонзилектомії 

Електроскальпель має рукоятку (1) з електроізоляційною втулкою (2), 

лезо (3), яке складається з двох пластинок (4, 5) з композитного сплаву, 

наприклад, Сu+Мо (електроди), між якими розміщено діелектрик (6). 

Проксимальні кінці пластин (4 і 5) леза з композитного сплаву через дроти (7) 

з’єднані з контактними штирями (8) штекерного рознімання 

електроізоляційної втулки 2. Лезо 3 розташоване під тупим кутом α°, що 

складає не менше 90°, до рукоятки 1. Дистальний його край – дугоподібної 

форми, проксимальний – прямої форми. Обидва краї леза сточені з зовнішніх 

сторін під гострим кутом α°1, що становить не більше 60°,  і є робочими. Всі 

вільні поверхні інструмента, окрім леза і контактних штирів штекерного 

рознімання, вкриті шаром електроізоляційного матеріалу.  
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Рис. 6.14. Біполярний скальпель (схематичне зображення)  

Запропонований пристрій працює таким чином: після під’єднання 

біполярного електроскальпеля до джерела високочастотного струму 

(електрокоагулятор ЕК-300-М1) хірург тримає електроскальпель рукою, 

наближає лезо інструменту до місця, де необхідно виконати розтин м’яких 

тканин, натискає педаль високочастотного джерела живлення. При контакті 

леза з м’якими тканинами організму на скальпель через контактні штирі 

штекерного рознімання подається високочастотний струм, наприклад, 

частотою 66 кГц. Струм «оббігає» електроди 4 і 5 по поверхні, яка не 

ізольована, проходить через м’які тканини між композитними пластинками 

леза і  спричиняє їх розігрівання та електрокоагуляцію. При цьому зона 

нагрівання тканин є мінімальною (40-70°С). При переміщенні інструменту по 

тканинах можна швидко виконати їх розтин. Візуальний контроль 

забезпечується тим, що лезо розміщено під кутом до рукоятки. Крім розтину 

тканин, за допомогою електроскальпеля можна виконати електрокоагуляцію 

судин малого діаметру, для чого край леза підводиться в задану ділянку і, при 



 209 

включеному струмі, лезо переміщується по рановій поверхні 

перпендикулярно до площини його розташування.  

Після виділення верхнього полюса мигдалика в подальшому за 

допомогою даного біполярного скальпеля виділяли мигдалик від оточуючих 

тканин в середньому відділі і в ділянці нижнього полюса. Завдяки даному 

пристрою відмічали легке і швидке відділення мигдалика від рубців, що 

особливо було актуальним у пацієнтів, які мали в анамнезі перитонзилярні 

абсцеси.  

Під час тонзилектомії використовували режим роботи генератора 

високочастотного струму «зварювання ручне» («перекриття»).  

6.3. Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів. 

У дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів віком до 3 років за 

допомогою біполярних інструментів видаляли нижню і частково середню 

частини ПМ та зберігали верхній полюс [53, 60, 65]. Електрохірургічний ефект 

різання і коагуляції біологічних тканин при використанні високочастотного 

біполярного електрозварювання (електротермоадгезії) м'яких тканин 

заснований на забезпеченні достатньо високого ступеня нагріву біологічних 

тканин (40-70°С) вузьким потоком ВЧС між двома частинами біполярного 

леза. При цьому була відсутня кровотеча і зберігалися лакуни ПМ в області 

верхнього полюса, що сприяло збереженню функції ПМ після операції.  

У дітей з гіпертрофією ІІІ ступеня старше 3 років в більшості випадків 

(при рівномірній гіпертрофії) виконували розроблену нами операцію – 

тонзилопластику (ТП) [39, 64], яка відрізнялась від раніше запропонованої 

[206, 305]. При гіпертрофії окремих ділянок ПМ (частіше в нижній його 

частині) гіпертрофовану частину видаляли за допомогою спеціального 

біполярного пристрою власної конструкції. Під час ТП за допомогою 

скальпеля видаляли гіпертрофовану частину ПМ. Розтин ПМ виконували 

паралельно до ПД на відстані 4-5 мм від їх краю. Для зупинки кровотечі 
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застосовували метод ЕТА з використанням біполярних інструментів. Краї 

рани зближували за допомогою 2-3 вузлуватих швів. Останні накладали з 

прошиванням капсули ПМ але без захвату м’язів ПД  (рис. 6.15). 

 
Рис. 6.15. Схематичне зображення проведення ТП  

Пацієнтам з ГПМ ІІ ступеня проводили внутрішньотканинну ЕТА ПМ 

за допомогою біполярних пристроїв з голкоподібними електродами (рис. 6.16) 

[80] без розтину тканини ПМ. Біполярний електрод вводили в ПМ в декількох 

ділянках. 
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Рис. 6.16. ЕТА ПМ біполярним пристроєм з голкоподібними 

електродами  

В якості джерела струму використовували зварювальний 

електрокоагулятор ЕК-300М1, ЕК-300М або електрокоагулятор 

високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300 (ПАТОНМЕДО). Апарат є 

джерелом струму високої частоти (ВЧ). ВЧ-напруга подається на біполярний 

інструмент і підводиться до тканин оперованого пацієнта. Електрохірургічний 

ефект різання, коагуляції і зварювання базується на забезпеченні достатньо 

високого ступеню впливу на біологічну тканину вузького потоку ВЧ-струму 

між кінцями біполярного зварювального електроінструменту. В переважній 

більшості випадків використовували частоту струму 66 кГц, в окремих 

випадках – 440 кГц. 

При ТТ та ТП високочастотний коагулятор використовували в режимі 

«зварювання ручне» («перекриття»), а при  електротермоадгезії ПМ - режим 

«зварювання».  

У 20 дітей групи порівняння медіальну частину ПМ видаляли за 

допомогою скальпеля. Тонзилотом Мат’є в жодному випадку не 

використовували із-за його травматичності. 

Операційний час вимірювали з моменту введення роторозширювача до 

моменту завершення втручання на піднебінних мигдаликах або їх видалення 

та видалення  аденоїдних вегетацій і гемостазу (при необхідності). 

Інтраопераційну втрату крові вимірювали в мл шляхом зважування марлевих 

кульок після операції та вимірювання об’єму крові в ємкості 

електровідсмоктувача. Біль визначали за 10-бальною FAS (facial affective 

scale) [274], клінічні прояви (гіперемія, набряк слизової оболонки, фібринозні 

нашарування) – за 3-бальною шкалою. 
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Подальше спостереження за пацієнтами з захворюваннями 

лімфоглоткового кільця проводилось після виписки зі стаціонару через 1 

тиждень, 1 місяць, 6 місяців і до 2 років. 

 
Висновки до розділу 6 

  
1. Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів 

дозволяє оптимізувати методики хірургічних втручань на лімфоглотковому 

кільці.  

2. Запропонований роторозширювач виключає зміщення інтубаційної 

трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів в ротову порожнину і тим 

самим при його використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з 

цим екстремальна ситуація. 

3. Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого            

піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та 

забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, допомагає 

запобігти травмування язичка під час аденотомії, а відмова від катетеризації 

порожнини носа виключає розвиток реактивного набряку слизової оболонки 

та пришвидшує відновлення носового дихання в післяопераційний період, а 

також забезпечує економію еластичних катетерів, за допомогою яких зазвичай 

виконується фіксація м’якого піднебіння під час аденотомії.  

4. Біполярні аденотоми та пристрої для коагуляції дозволяють значно 

підвищити якість аденотомії, зокрема забезпечити візуальний контроль, 

надійний гемостаз, видалити залишки аденоїдних вегетацій і тим самим 

запобігти рецидиву захворювання, а також зменшити розміри трубних і 

бокових валиків.  

5. Використання біполярного скальпеля та распатора скорочує 

тривалість тонзилектомії та забезпечує надійний гемостаз під час операції.  
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6. Розроблені методики хірургічних втручань при гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів дозволяють зберегти структуру мигдаликів, 

забезпечити індивідуальний підхід лікування та вибрати оптимальний варіант 

хірургічного втручання.  
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РОЗДІЛ 7 

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З 

НЕПУХЛИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛІМФАДЕНОЇДНОГО 

ГЛОТКОВОГО КІЛЬЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ВИСОКОЧАСТОТНОГО БІПОЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 

БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН 

 
Хірургічне лікування  було проведено у 308 дітей з захворюваннями 

лімфоглоткового кільця у віці від 2 до 17 років. Дівчаток було 133, хлопчиків 

- 175. За розробленими методиками лікувалося 201 пацієнт, в групах 

порівняння – 107 дітей. Перелік хірургічних втручань представлено в таблиці 

7.1.  

Таблиця 7.1 

Перелік оперативних втручань у дітей з непухлинними захворюваннями 

лімфоглоткового кільця та супутньою патологією 

№ 
п/п 

 
Вид хірургічного втручання 

Кількість операцій 
Основні 
групи, 
n=201 

Групи 
порівняння, 
n=107 

1. Аденотомія   175 64  

2. Тонзилотомія 21 20 

3. Тонзилопластика 17 16 

4. Електротермоадгезія піднебінних мигдаликів 33 - 

5. Тонзилектомія 50 46 

6. Електротермоадгезія нижніх носових раковин 16 - 

7 Ультразвукова дезінтеграція нижніх носових 
раковин 

- 2 

8. Септопластика  11 2 

9. Електротермоадгезія бокових та трубних 
валиків 

24 - 

10. Видалення кісти Торнвальда 1 - 

11. Видалення ангіоматозного поліпа носоглотки - 1 
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Продовження таблиці 7.1 

№ 
п/п 

 
Вид хірургічного втручання 

Кількість операцій 
Основні 
групи 
n=201 

Групи 
порівняння 
n=107 

12. Видалення хоанального поліпа - 1 

13. Видалення синехій порожнини носа  1 - 

14. Ендоназальна гайморотомія 1 1 

15. Сфенотомія 2 - 

16. Видалення нориці спинки носа 1 - 

17. Тимпанопункція 78 13 

18. Шунтування барабанної порожнини 1 1 

19. Видалення папілом гортані 1 - 

20. Френулопластика 1 - 

21. Видалення папіломи язика 1  

22. Видалення рубців вустя слухової труби 1  

Всього 436 167 

 

У 308 прооперованих пацієнтів, було виконано 603 операції, оскільки у 

частини дітей виконувались поєднані хірургічні втручання. Інтраопераційних 

ускладнень, за виключенням кровотечі в окремих випадках, не було. 

Аденотомія (АТ) була виконана у 175 дітей основної групи та у 64 пацієнтів 

групи порівняння, оскільки крім 80 в дітей основної та 25 дітей групи 

порівняння з аденоїдними вегетаціями, АТ проводили також і у дітей з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів та з хронічним тонзилітом, у яких АТ 

поєднувалася з хірургічним втручанням на піднебінних мигдаликах.  

Динаміка захворювань ЛГК у дітей до і після хірургічного лікування 

(спостереження від  1 до 3 років) з використанням електрозварювальної 

технології наведена в таблиці 7.2.  
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Таблиця 7.2  

Захворювання лімфоглоткового кільця та супутня патологія у 

дітей до і після хірургічного лікування з використанням 

електрозварювальної технології  

 

№ 

п/п 

 

Захворювання  

 

Кількість пацієнтів, n=201 

До лікування Після лікування 
(1-3 роки) 

Абс. % Абс. % 

1. Аденоїдні вегетації ІІ-ІІІ ст., 
аденоїдит  

175 87,1 - - 

2. Гіпертрофія піднебінних 
мигдаликів ІІ ст. 

32 15,9 1 0,5 

3. Гіпертрофія піднебінних 
мигдаликів ІІІ ст. 

39 19,4 - - 

4. Хронічний тонзиліт 50 24,9 - - 

5. Хронічний гіпертрофічний 
риніт 

6 3 - - 

6. Вазомоторний риніт 3 1,5 - - 

7. Алергічний риніт 12 6 12 6 

8. Синехії порожнини носа 1 0,5 - - 

10. Викривлення перегородки носа 11 5,5 - - 

11. Кіста основної пазухи 2 1 - - 

12. Кіста спинки носа 1 0,5 - - 

13. Кіста Торнвальда 1 0,5 - - 

14. Секреторний середній отит 63 31,3 8 4 

15. Коротка вуздечка язика 1 0,5 - - 

16. Юнацький папіломатоз гортані 1 0,5 1 0,5 

 

Динаміка захворювань лімфоглоткового кільця у дітей до і після 

хірургічного лікування без використання електрозварювальної технології 

наведена в таблиці 7.3.  
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Таблиця 7.3  

Захворювання лімфоглоткового кільця та супутня патологія у 

дітей до і після хірургічного лікування без використання 

електрозварювальної технології 

 

№ 

п/п 

 

Захворювання  

 

Кількість пацієнтів, n=107 

До лікування Після лікування 
(1-3 роки) 

Абс. % Абс. % 

1. Аденоїдні вегетації ІІ-
ІІІ ст., аденоїдит  

64 59,8 4 3,7 

2. Гіпертрофія 
піднебінних мигдаликів 
ІІ-ІІІ ст. 

25 23,4 1 0,9 

3. Хронічний тонзиліт 46 43 - - 

4. Хронічний 
гіпертрофічний риніт 

1 0,9 - - 

5. Вазомоторний риніт 1 0,9 - - 

6. Алергічний риніт 1 0,9 1 0,9 

7. Викривлення 
перегородки носа 

3 2,8 - - 

8. Хронічний секреторний 
середній отит 

10 9,4 6 5,6 

10. Хоанальний поліп 1 0,9 - - 

11. Ангіоматозний поліп 
носоглотки 

1 0,9 - - 

 

З таблиць 7.2 і 7.3 видно, що після хірургічного лікування пацієнтів 

основної групи рецидивів захворювання (спостереження від  1 до 3 років) 

практично не спостерігалось. Лише у 1 (1,4%) з 71 пацієнта з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів спостерігали рецидив (ГПМ ІІ ступеня). Рецидив  

наступив після перенесеної вірусної інфекції (кір) у пацієнта, якому 

проводилась тонзилопластика (ТП) з приводу гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів ІІІ ступеня. При застосуванні електрозварювальної технології під 
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час лікування 175 дітей з аденоїдними вегетаціями рецидиву захворювання не 

спостерігали,  в той час як з 64 дітей з аденоїдними вегетаціями в групі 

порівняння рецидив захворювання мав місце у 4 (6,3%), тобто отримано 

достовірну статистичну різницю результатів лікування (OR=0 (0 до NAN), 

F=0,004792, ξ2=11,12). Кількість випадків ХССО в основній групі зменшилось 

з 63 до 8, а в групі порівняння з 10 до 6 (OR=0,1 (0,02 до 0,42), F=0,002387, 

ξ2=12,46), тобто різниця результатів лікування статистично достовірна. У всіх 

випадках після операції було покращення слуху за рахунок відновлення чи 

покращення прохідності слухової труби. Позитивним є той факт, що після 

внутрішньотканинної ЕТА нижніх носових раковин мало місце відновлення 

носового дихання не тільки у дітей з хронічним гіпертрофічним та 

вазомоторним ринітом, а й у пацієнтів з алергічним ринітом.  

 7.1. Клінічна характеристика дітей після аденотомії.  

З аденоїдними вегетаціями в основній групі було 80 дітей, в групі 

порівняння – 25. Крім того, проводили аденотомію також у 95 дітей основних 

груп з хронічним тонзилітом і гіпертрофією піднебінних мигдаликів та у 39 

пацієнтів в групах порівняння. Тобто в основних групах з аденоїдними 

вегетаціями, хронічним тонзилітом та гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

разом було 175 пацієнтів, у яких було виконано аденотомія, а в групах 

порівняння – у 64 дітей. Виходячи з цього, були проведені дослідження 

аденоїдних вегетацій у всіх 239 пацієнтів. В таблиці 7.4 наведені результати 

дослідження аденоїдних вегетацій під час аденотомії у дітей в залежності від 

локалізації аденоїдних вегетацій, їх щільності, наявності гіпертрофованих 

трубних та бокових валиків.  

Поширеність аденоїдних вегетацій в порожнину носа визначали при 

ендоскопії, а при наявності додаткових досліджень, що проводились з метою 

виключення супутньої патології з боку приносових синусів, враховували дані 

компютерної томографії. Щільність аденоїдних вегетацій визначали при 

пальпації та під час  їх видалення аденотомом Бекмана. При підвищеній 
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щільності лімфоїдної тканини проведення аденотомії за допомогою аденотома 

Бекмана було утруднене, а в ряді випадків неможливе і потребувало 

застосування мікродебридера, носоглоткового конхотома або ЕТА з 

використанням біполярних інструментів.  

Таблиця 7.4  

Результати дослідження аденоїдних вегетацій під час аденотомії у дітей 

 

№ 
п/п 
 

 
 
Показники 

Основні 
групи 
n=175 

Групи 
порівняння 

n=64 

 

χ2 

Абс. % Абс. % 

1. Локалізація аденоїдних  
вегетацій в носоглотці 

168 96 61 95,3 OR = 1,18 (0,3 
до 4,71) 
F = 0.729956 
ξ2 = 0.06  

2. Локалізація аденоїдних  
вегетацій в носоглотці  
та хоанах 

7 4 3 4,7 OR = 0,85 
(0,21 до 3,38) 
F = 0.729956 
ξ2 = 0.06 [ 

3. Щільність аденоїдних  
вегетацій без відхилень 

123 70,3 46 71,9 OR = 0,93 
(0,49 до 1,74) 
F = 0.873374 
ξ2 = 0.06  

4. Аденоїдні вегетації  
підвищеної щільності 

52 29,7 18 28,1 OR = 1,08 
(0,57 до 2,04) 
F = 0.873374 
ξ2 = 0.06  

5. Гіпертрофія трубних та  
бокових валиків 

24 13,7 9 14,1 OR = 0,97 
(0,43 до 2,22) 
F = 0.999999 
ξ2 = 0  

 

З таблиці 7.4 видно, що аденоїдні вегетації локалізувалися в носоглотці 

у 95,8%, а в 4,2% дітей лімфоїдна тканина з носоглотки поширювалася через 

хоани в порожнину носа. У 29,3% виявлено підвищену щільність аденоїдних 

вегетацій, що утруднювало, а деколи унеможливлювало їх видалення 
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аденотомом Бекмана. Крім того, у 13,8% пацієнтів спостерігалася гіпертрофія 

трубних та бокових валиків, що, як правило, поєднувалося з хронічним 

середнім секреторним отитом. В таких випадках можна говорити про 

«атипову» аденотомію [55]. Статистично значимої різниці показників 

основної групи і групи порівняння не виявлено. 

Вибір методики хірургічного лікування аденоїдних вегетацій проводили 

в залежності від їх локалізації, щільності та наявності гіпертрофії трубних і 

бокових валиків глотки (таблиця 7.5).  

Таблиця 7.5 

Розподіл пацієнтів в залежності від застосованої методики 

аденотомії при типовій та «атиповій» аденотомії 

 

№ 
п/п 
 

 
Методика 

аденотомії 

Основна група 
n=175 

Група порівняння 
n=64 

Типова 
аденотомія 

«Атипова» 
аденотомія 

Типова 
аденотомія 

«Атипова» 
аденотомія 

1. Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана 

0 0 34 0 

2. Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана та 
методом ЕТА 

47 

 

0 

 

0 0 

3. Видалення 
аденоїдів 
біполярним 
аденотомом 

45 11 0 0 

4. Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана,  
мікродебридером 
та методом ЕТА 

0 17 0 0 
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Продовження таблиці 7.5 

№ 
п/п 
 

 
Методика 

аденотомії 

Основна група 
n=175 

Група порівняння 
n=64 

Типова 
аденотомія 

«Атипова» 
аденотомія 

Типова 
аденотомія 

«Атипова» 
аденотомія 

 
5. 

 
 

Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана, 
носоглотковим 
конхотомом та 
методом ЕТА 

0 26 0 0 

6. Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана  
та носоглотковим 
конхотомом  

0 0 0 18 

7. 
 

 

Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана, 
гортанними 
щипцями та 
методом ЕТА 

0 5 0 0 

8. Видалення 
аденоїдів  
аденотомом 
Бекмана та 
гортанними 
щипцями  

0 0 0 3 

9. Видалення 
аденоїдів 
аденотомом 
Бекмана та 
методом ЕТА, 
ЕТА трубних та  
бокових валиків 

0 24 0 0 

Разом 92(52,6%) 83(47,4%) 34(53,1%) 30(46,9%) 
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З таблиці 7.5 видно, що типова аденотомія в основній групі у 47 дітей 

проводилась за допомогою аденотома Бекмана та методу ЕТА, а у 45 – АВ 

видалялись біполярним аденотомом. В групі порівняння типова аденотомія у 

всіх 34 пацієнтів виконана аденотомом Бекмана. «Атипова» аденотомія була 

проведена у 83 (47,4%) пацієнтів основної групи та у 30 (46,9%) хворих групи 

порівняння (OR = 1,02 (0,58 до 1,81), F = 0,999999, ξ2 = 0,01), тобто в обох 

групах пацієнтів не було статистично значимої різниці по кількості виконаної 

типової та «атипової» аденотомії.  

Вибір конкретної методики аденотомії залежав від локалізації 

аденоїдних вегетацій, їх щільності та наявності гіпертрофії трубних і бокових 

валиків глотки. У хворих основної групи при поширенні лімфоїдної тканини в 

порожнину носа при проведенні аденотомії у 5 дітей використовували 

аденотом Бекмана, щипці Блекслі та метод електротермоадгезії, у 1 - аденотом 

Бекмана та метод електротермоадгезії, у 1 - аденотом Бекмана, мікродебридер 

та метод електротермоадгезії. При підвищеній щільності аденоїдних вегетацій 

у 16 випадках застосовували аденотом Бекмана, мікродебридер та метод 

електротермоадгезії, а у 26 - аденотом Бекмана, носоглотковий конхотом та 

метод електротермоадгезії, ще у 10 – біполярний аденотом. При гіпертрофії 

трубних та бокових валиків виконували аденотомію і електротермоадгезію 

валиків. В групі порівняння при поширенні лімфоїдної тканини в порожнину 

носа видалення аденоїдних вегетацій проводили за допомогою аденотома 

Бекмана та щипців Блекслі, а при підвищеній щільності аденоїдних вегетацій 

- аденотома Бекмана та носоглоткового конхотома.  

З наведених даних видно, що при «атиповій» аденотомії вибір методики 

має бути індивідуальним і залежить від щільності аденоїдних вегетацій, їх 

локалізації та наявності гіпертрофії трубних і бокових валиків.  

Для наочності наводимо приклад з практики атипового розташування 

аденоїдних вегетацій та виконання запропонованого способу аденотомії з 
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використанням високочастотного біполярного електрозварювання 

біологічних тканин.  

Приклад. Дитина С., 14 років, поступила в клініку з діагнозом 

викривлення перегородки носа, двобічний хоанальний поліп.  

Дитина скаржилась на відсутність носового дихання. Хворіє з 

дошкільного віку. При риноскопії виявлено викривлення перегородки носа S-

подібної форми, в задніх відділах носа з обох сторін виявлено утворення 

округлої форми, подібні до хоанального поліпу, білувато-сірого кольору. При 

задній риноскопії виявлено утворення округлої форми такого ж кольору. 

Призначено комп’ютерну томографію порожнини носа та приносових синусів.  

 На рисунку 7.1а наведена ринопневмограма (Н) та крива ротового 

дихання (Р)  при спокійному (С) та форсованому (Ф) диханні, а на рисунку 

7.1б криві реєстрації носового дихання через праву (Нп) та ліву (Нл) половину 

носа до лікування.  

 

     
                                А                                                              Б 
 
 

Рис. 7.1. Ринопневмограма пацієнтки С., 14 років, до лікування. Умовні 

позначення: Н – крива носового дихання, Р - крива ротового дихання, Нп - 

крива носового дихання справа, Нл - крива носового дихання зліва, С – 

дихання в спокої, Ф – форсоване дихання  
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З рисунка 7.1а видно, що до операції має місце зниження амплітуди 

кривої носового дихання (Анс = 5 мм, Анф = 9 мм; в контрольній групі дані 

показники мають значення, відповідно, 14,4 ± 0,66 і 8,55 ± 0,44 мм). Низькі 

показники коефіцієнта носо-ротового дихання в стані спокою і при 

форсованому диханні (КНРс = 0,3, КНРф = 0,6; в контрольній групі їх 

величини рівні, відповідно, 0,49 ± 0,05 і 0,87 ± 0,19) та нормальна величина 

амплітуди ротового дихання (Арс = 15 мм, Арф = 25 мм; контроль, відповідно, 

17 ± 1,02 і 12,8 ± 0,9 мм) свідчить про утруднення носового дихання [61]. Має 

місце виражена асиметрія носового дихання (рис. 7.1б) при спокійному та 

форсованому диханні (КАНс = 222%, контроль – 17,12 ± 3,27%; КАНф = 200%, 

контроль – 26,29 ± 5%).  

На КТ: пристінкове потовщення слизової оболонки клиноподібного 

синусу справа та нижніх відділів верхньощелепних синусів до 3 мм. Носова 

перегородка в кістковому та хрящовому відділах викривлена більше вправо з 

наявністю кісткового гребеня. Слизова оболонка носових раковин потовщена, 

не виключається наявність носових поліпів. Прохідність носової порожнини 

порушена. В задніх відділах порожнини носа візуалізується вміст з пухирцями 

повітря. Глотковий мигдалик гіпертрофований, тотально перекриває просвіт 

носоглотки, поширюється у задні відділи порожнини носа до 3 см, загальний 

розмір АВ 6,04 та 3,98 см (рис. 2.3).  

Під загальним знеболенням проведено видалення АВ з носоглотки 

аденотомом Бекмана № 5, АВ великих розмірів, половина яких знаходилася в 

порожнині носа. АВ були вкриті слизом, що імітувало хоанальний поліп. Після 

видалення слизу АВ мали звичайне забарвлення (рисунок 7.2). 
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Рис. 7.2. Аденоїдні вегетації пацієнтки С., 14 років, після їх видалення 

 Під час операції мала місце кровотеча з ранової поверхні задньої стінки 

носоглотки. Виконана тампонада носоглотки марлевим тампоном кровотеча 

зупинилася. В подальшому виконана септопластика. Прохідність порожнини 

носа відновлена. Після видалення тампона з носоглотки кровотеча 

відновилася. Для її зупинки використали біполярний електрод кулеподібної 

форми «інь-янь» [35, 46] з ендоскопом (рисунок 6.8), після чого кровотеча 

зупинилася у продовж декількох секунд. Повторна тампонада носоглотки не 

проводилася. В якості джерела високочастотного струму використовували 

коагулятор ЕК-300М1 (частота струму 66 кГц), в режимі перекриття. 

Після хірургічних втручань носове дихання повністю відновлено (рис. 

7.3).  
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                                             А                                                             Б   

                             

Рис. 7.3. Ринопневмограма пацієнтки С., 14 років після лікування. 

Умовні позначення: Н – крива носового дихання, Р – крива ротового дихання, 

Нп – крива носового дихання справа, Нл – крива носового дихання зліва, С – 

дихання в спокої, Ф – форсоване дихання  

Про це свідчить як величина амплітуди кривої носового (Анс = 20 мм, 

Анф = 17 мм) та ротового (Арс = 19 мм, Арф = 19,5 мм) дихання (рис. 7.3а), 

так і значення коефіцієнтів носо-ротового дихання в стані спокою і при 

форсованому диханні (КНРс = 1,05 та КНРф = 0,87 відповідно). Асиметрія 

носового дихання після операції (рис. 7.3б) відсутня (КАНс = 6,3%,              

КАНф = 5,9%).  

Актуальність даного випадку полягає в тому, що аденоїдні вегетації 

поширювались в порожнину носа до 3 см, були вкриті слизом та імітували 

хоанальний поліп. Тривала тампонада носоглотки (впродовж години) не 

привела до зупинки кровотечі з ранової поверхні після видалення аденоїдних 

вегетацій. Використання біполярного електрода з ендоскопом та джерела 

високочастотного струму 66 кГц в режимі «перекриття» забезпечило 

візуальний контроль за раною та ефективну зупинку кровотечі.  

Аналіз отриманих результатів імпедансометричного дослідження у 101 

пацієнта показав наступне: тимпанограми типу «А» мали 20 осіб (40 вух), 

тобто – 19,8% випадків, у 25 осіб (38 вух) – 24,8% випадків реєструвалася 

тимпанограма типу «С», у 56 осіб (89 вух) (55,4% дітей) нами була 

зареєстрована тимпанограма типу «В» (рис. 7.4) [61]. 
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Рис. 7.4. Типи тимпанограм у дітей з аденоїдними вегетаціями  

При оцінці якісних характеристик акустичної імпедансометрії до аналізу 

бралися пацієнти з тимпанограмами типів «А» та «С» (таблиця 7.6).  

Таблиця 7.6  

Значення компліансу у здорових дітей та з аденоїдними 

вегетаціями в залежності від зареєстрованого у них типу тимпанограми, 

(M±m) та діапазон інтратимпанального тиску 

Групи Значення компліансу, см³ Діапазон 
інтратимпанального тиску, 
dPa 

A (n=40) 0,56±0,04 -35 +45  
C (n=30) 0,49±0,03 -170 -55 
K (n=20) 0,75±0,04 -25 +45 
t (A-K) 1,40   
t (C-K) 5,20*  
t (A-С) 3,36*  

Примітка: t - коефіцієнт достовірності; * p<0,01, величини статистично значимо відрізняються між 
собою 
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Із представленої таблиці 7.6 видно, що в групі досліджуваних дітей, у 

яких реєструвалися тимпанограми типу С, спостерігаються статистично 

значимі менші величини компліансу порівняно з контрольною групою 

здорових дітей і порівняно з групою досліджуваних дітей з аденоїдними 

вегетаціями, у яких реєструвалися тимпанограми типу А. Так, компліанс у 

досліджуваних дітей з аденоїдними вегетаціями, у яких реєструвалися 

тимпанограми типу С був 0,49 ± 0,03 см3; в групі досліджуваних дітей з АВ, у 

яких реєструвалися тимпанограми типу А був 0,56 ± 0,04 см3, а в контрольній 

групі здорових дітей - 0,75 ± 0,04 см3; відповідно t = 3,36 і t = 5,20; р < 0,01, 

тобто виявлена достовірно значима різниця в зазначених показниках.  

Спостерігається різниця і в діапазонах інтратимпанального тиску в  

групі досліджуваних дітей з аденоїдними вегетаціями, у яких реєструвалися 

тимпанограми типу С порівняно із здоровими дітьми.  

Зазначимо, що при реєстрації АРВМ, у всіх пацієнтів з тимпанограмою 

типу «А» він реєструвався, у пацієнтів же з тимпанограмою типу «С», 

реєструвався лише на 14 вухах (таблиця 7.7). Пацієнти з тимпанограмами типу 

«В» нами до аналізу не бралися.  

Таблиця 7.7  

Порогові значення АРВМ у здорових дітей та з аденоїдними 

вегетаціями в залежності від зареєстрованого у них типу тимпанограми, 

(M±m) 

Групи Порогові показники АРВМ, дБ 

Іпсілатеральна стимуляція Контралатеральна стимуляція 

0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 
A 
(n=40) 

91,23±5,38 89,46±3,47 92,32±4,78 92,33±3,56 91,24±4,27 93,23±3,15 

C 
(n=14) 

93,64±6,77 93,34±5,66 відсутній 93,47±4,58 95,45±4,21 відсутній 

K 
(n=20) 

88,37±3,53 90,28±2,96 90,25±2,44 89,68±3,33 90,27±2,16 90,25±2,85 
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Продовження таблиці 7.7  

Групи Порогові показники АРВМ, дБ 

Іпсілатеральна стимуляція Контралатеральна стимуляція 

0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 
t (A-K) 0,44* 0,18* 0,39* 0,54* 0,20* 0,70* 
t (C-K) 0,69* 0,48*  0,67* 1,09*  
t (A-С) 0,28* 0,58*  0,20* 0,70*  

 *р>0,05, величини статистично значимо не відрізняються між собою 
 

Як видно з таблиці 7.7, статистично значимої різниці між пороговими 

показниками АРВМ в досліджуваних групах виявлено не було (р > 0,05).  

Проведене дослідження показало, що за даними акустичної 

імпедансометрії у пацієнтів із аденоїдними вегетаціями були виявлені зміни в 

звукопровідній системі слухового аналізатора характерні для секреторного 

середнього отиту, про що безумовно свідчить наявність у таких хворих 

тимпанограм типу «В» та «С» . Виявлені при акустичній імпедансометрії 

порушення в звукопровідній системі слухового аналізатора слід першочергово 

враховувати при виборі своєчасних адекватних лікувально-профілактичних 

заходів у дітей з аденоїдними вегетаціями.  

Під час аденотомії у пацієнтів з тимпанограмами В виконували 

тимпанопунцію з промиванням барабанної порожнини розчином антибіотика 

з дексаметазоном. При виявленні непрохідності слухової труби (2 пацієнта) 

проводили шунтування барабанної порожнини на термін до року. При 

виявленні гіпертрофії трубних валиків проводили підслизову  

електротермоадгезію під ендоскопічним контролем за допомогою біполярного 

пристрою власної конструкції (рис. 6.7) [48], що дозволяло зменшити їх 

розміри, покращити прохідність слухової труби та відновити слух.  

На рисунку 7.5 наведені результати тимпанометрії до і після аденотомії.  
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Рис. 7.5. Типи тимпанограм у дітей з аденоїдними вегетаціями до і після 

хірургічного лікування  

З даних, представлених на рисунку 7.5, видно, що після аденотомії за 

запропонованою методикою слух відновився або покращився у всіх пацієнтів 

з хронічним секреторним середнім отитом за рахунок відновлення або 

покращення прохідності слухової труби. Лише у 12 (11,9%) дітей були 

зареєстровані тимпанограми типу «С» (8 (4%) в основній групі та 6 (8,2%) в 

групі порівняння), що свідчить про високу ефективність хірургічного 

лікування аденоїдних вегетацій.  

Результати аденотомії з використанням електротермоадгезії (основна 

група) та за традиційною методикою (група порівняння) приведені в таблиці 

7.8.  
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Таблиця 7.8  

Порівняльна характеристика результатів аденотомії  

 

 

Показники 

 

Основна група    
(Ад +ЕТА)  

Група 
порівняння  
(Ад -ЕТА) 

 

р 

n=80 n=25 

M±m M±m 

Тривалість операції, хв 5,4±0,161 11,2±0,356 <0,001 

Інтраопераційна 
крововтрата, мл  

5,5±0,357 25,8±4,835 <0,001 

Вторинна  кровотеча, n 0 3(12%)   

Тампонада порожнини 
носа та носоглотки, n 

0 1  

Рецидив захворювання, n 0 2(8%)  

Хропіння під час сну до 
операції, n 

39(48,8%) 12(48%)  

Хропіння під час сну 
після операції, n 

0 1(4%)  

 

З таблиці 7.8 видно, що під час аденотомії у дітей основної групи 

відмічене значне зменшення інтраопераційної крововтрати. При аденотомії за 

традиційною методикою (група порівняння) інтраопераційна крововтрата 

становила 25,8 ± 4,835 мл, а при використанні електротермоадгезії (основна 

група) - 5,5 ± 0,357 мл (р ˂ 0,001), тобто крововтрата при використанні 

високочастотного струму зменшилась у 4,7 разу. В післяопераційний період у 

пацієнтів, у яких використовували запропоновану методику, кровотеча не 

спостерігалась, в той час як при використанні традиційної методики 

аденотомії вона мала місце у 3 (12%) випадках, причому кровотечу зупиняли 

за допомогою біполярної коагуляції, а в одному випадку виконували 

тампонаду носоглотки і порожнини носа. Тривалість операції в основній групі 

була 5,4 ± 0,161, а в групі порівняння - 11,2 ± 0,356 хвилин (р ˂ 0,001), тобто 
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тривалість аденотомії при використанні електротермоадгезії зменшилась в 2,1 

разу.  

Після хірургічних втручань з використанням методики 

електрозварювання живих біологічних тканин та ендоскопічного контролю 

рецидивів аденоїдних вегетацій не виявлено. У пацієнтів групи порівняння 

відмічали рецидив аденоїдних вегетацій у 2(8%) випадках, що можна пояснити 

наявністю підвищеної щільності лімфоїдної тканини носоглотки, що 

унеможливлювало радикально видалити аденоїдні вегетації за традиційною 

методикою.  

Крім того, в 1 пацієнта після традиційної аденотомії ми спостерігали 

розростання ангіоматозного поліпа. Приводимо опис власного спостереження.  

Дівчинка Л., 9 років, поступила в клініку зі скаргами на значне 

утруднення носового дихання та субфебрилітет.  

Два місяці назад за місцем проживання дитині під візуальним контролем 

була виконана АТ. Зі слів лікуючого отоларинголога АВ були великих 

розмірів, кровотеча практично була відсутня. Носове дихання після операції 

відновилося. Однак через 2 тижні наступило утруднення носового дихання. В 

подальшому з’явився субфебрилітет. Було діагностовано новоутворення 

носоглотки.  

При огляді в носоглотці було виявлено пухлиноподібне утворення сіро-

рожевого кольору, яке займає задню половину носоглотки і поширюється від 

леміша до ротоглотки. Аналіз крові: лейкоцити 9,7х109/л, ШОЕ 36 мм/год, 

гемоглобін 116 г/л, анізо/ пойкілоцитоз, інші показники без відхилень від 

норми. Проведено біопсію.  

Патогістологічне заключення двох лабораторій м. Києва – юнацька 

ангіофіброма носоглотки.  
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При комп’ютерній томографії з контрастом в носоглотці виявлено 

новоутворення розміром 23х13х25 мм, яке кровопостачається з басейну обох 

внутрішніх сонних артерій судинами діаметром біля 1 мм (рис. 7.6). 

 

 

 

Рис. 7.6. КТ носоглотки з контрастуванням пацієнтки Л., 9 років  

За допомогою аденотома Бекмана № 5 новоутворення видалено з 

носоглотки, яке локалізувалось на ніжці розміром 10х15 мм по серединній 

лінії на задній стінці носоглотки  в середній її третині (рисунок 7.7).  
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Рис. 7.7. Місце фіксації ніжки ангіоматозного поліпа в носоглотці  

Кровотеча під час операції була помірною, зупинена за допомогою 

біполярного пристрою з електродом кулеподібної форми («інь-янь») та 

ендоскопом [35]. Видалена пухлина сіро-рожевого кольору, нагадує по формі 

аденоїдні вегетації (рис. 7.8). 

 
 

Рис. 7.8. Пухлиноподібне утворення носоглотки  
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Патогістологічне заключення – ангіоматозний поліп.  

Після операції носове дихання відновилося в повному обсязі, кровотечі 

не спостерігалось, температура тіла нормалізувалась на 3-й день після 

операції. Через 10 днів нормалізувались показники крові. При контрольному 

огляді через 1 та 3 міс, а також через 1 та 2 роки патології не виявлено.  

Ангіоматозний поліп носоглотки відноситься до рідкісних захворювань 

і потребує проведення диференційної діагностики з рецидивом АВ та 

юнацькою ангіофібромою носоглотки. При цьому насамперед слід оцінювати 

клініку захворювання, а патогістологічні дослідження при необхідності 

проводити повторно в різних лабораторіях. 

В даному випадку наймовірніше ангіоматозний поліп утворився на місці 

залишку аденоїдних вегетацій після аденотомії на границі носоглотки та 

ротоглотки. Тому дуже важливо, з метою запобігання рецидивів  

захворювання, при проведенні аденотомії ретельно видаляти лімфоїдну 

тканину як в ділянці хоан та вустя слухових труб, так і на місці нижньої 

частини аденоїдних вегетацій на границі з ротоглоткою.  

Після виписки зі стаціонару діти спостерігалися у отоларинголога 

амбулаторно протягом 7 днів. Щодня тричі на день батьки проводили туалет 

носа дитині з використанням відповідних спреїв для носа та, при необхідності, 

анемізацію слизової оболонки носа.  

Подальше спостереження за пацієнтами проводилось після виписки зі 

стаціонару через 1 тиждень, 1 місяць, 6 місяців, 1 рік і до 3 років. У всіх 

пацієнтів після аденотомії в перший тиждень мали місце помірні виділення з 

носа слизу. Носове дихання покращувалось з першого дня після операції, 

відновлювалось у продовж тижня. Причому швидше носове дихання 

відновлювалось у дітей, які були прооперовані з використанням 

електротермоадгезії. Вибіркове ринопневмографічне дослідження у 

оперованих дітей підтвердило відновлення носового дихання. 
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У всіх дітей основної групи відновилося фізіологічне дихання, 

відновилася або покращилася прохідність слухової труби, не спостерігалось 

рецидиву захворювання, що свідчить про високу ефективність проведеного 

оперативного лікування.  

Саме проведення електротермоадгезії залишків аденоїдних вегетацій 

дозволяє відновити просвіт хоан, уникнути рецидиву захворювання та 

зберегти невелику частину глоткового мигдалика, що важливо для 

відновлення його функції.  

7.2. Клінічна характеристика дітей після тонзилектомії.  

З хронічним тонзилітом лікувалося 96 пацієнтів (50 дітей в основній 

групі, які лікувалися за запропонованою методикою з використанням 

електротермоадгезії; 23 - у групі порівняння 1, в яких тонзилектомія (ТЕ) 

виконувалася за традиційною методикою з використанням скальпеля, 

распатора та ножиць; 23 - у групі порівняння 2, у яких ТЕ проводилася 

методом кобляції). В основній групі ТЕ проводили з використанням 

біполярних інструментів власної конструкції в трьох модифікаціях: 1) 

видалення мигдаликів за допомогою звичайних інструментів (скальпель, 

распатор) з подальшим видаленням, при необхідності, гісовської складки 

спеціальним біполярним пристроєм і проведення гемостазу за допомогою 

біполярного пінцета (24 пацієнти); 2) виділення верхнього полюса мигдалика 

за допомогою звичайного распатора з подальшим виділенням і видаленням 

мигдалини за допомогою біполярного скальпеля власної конструкції (10 

пацієнтів); 3) видалення піднебінного мигдалика з використанням 

розроблених біполярних інструментів (біполярного распатора і біполярного 

скальпеля) під час всієї операції (16 пацієнтів). 

В таблиці 7.9 наведені клінічні показники у дітей після тонзилектомії 

основної групи (+ЕТА) та групи порівняння 1 (-ЕТА) [57].  
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Таблиця 7.9 

Порівняльна характеристика клінічних показників після ТЕ   

Показники * Група Візити***,  (M±m) 
1 2 3 4 5 6 

Набряк *  
піднебінних 
дужок 

+ЕТА, 
n=50 

2,84±0,03
1 

2,0±0,063 1,9±0,031 0,98±0,03
1 

0,84±0,03
1 

0,04±0,03
1   

-ЕТА, 
n=23   

2,9±0,108   2,0±0,054   1,9±0,054   1,0±0,054   0,9±0,054   0,04±0,05
4   

р   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   
Гіперемія * 
піднебінних 
дужок  

+ЕТА,        
n=50 

2,84±0,03
1   

1,98±0,03
1   

1,74±0,03
1   

0,92±0,03
1   

0,1±0,031   0  

-ЕТА, 
n=23   

2,9±0,054   2,0±0,054   1,9±0,054   1,0±0,054   0,04±0,05
4   

0  

р  ˃0,05   ˃0,05   <0,05   ˃0,05   ˃0,05    
Фібринозні 
нашаруван-
ня* в нішах  

+ЕТА, 
n=50 

2,86±0,03
1   

2,0±0,031   1,82±0,03
1   

0,96±0,03
1   

0,12±0,03
1   

0  

-ЕТА, 
n=23   

3,0±0,054   2,0±0,054   2,0±0,054   1,0±0,054   0,13±0,05
4   

0  

 р  <0,01   ˃0,05   <0,01   ˃0,05   ˃0,05    
Біль в 
горлі**   

+ЕТА, 
n=50   

8,6±0,108   
 

6,7±0,063   
 

4,4±0,094   2,2±0,063   0,5±0,063   0,1±0,031   
 

-ЕТА, 
n=23  

8,6±0,162   6,6±0,108   4,5±0,108   2,9±0,108   1,0±0,162   0,2±0,054   

р  >0,05   >0,05   >0,05   <0,001   <0,001   >0,05   
Епітелізація* 
мигдалико-
вої ніши  

+ЕТА, 
n=50   

0  0  0,92±0,03
1   

1,82±0,03
1   

2,74±0,03
1   

2,94±0,03
1   

-ЕТА, 
n=23   

0  0  0,9±0,054   1,9±0,054    
2,1±0,054   

3,0±0,054   

р  ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   <0,001   ˃0,05   
Рубцева 
деформація 
піднебінних 
дужок  

+ЕТА, 
n=50   

0 0 0 0 0 0,04±0,03
1   

 -ЕТА, 
n=23   

0 0 0 0 0 0,09±0,05
4   

р  ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   ˃0,05   
* За 3-бальною шкалою (0 – відсутність проявів, 1 – незначна ступінь проявів, 2 – помірна ступінь проявів, 3 
- сильна ступінь проявів),  

** За 10-бальною шкалою (0 – відсутність болю, 1-3 – незначний біль, 4-7 - помірний біль, 8-10 - сильний 
біль),   

***1-й візит – 2-й день після операції; 2-й візит – 4-й день після операції; 3-й візит – 6-й день після операції; 
4-й візит - 8-й день після операції; 5-й візит - 10-й день після операції; 6-й візит - 12-й день після операції. 

Аналіз інтенсивності болю в горлі після операції, визначали по 

тривалості терапії анальгетиками і терміну відновлення фізичної активності 

дитини [99]. Інтенсивність больових відчуттів визначали за 10-бальною 

шкалою FAS (facial affective scale), де «0» визначав відсутність болю, «10» - 

максимальні больові відчуття [274].  
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На рисунку 7.9 наведені результати дослідження болю після ТЕ при 

використанні технології високочастотного біполярного електрозварювання 

(основна група), традиційної методики (група порівняння) за 10-бальною 

шкалою FAS.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.9. Динаміка болю у пацієнтів після ТЕ в основній групі (ТЕ +ЕТА), 

в групі порівняння (ТЕ -ЕТА)  

У всіх пацієнтів після ТЕ в перший тиждень мали місце помірні 

фібринозні нашарування на стінках ніші піднебінних мигдаликів та біль при 

ковтанні.  

З таблиці 7.9 та рисунку 7.9 видно, що суттєвих відмінностей місцевої 

реакції тканин після тонзилектомії з застосуванням і без використання 

електротермоадгезії не виявлено, за винятком болю в горлі, який не 

відрізнявся по інтенсивності в пацієнтів обох груп в перші дні після операції 

(р ˃ 0,05), але був меншим у пацієнтів основної групи з 8-го дня після операції 

(р < 0,001).                                                                                                                                                               

У пацієнтів з хронічним тонзилітом після виконання тонзилектомії 

методом кобляції прояви болю в перший день після операції був значно 

меншої інтенсивності (3,4±0,162), а з другого дня біль наростав (4,7±0,162) і 
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був найбільш вираженим на п’ятий день (7,1 ± 0,108) з подальшим 

зменшенням його прояву.  

Дані про тривалість тонзилектомії та крововтрату в основній групі        

(ТЕ +ЕТА) та групі порівняння (ТЕ -ЕТА)  під час операції приведені в таблиці 

7.10.  

Таблиця 7.10 

Порівняльна характеристика тривалості ТЕ та крововтрати під 
час операції 

 

Показники 

 

Основна група  
(ТЕ +ЕТА)  

Група порівняння  
(ТЕ -ЕТА) 

 

р n=50 n=23 

M±m M±m 

Інтраопераційна 
крововтрата, мл 

6,0±0,440 32,48±1,781 <0,001 

Вторинна  кровотеча, n     0       1  

Тривалість операції, хв 12,1±0,314 25,3±0,648 <0,001 

 

З таблиці 7.10 видно, що у дітей основної групи під час тонзилектомії 

відмічене значне зменшення інтраопераційної крововтрати. Так, при 

тонзилектомії з використанням високочастотного струму (основна група) 

інтраопераційна крововтрата становила 6,0 ± 0,440 мл, в той час як під час 

тонзилектомії за традиційною методикою (група порівняння) інтраопераційна 

крововтрата була 32,48 ± 1,781 мл (р ˂ 0,001), тобто крововтрата при 

використанні високочастотного струму була меншою у 5,4 разу. Тривалість 

хірургічного втручання в основній групі була 12,1 ± 0,314 хв, а в групі 

порівняння - 25,3 ± 0,648 хв (р ˂ 0,001), тобто час операції зменшувався в 2,1 

разу. Недоліком тонзилектомії в першому варіанті (застосування 

електрозварювальної технології лише після видалення піднебінних 

мигдаликів для зупинки кровотечі) була кровотеча під час хірургічного 

втручання, перевагою – надійний гемостаз по закінченню операції. Перевагою 
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другого і третього варіантів (використання біполярних інструментів для 

виділення піднебінних мигдаликів) було зведення до мінімуму кровотечі під 

час операцій і відсутність її в післяопераційному періоді. Перший варіант 

хірургічного втручання використовували при відсутності значних рубців 

навколо піднебінних мигдаликів.  

Слід відмітити, що під час хірургічного втручання у дітей групи 

порівняння були значні технічні труднощі при виділенні піднебінних 

мигдаликів, насамперед у пацієнтів, які в анамнезі мали перитонзилярний 

абсцес. У дітей основної групи при використанні під час операції біполярного 

скальпеля або біполярного распатора піднебінні мигдалики виділяли без 

додаткових зусиль. В післяопераційний період у пацієнтів, у яких 

використовували запропоновану методику, кровотеча не спостерігалась, в той 

час як при використанні традиційної методики тонзилектомії  вторинна 

кровотеча мала місце в одному (4,4%) випадку. Причому у трьох випадках 

групи порівняння первинну кровотечу зупиняли з накладанням швів на 

піднебінні дужки.  

Таким чином, при виборі методу хірургічного втручання у дітей з 

хронічним тонзилітом доцільно дотримуватись індивідуального підходу, в 

залежності від анамнезу та клінічних проявів захворювання. Використання 

електрозварювальної технології при тонзилектомії має явні переваги в 

порівнянні з традиційною методикою.  

Було також проведено порівняльний аналіз результатів  тонзилектомії з 

використанням електротермоадгезії у 16-ти пацієнтів (третій варіант ТЕ), у 

яких піднебінні мигдалики видаляли біполярними інструментами у продовж 

всієї операції (підгрупа основної групи), з результатами тонзилектомії 

методом кобляції у 23-х дітей (група порівняння 2). Метод кобляції був 

вибраний як найближчий аналог, найпоширеніший та найефективніший 

електрохірургічний метод. Дані про тривалість тонзилектомії та крововтрату 
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в підгрупі основної групи (ТЕ +ЕТА) та групах порівняння під час операції 

приведені в таблиці 7.11.  

Таблиця 7.11 

Порівняльна характеристика тривалості ТЕ та крововтрати під 
час операції 

 

Показники 

 

Основна 
підгрупа  

(ТЕ+ЕТА)  

Група 
порівняння  
(ТЕ -ЕТА) 

Група 
порівняння 
2 (кобляція) 

 

Р 

І-ІІ 

 

Р 

І-ІІІ 

 

Р 

ІІ-ІІІ І ІІ ІІІ 
n=16 n=23 n=23 

M±m M±m M±m 

Інтра-
операційна 
крововтра-
та, мл 

0,47±0,071 32,48±1,781 0,44±0,054 <0,001 >0,05 <0,001 

Вторинна  
кровотеча, n 

    0 1 3    

Тривалість 
операції, хв 

11,1±0,708 25,3±0,648 10,4±0,27 <0,001 >0,05 <0,001 

  

 

З таблиці 7.11 видно, що тривалість тонзилектомії при використанні 

електротермоадгезії та методом кобляції статистично значимо не відрізняється 

і становить відповідно 11,1 ± 0,708 та 10,4 ± 0,27 хвилин (р > 0,05). Також не 

виявлено статистично значимої різниці і по об’єму інтраопераційної 

крововтрати, яка під час тонзилектомії з електротермоадгезією становила 0,47 

± 0,071, а при використанні кобляції - 0,44 ± 0,054 мл (р > 0,05). Однак, у 3-х 

пацієнтів з хронічним тонзилітом, у яких тонзилектомія виконувалась 

методом кобляції, мала місце вторинна кровотеча, чого не спостерігалось при 

виконанні тонзилектомії методом електротермоадгезії. Наявність вторинної 

кровотечі у пацієнтів після видалення піднебінних мигдаликів методом 

кобляції, яка спостерігалася втричі частіше ніж у хворих, яким тонзилектомія 

виконувалась традиційною методикою, співпадає з результатами дослідження 

інших авторів [275, 284].   
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Отже, за показником вторинної кровотечі після тонзилектомії методом 

кобляції, можна зробити висновок про переваги електрозварювальної 

технології. На користь останньої вказує також і значно нижча вартість 

обладнання в порівнянні з методом кобляції.  

7.3. Клінічна характеристика дітей після хірургічного лікування 

гіпертрофії піднебінних мигдаликів.  

З гіпертрофією піднебінних мигдаликів було 107 пацієнтів (71 в 

основній групі та 36 в групі порівняння). У дітей з гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів було виконано 41 тонзилотомію (21 в основній групі та 20 в групі 

порівняння) та 33 тонзилопластики (17 в основній групі та 16 в групі 

порівняння), у 33 дітей проведено ЕТА піднебінних мигдаликів. Результати 

хірургічного лікування дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

приведені в таблиці 7.12.  

Таблиця 7.12 

Результати хірургічного лікування дітей з ГПМ 

 

Показники 

Основна 
група  

(+ЕТА)  

Група 
порівняння  

 

р 

M±m         M±m 

Інтраопераційна крововтрата 
(ТТ), мл 

1,1±0,167 
(n=21) 

8,1±0,36 
(n=20) 

<0,001 

Вторинна  кровотеча (ТТ), n 0            2  

Тривалість операції (ТТ), хв     7,8±0,173     12,4±0,3 <0,001 

Інтраопераційна крововтрата 
(ТП), мл 

     1,6±0,068 
(n=17) 

      4,5±0,18 
(n=16) 

<0,001 

Тривалість операції (ТП), хв 14,8±0,283 15,1±0,213 >0,05 

Інтраопераційна крововтрата 
(ЕТА), мл 

    0,1±0,021 
(n=33) 

-  

Тривалість операції (ЕТА), хв     4,1±0,126 -  
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З таблиці 7.12 видно, що тривалість тонзилотомії була 7,8 ± 0,173 

хвилини в основній групі і 12,4 ± 0,3 хвилини в групі порівняння. Крововтрата 

при тонзилотомії була 1,1 ± 0,167 мл в основній групі та 8,1 ± 0,36 мл в групі 

порівняння. Тобто тривалість тонзилотомії з використанням ЕТА скоротилась 

у 1,6, а крововтрата – в 7,4 разу. Тривалість тонзилопластики була дещо 

більшою за рахунок часу, потраченого на накладання швів, і становила 14,8 ± 

0,283 хв в основній групі та 15,1 ± 0,213 хв в групі порівняння. В 

післяопераційний період в жодного пацієнта основної групи кровотечі не було. 

Післяопераційні рани після тонзилопластики у всіх випадках заживали 

первинним натягом, в той час як після тонзилотомії рани заживали вторинним 

натягом протягом 10 днів і більше. Крововтрата при тонзилотомії була 8,1 ± 

0,36 мл, при тонзилопластиці 4,5 ± 0,18 мл, при тонзилопластиці з ЕТА 1,6 ± 

0,068 мл (р < 0,001, рис. 7.10). Тобто під час тонзилопластики відмічено 

зменшення інтраопераційної крововтрати порівняно з тонзилотомією в 1,8, 

при тонзилопластиці з ЕТА – у 5,1, а при тонзилопластиці з ЕТА порівняно до 

тонзилопластики без ЕТА – у 2,8 разу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.10. Інтраопераційна крововтрата (мл) при тонзилотомії з 

використанням скальпеля (ТТ), при тонзилопластиці (ТП), при 

тонзилопластиці з використанням електротермоадгезії (ТП +ЕТА)  
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На рисунку 7.11 наведені результати дослідження болю після 

тонзилотомії і тонзилопластики за 10-бальною шкалою FAS. 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.11. Динаміка болю у пацієнтів після тонзилотомії (ТТ) та 

тонзилопластики (ТП) з ЕТА  

З рисунка 7.11 видно, що біль після тонзилопластики з ЕТА був менш 

інтенсивним в порівнянні з його проявами у пацієнтів після тонзилотомії (р < 

0,05) і повністю зникав на 8-й день після операції, в той час як у дітей після 

тонзилотомії біль в горлі мав прояви до 10-го дня після хірургічного 

втручання. Так, у дітей після тонзилопластики з ЕТА інтенсивність болю була 

на 3-й день після операції в 1,4, на 4-й день – в 1,5, на 5-й – в 2,1, на 6-й – в 2,7, 

на 7-й – в 4 рази меншою в порівнянні з його проявами у пацієнтів після 

тонзилотомії виконаної традиційним способом. На 8- й день практично всі діти 

вживали звичайну дієту.  

Динаміка об’єктивних клінічних проявів (гіперемія та набряк слизової 

оболонки, фібринозні нашарування) до і після тонзилотомії та 

тонзилопластики з електротермоадгезією приведена на рисунку 7.12.  
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Рис. 7.12. Динаміка об’єктивних клінічних проявів до і після 

тонзилотомії (ТТ) та тонзилопластики (ТП) з ЕТА  

З наведених на рисунку 7.12 даних видно, що гіперемія та набряк 

слизової оболонки піднебінних мигдаликів, а також фібринозні нашарування 

на піднебінних мигдаликах після тонзилопластики з електротермоадгезією 

були значно меншими в порівнянні з такими ж показниками у пацієнтів після 

тонзилотомії (р < 0,01) і зникали на 3-4 дні раніше ніж в групі порівняння.  

У дітей, яким за допомогою біполярних інструментів видаляли нижню і 

частково середню частини піднебінних мигдаликів та зберігали верхній полюс 

в післяопераційний період спостерігали повне загоєння рани та зменшення 

величини піднебінних мигдаликів. Післяопераційна кровотеча була відсутня. 

Лакуни піднебінних мигдаликів в області верхнього полюса були повністю 

збережені. При огляді дітей через 1 рік було виявлено, що у всіх дітей 

відбулася «ротація» піднебінних мигдаликів, які змістились частково до низу 

і за розмірами та архітектонікою не відрізнялись від піднебінних мигдаликів 

здорових дітей. Така ж форма та розміри піднебінних мигдаликів зберігались 

при контрольному огляді пацієнтів через 2 та 3 роки.  

У пацієнтів, яким проводилась внутрішньотканинна 

електротермоадгезія піднебінних мигдаликів, рани під час операції були до 2 

мм в діаметрі на місці введення голкоподібних електродів. При виведенні 
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електродів з мигдалика ранові канали заварювалися. Крововтрата  при 

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів була 0,1 ± 0,021 мл. В 

післяопераційний період у цих пацієнтів мали місце фібринозні нашарування 

на мигдаликах, які повністю зникали через 8-12 днів. Тривалість 

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів становила 4,1 ± 0,126 хв. В 

подальшому піднебінні мигдалики зменшувались в розмірах. При огляді через 

місяць після втручання на піднебінних мигдаликах пацієнти скарг не мали, 

розміри мигдаликів у всіх дітей зменшились до І ступеня.  

При контрольному огляді дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

через рік після хірургічного лікування скарг не виявлено. З 71 пацієнта 

основної групи у 70 (98,6%) мала місце ГПМ І ступеня і лише в 1 (1,4%) 

випадку виявлено ГПМ ІІ ступеня. В групі порівняння ГПМ ІІ ступеня 

виявлено в 1 (2,8%) з 36 випадків. Тобто, ефективність електротермоадгезії 

при гіпертрофії піднебінних мигдаликів у віддаленому періоді складає 98,6%. 

Такі ж показники мали місце і при огляді дітей через 2 та 3 роки.  

В таблиці 7.13 наведені основні клінічні показники у дітей з основної 

групи (ЕТА), які лікувалися по запропонованій методиці з використанням 

внутрішньотканинної електротермоадгезії піднебінних мигдаликів, та групи 

порівняння (ТТ), у яких тонзилотомія проводилась з використанням 

скальпеля.  

Таблиця 7.13  

Порівняльна характеристика клінічних показників у дітей з 
гіпертрофією піднебінних мигдаликів при електротермоадгезії 
піднебінних мигдаликів та тонзилотомії 

Показники *  Під-
група  

Візити***, (M±m)   
1  2 3 4 5 6 

Набряк *  ЕТА 
n=33 

2,7±0,041 2,3±0,084 1,9±0,041 1,0±0,084 0,7±0,041 0 

ТТ 
n=20 

2,6±0,06 2,2±0,06 1,9±0,06 1,2±0,12 0,8±0,12 0 

р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05  
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Продовження таблиці 7.13 

Показники * Під-
група 

Візити***,  (M±m) 
1 2 3 4 5 6 

Гіперемія * ЕТА 
n=33 

2,8±0,041 2,5±0,084 1,8±0,041 1,4±0,041 1,0±0,041 0 

ТТ 
n=20 

2,9±0,06 2,6±0,06 1,9±0,06 1,5±0,06 1,1±0,12 0 

р ˃0,05  ˃0,05  ˃0,05  ˃0,05  ˃0,05   

Фібринозні 
нашаруван-
ня* 

 
 
ЕТА 
n=33 

2,9±0,041  
2,8±0,041 

2.4±0,041 1,7±0,041 0,6±0,041 0 

ТТ 
n=20 

2,9±0,06 2,8±0,06 2,5±0,06 1,8±0,06 0,7±0,06 0 

Р ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05  
Біль в 
горлі** 

 

ЕТА 
n=33 

8,1±0,126 5,1±0,084 4,1±0,037 1,3±0,037 0 0 

ТТ 
n=20 

7,0±0,12 5,5±0,24 4,2±0,12 3,0±0,12 0,5±0,06 0 

Р < 0,001 <0,01 ˃ 0,05 < 0,001   
Інтраопера-
ційна 
крововтра-
та, мл 

ЕТА 
n=33 

0,1±0,021      

ТТ 
n=20 

8,1±0,36      

р <0,001      
Післяопера-
ційна 
кровотеча, n 

ЕТА 
n=33 

 0    
 

 

ТТ 
n=20 

 2      

Наявність 
післяопера-
ційної рани, 
n 

ЕТА 
n=33 

0 0 0 0 0 0 

ТТ 
n=20 

20 20 20 11 3 0 

 

* За 3-х бальною шкалою (0 – відсутність признаків, 1 – незначна ступінь вираженості, 2 – помірна ступінь 
вираженості, 3 - сильна ступінь вираженості ),  

**По 10- бальній шкалі ( 0 – відсутність болю, 1-3 – незначний біль, 4-7 - помірний біль, 8-10 - сильний біль), 

 ***1-й візит – 2-й день після операції; 2-й візит – 4-й день після операції; 3-й візит – 6-й день після операції; 
4-й візит - 8-й день після операції; 5-й візит - 10-й день після операції; 6-й візит - 12-й день після операції,        
К – контроль 

 

З таблиці 7.13 видно, що біль в горлі був більш інтенсивним після 

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів в перші дні після операції, а після 

4-го дня біль зменшувався і був меншої інтенсивності  в порівнянні з 
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підгрупою порівняння з 8-го дня після операції (р < 0,001). Кровотеча при 

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів практично була відсутньою (0,1 

± 0,021), в той час як після тонзилотомії за допомогою скальпеля крововтрата 

була 8,1 ± 0,36 мл. Крім того у 2 з 20 пацієнтів підгрупи порівняння мала місце 

вторинна кровотеча, чого не було у пацієнтів після електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів. Післяопераційна рана після традиційної тонзилотомії 

була  у всіх випадках і загоювалась вторинним натягом, в той час як після 

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів рана практично була відсутня.  

При порівнянні результатів внутрішньотканинної електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів з результатами тонзилотомії з використанням 

електротермоадгезії (основна група) було виявлено, що інтраопераційна 

крововтрата при внутрішньотканинній електротермоадгезії піднебінних 

мигдаликів була меншою в 11 разів, а тривалість хірургічного втручання 

зменшилась в 1,9 разу (р < 0,001, таблиця 7.12).  

На рисунку 7.13 приведено фото піднебінних мигдаликів до і після 

тонзилопластики та внутрішньотканинної електротермоадгезії піднебінних 

мигдаликів через 2 тижні після оперативного втручання.  
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Рис. 7.13. Фарингоскопічна картина пацієнта К., 5 років, до (зліва) та 

після (справа) ТП (а); фарингоскопія пацієнта Х., 4 років, до (зліва) та після 

(справа) ЕТА ПМ (б)  

Таким чином, при виборі методу хірургічного втручання у дітей з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів доцільно дотримуватись 

індивідуального підходу, в залежності від віку дитини та величини і форми 

піднебінних мигдаликів. Проведення електротермоадгезії піднебінних 

мигдаликів показало високу ефективність та безпечність методу. Ускладнень 

оперативних втручань на лімфаденоїдному глотковому кільці з використанням 

високочастотного зварювання біологічних тканин не виявлено.  

Висновки до розділу 7  

1. Використання високочастотного біполярного зварювання біологічних 

тканин з застосуванням розроблених біполярних електроінструментів при 
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хірургічних втручаннях на ЛГК значно підвищує якість операцій, а саме - 

крововтрата при АТ зменшується у 4,7, при ТЕ - у 5,4, при ТТ – в 7,4, при ТП 

– у 2,8 разу, а при ЕТА ПМ кровотеча практично відсутня. Тривалість АТ і ТЕ 

скорочується більш ніж у 2, при ТТ - в 1,6, а хірургічне втручання методом 

ЕТА на ПМ при їх гіпертрофії скорочується в 3 рази порівняно до ТТ без ЕТА 

та в 1,9 разу порівняно до ТТ з ЕТА, що свідчить про перевагу запропонованих 

методик хірургічних втручань на ЛГК з використанням високочастотного 

зварювання біологічних тканин у дітей.  

2. Методика АТ у дітей з використанням електрозварювальної технології 

живих біологічних тканин дозволяє якісно провести оперативне лікування, 

відновити фізіологічне дихання, значно зменшити інтраопераційну 

крововтрату, запобігти післяопераційній кровотечі, відновити або покращити 

слух та уникнути рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про 

високу її ефективність.  

3. У дітей з аденоїдними вегетаціями доцільно проводити дослідження 

слухової функції, насамперед, імпедансометрію та враховувати її результати 

як додатковий критерій при визначенні показань до АТ у дітей.  

4. У 29,3% пацієнтів дитячого віку виявлена підвищена щільність АВ, а 

в 4,2% АВ поширювались в порожнину носа, що утруднювало, а деколи 

унеможливлювало їх видалення аденотомом Бекмана і потребувало виконання 

«атипової» АТ.  

5. При «атиповій» АТ вибір методики має бути індивідуальним залежно 

від щільності АВ, їх локалізації та наявності гіпертрофії трубних і бокових 

валиків.  

6. Атипове розташування АВ, підвищена їх щільність та використання 

традиційних інструментів для АТ може бути причиною рецидиву 

захворювання.  



 253 

7. При виборі методу хірургічного втручання у дітей з ГПМ слід 

враховувати вік дитини та величину і форму ПМ. У дітей до 3-х років методом 

вибору є ТТ з видаленням лімфоїдної тканини в ділянці нижнього полюсу та 

видалення окремих гіпертрофованих ділянок біполярними інструментами або 

внутрішньотканинна ЕТА ПМ. У віці після 3-х років при ГПМ ІІ ступеня 

рекомендується виконувати внутрішньотканинну ЕТА ПМ, а при гіпертрофії 

ІІІ ступеня – ТП.  

8. Виконання ТП при ГПМ супроводжується значно меншою 

інтраопераційною крововтратою (р < 0,001) та відсутністю кровотечі в 

післяопераційний період. Після ТП відсутні відкриті рани на поверхні ПМ, 

рани заживають первинним натягом за більш короткий час в порівнянні з ТТ, 

а післяопераційні місцеві зміни тканин менше виражені (р < 0,05).  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Операції на лімфоглотковому кільці є найпоширенішими хірургічними 

втручаннями в дитячій оториноларингологічній практиці [8, 12, 27, 160, 196, 

220, 238, 247, 279, 294]. Так, у США щорічно у дітей молодше 15 років 

виконують більше ніж 530 000 тонзилектомій [186, 244]. В Україні щорічно 

виконується біля 40 000 операцій на лімфоглотковому кільці [17, 24, 84]. Серед 

недоліків хірургічного лікування даних захворювань є кровотеча [31, 92, 199, 

208, 213, 220, 238, 240, 244, 249, 271, 273, 277, 285, 291], яка інколи може 

становити загрозу для життя, порушення структури піднебінних мигдаликів та 

можливі рецидиви аденоїдних вегетацій та гіпертрофії піднебінних 

мигдаликів. За даними зарубіжних авторів смертність від кровотечі після 

тонзилектомії становила від 1 на 16 000 до 1 на 35 000 [266, 275]. Частота 

рецидивів аденоїдних вегетацій, в залежності від методики хірургічного 

втручання коливається від 0,55 до 75% [7, 9, 10, 22, 92, 108, 246, 280].  

При використанні скальпеля спостерігається кровотеча, а при розтині 

тканин за допомогою монополярного скальпеля електричний струм 

пропускається через весь організм людини, що небажано в дитячому віці [303]. 

В ділянці дії активного електроду температура в тканинах може 

підвищуватись до 300° С та спричиняти опіки. При втручанні в носоглотці  від 

використання монополярного коагулятора останніми роками відмовилися із-

за можливої негативної дії струму на зоровий нерв. Крім того, при цьому 

можуть мати місце опіки шкіри на місці накладення пасивного електроду.  

Використання шовного матеріалу призводить до перетиснення тканин, 

що уповільнює репаративні процеси, при цьому можливе поширення 

мікроорганізмів по нитках з інфікованого простору, відторгнення шовного 

матеріалу, необхідність тривалого часу для хірургічного втручання і 

гемостазу, тривале загоєння ран, утворення грубих рубців та деформації 

тканин, що негативно впливає на кінцевий результат лікування [26].  
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За останні 20 років, завдяки науковим дослідженням по вивченню 

функції аденоїдних вегетацій, а особливо піднебінних мигдаликів, та 

впровадженню в практику оториноларингології нових технологій, відбувся 

перегляд тактики хірургічних втручань на лімфоглотковому кільці [30]. 

Отоларингологи почали впроваджувати електрохірургічні технології, зокрема 

застосування діатермії, радіочастотного та кобляційного методів, 

гармонічного скальпеля [222, 253, 302]. Однак, перераховані методи лікування 

мають певні недоліки. Так, використання біполярного коагулятора для 

гемостазу супроводжується некрозом тканин в місці коагуляції, що негативно 

позначається на загоєнні рани [121, 123, 142, 237]. Слід також відзначити, що 

біполярний коагулятор ефективний при кровотечі з капілярів і дрібних судин. 

У разі пошкодження судин більшого діаметру зупинка кровотечі за допомогою 

коагулятора нерідко не дає позитивного результату.  

Найбільше визнання та поширення отримали  радіочастотна хірургія та 

кобляція [268]. Аналіз результатів клінічного застосування цих методів в 

порівнянні з «традиційними» хірургічними втручаннями на лімфоглотковому 

кільці в різні терміни спостереження продемонстрував значне поліпшення 

результатів лікування, зокрема зменшення інтраопераційної крововтрати 

[253]. Однак, при аналізі результатів лікування у віддаленому періоді було 

виявлено, що дані електрохірургічні методи збільшують кількість вторинних 

кровотеч [239, 248, 284, 303]. Крім того, при використанні цих методів мають 

місце економічні витрати, зумовлені високою вартістю обладнання, що значно 

обмежує доступність лікування для широкого загалу пацієнтів з 

непухлинними захворюваннями лімфоглоткового кільця.  

Перспективним напрямом при вирішенні зазначених клінічних, 

методологічних та економічних аспектів хірургічного лікування непухлинних 

захворювань лімфоглоткового кільця є використання високочастотної 

біполярної електротермоадгезії  біологічних тканин (117).  
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Метод біполярного електрозварювання м’яких живих тканин успішно 

використовується в хірургії у провідних клініках України, Росії, Білорусі, 

США, країн Євросоюзу. Проведено сотні тисяч успішних операцій. Упродовж 

останнього часу електротермоадгезія успішно застосовується в 

онкоотоларингології [1-4, 11]. Досвід використання електрозварювання 

біологічних тканин свідчить про високу ефективність даного методу, в першу 

чергу пов’язану зі зменшенням крововтрати під час хірургічних втручань. 

Однак морфологічні та клінічні дослідження Божко Н.В.  [11] були проведені 

при використанні джерела струму частотою 1000 кГц, при якій струм в меншій 

мірі руйнує мембрани клітин і відповідно менше вивільняється білка, 

необхідного для якісного зварного шва судин та м’яких тканин. Саме при 

частоті 66 кГц ВЧС забезпечує утворення достатньої кількості гомогенного 

субстрату з денатурованих білкових молекул еластину і колагену для якісного 

з’єднання тканин [114].  

В літературі є окремі повідомлення про використання біполярного 

електрозварювання біологічних живих тканин з використанням обладнання 

Ligasure при тонзилектомії [163, 196, 236, 267]. Метод Ligasure виявився 

значно ефективнішим за традиційну тонзилектомію під час операції 

(зменшення тривалісті хірургічного втручання та інтраопераційної кровотечі), 

проте вторинна кровотеча в групі з використанням методу Ligasure була 

значно вищою, ніж у групі пацієнтів, у яких тонзилектомія виконувалась за 

традиційною методикою. Різниці щодо інтенсивності післяопераційного болю 

не було.  

Впровадженню високочастотної біполярної електротермоадгезії 

біологічних тканин в оториноларингології заважає відсутність відповідних 

біполярних електроінструментів та необхідність розробки методик 

хірургічного втручання при захворюваннях ЛОР-органів з науковим 

обґрунтуванням необхідних режимів високочастотного струму при кожному 

оперативному втручанні. Так, не вивчено вплив струму частотою 66 кГц на 
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процеси загоєння рани, віддаленні результати хірургічних втручань. Потребує 

наукового обґрунтування  вибір оптимальних режимів високочастотного 

струму при операціях на ЛОР-органах, зокрема його вплив на апоптоз. 

Доцільно вивчити вплив високочастотного струму на морфологічному рівні на 

структуру та мікробіом піднебінних мигдаликів.  

Тому експериментально-клінічне обґрунтування оперативних втручань 

з використанням високочастотної біполярної ЕТА та розробка спеціальних 

біполярних пристроїв і електроінструментів для втручання на ЛОР-органах є 

актуальним.  

Метою дослідження було підвищення ефективності хірургічного 

лікування дітей, хворих на непухлині  захворювання лімфоглоткового кільця, 

шляхом експериментально–клінічного обґрунтування оперативних втручань з 

використанням електрозварювальної технології.  

Спочатку нами були розроблені та виготовлені біполярні інструменти і 

пристрої для хірургічних втручань на піднебінних мигдаликах та аденоїдних 

вегетаціях з використанням електрозварювальної технології живих тканин [35, 

38, 41, 47, 48, 58, 66, 73, 78, 81, 82, 83, 86, 134, 135], проведені 

експериментальні дослідження на тваринах та піднебінних мигдаликах, 

завданням яких була розробка методів електротермоадгезії на 

лімфоглотковому кільці шляхом вивчення особливостей перебігу ранового 

процесу при дії високочастотного струму, визначення впливу 

високочастотного струму на апоптоз і бактеріальну мікрофлору, 

обґрунтування оптимальних параметрів високочастотного струму та режимів 

роботи генератора високочастотного струму [59, 66-72, 74, 75, 229]. У якості 

генератора високочастотного модульованого електричного струму ми 

використали апарати для електрозварювання живих тканин ЕК-300М1, ЕК-

300М (СВАРМЕД), ЕКВЗ-300 (ПАТОНМЕДÒ).  
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Всі хірургічні втручання проводили під загальним знеболенням. 

Пріоритетним завданням під час операцій на лімфоглотковому кільці було 

уникнення екстремальних ситуацій внаслідок проведення інтубаційного 

наркозу. Подібне може мати місце внаслідок зміщення інтубаційної трубки 

або її стискання в ротовій порожнині [92]. З цією метою нами був 

запропонований роторозширювач [50, 78], який виключає зміщення 

інтубаційної трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів в ротову 

порожнину та зменшення її просвіту внаслідок стискання і тим самим при його 

використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з цим екстремальна 

ситуація.  

Для забезпечення візуального контролю за операційним полем при АТ 

нами було розроблено пристрій для фіксації м’якого піднебіння [58], 

використання якого надає доступ до носоглотки під час оперативного 

втручання та забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, 

допомагає запобігти травмування язичка під час АТ, а відмова від 

катетеризації порожнини носа виключає розвиток реактивного набряку 

слизової оболонки та пришвидшує відновлення носового дихання в 

післяопераційний період.  

Розроблені нами біполярні інструменти дозволили оптимізувати 

методики хірургічних втручань на лімфоглотковому кільці [63, 65, 88, 230-

232]. Так, біполярні аденотоми та пристрої для коагуляції дозволили значно 

підвищити якість аденотомії, зокрема забезпечити візуальний контроль, 

надійний гемостаз, видалити залишки аденоїдних вегетацій і тим самим 

запобігти рецидиву захворювання, а також зменшити розміри трубних і 

бокових валиків, що особливо актуально при наявності супутнього хронічного 

секреторного середнього отиту [54, 56]. Використання біполярного скальпеля 

та распатора дозволило скоротити тривалість тонзилектомії та забезпечити 

надійний гемостаз під час операції [52, 57, 73]. Біполярний пристрій для 
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коагуляції дозволив безкровно виконати внутрішньотканинну 

електротермоадгезію і зберегти структуру піднебінних мигдаликів [53, 80].  

Вибір режимів роботи джерела високочастотного струму проводили з 

урахуванням результатів дослідження впливу електротермоадгезії на апоптоз 

[67, 68].  

В експерименті на щурах було доведено, що використання 

високочастотної електрозварювальної технології при хірургічних втручаннях 

сприяє прискоренню процесу відновлення функціонального резерву та 

стабілізації мембран клітин, активації відновних систем клітин, що 

спостерігається на 2-у добу після проведення маніпуляцій при максимальній 

виразності апоптозу (спонтанний апоптоз при «різанні» 47,94 ± 0,81%, 

«перекритті» - 57,76 ± 7,64%, в контрольній групі 73,02 ± 13,43%, p < 0,05; 

максимальні значення індукованого апоптозу у всіх групах, p > 0,05) та 

поступового відновлення функціонального резерву на 30-у добу після 

втручання. Максимальні значення апоптозу на 2-гу добу після індукції 

вказують на те, що саме перші дні після операції вкрай небезпечні для життя.  

Кількість клітин, що мають ознаки загибелі за різними типами залежить 

від режиму електротермоадгезії. Найбільшого деструктивного впливу 

суспензія клітин зазнає під час використання електротермоадгезії в режимі 

«різання», а найменшого - в режимі «зварювання» (Annexin V+ клітин 10,27 ± 

2,27% в режимі «різання» і 8,65 ± 1,63% в режимі «зварювання», PI+ / 

Rhodamine 123- (некроз) клітин 0,36 ± 0,05% і 0,16 ± 0,05%, відповідно,                 

p < 0,05).  

Під впливом високочастотного струму (66 кГц) з експозицією 1 с в 

культуральному середовищі спостерігаються зміни цитоплазматичної 

мембрани клітин при збереженні неушкодженими внутрішньоклітинних 

структур, зокрема виявлено статистично значиме (p < 0,05) збільшення 

кількості клітин з підвищеною проникністю цитоплазматичної мембрани в 
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зразках в режимах «коагуляція» (2,99 ± 2,34%), «перекриття» (3,68 ± 0,59%), 

«різання» (5,40 ± 0,72%) відносно контрольного значення 1,76 ± 0,11%.  

З урахуванням характеристик програмного забезпечення генератора 

високочастотного струму, особливостей анатомії структур ЛГК та результатів 

отриманих експериментальних досліджень, для проведення хірургічних 

втручань на лімфоглотковому кільці ми обрали оптимальні режими: 

«зварювання» та «зварювання ручне» («перекриття»), які дозволили якісно 

виконувати хірургічні втручання. Вибір потужності 50-55% на генераторі     

ЕК-300М1 і 8-15% на генераторі ЕК-300М був обумовлений рекомендаціями 

виробника відносно застосування генераторів та результатами власних 

досліджень.  

Режим «зварювання» використовували при електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів, при втручаннях на трубних і бокових валиках, а 

режим «зварювання ручне» - на лімфоїдній тканині носоглотки під час 

аденотомії, при тонзилотомії, тонзилопластиці та тонзилектомії.  

Багаточисельними дослідженнями доведено, що етіологічним чинником 

хронічного тонзиліту може бути різноманітна мікрофлора [16, 18, 92, 241], 

проте бета-гемолітичному стрептококу групи А (сучасна назва – піогенний 

стрептокок), який часто призводить до тонзилогенних ускладнень, насамперед 

ревматизму, надається одне з провідних місць [102, 141, 283]. В останні роки 

з’явились дані про роль мікоплазми, хламідії, легіонели у розвитку ХТ (до 

10%), а також наявність в глибині лакун змішаної мікрофлори: S. aureus,            

H. influenzae, M. сatarrhalis [92].  

У дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів нами була виділена як 

патогенна та умовно-патогенна (Str. pneumoniae, S. aureus, S. epidermidis,           

C. albicans), так і нормальна мікрофлора (непатогенна Neisseria, стрептококи 

групи Viridans); при хронічному тонзиліті з піднебінних мигдаликів були 

виділені:  H. influensae, S. aureus, K. pneumoniae, Str. pyogenes, Str. agalactiae 
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(патогенна та умовно-патогенна флора), Micrococcus, непатогенна Neisseria, 

стрептококи групи Viridans (нормальна флора) [69].  

Серед патогенної та умовно-патогенної мікрофлори на поверхні 

піднебінних мигдаликів у дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

частіше висівається S. aureus (61,1%), а у дітей з хронічним тонзилітом  –            

S. aureus (47,3%) та H. influensae (31,6%).  

Обсіменіння патогенною, умовно-патогенною було виразнішим у дітей, 

які страждали на хронічний тонзиліт, а в групі пацієнтів із гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів, у бактеріологічних засівах переважала нормальна 

флора. Так, показники клініко-епідеміологічного ризику позитивних 

результатів мікробіологічних засівів із мигдаликів на патогенну й умовно-

патогенну мікрофлору у хворих за наявності хронічного тонзиліту відносно 

представників групи порівняння (ГПМ) становили: СШ = 1,7 (95 % ДІ: 0,94-

2,93), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 0,92-1,79) та АР = 0,13. струму.  

При електротермоадгезії з використанням оториноларингологічних 

біполярних електроінструментів та високочастотного струму (66 та 440 кГц) 

було отримано бактерицидний ефект, який не залежить від чутливості до 

антибіотиків, що проявляється за різних режимів роботи електрокоагуляторів 

ЕК-300М1 та ЕК-300М із максимальною виразністю ефекту при режимі 

«різання» і «зварювання», та достовірно асоціює із тривалістю впливу струму 

та величиною робочих електродів (p < 0,05) [45, 93].  

Бактерицидну дію високочастотного струму можна пояснити поєднаним 

впливом температури та денатурацією і деполімеризацією під впливом 

високочастотного струму молекул білків, які входять до складу мембран 

клітин мікроорганізмів, що зумовлює загибель мікроорганізмів і стерилізацію 

ділянки електрозварювання [121, 123].  

За результатами проведеного дослідження вперше було виявлено, що 

при електротермоадгезії піднебінних мигдаликів in vitro та in vivo має місце 

бактерицидна та бактеріостатична дія високочастотного струму. Частота 



 265 

засіву патогенних та умовно-патогенних збудників під впливом 

високочастотного струму при хронічному тонзиліті на поверхні піднебінних 

мигдаликів зменшилась у 4 рази, а в середині піднебінних мигдаликів – у 4,25 

разу, наявної нормальної мікрофлори  - у 2,6 і 2,5 разу відповідно (p < 0,01). 

Вплив високочастотного струму при гіпертрофії піднебінних мигдаликів у 

дітей дозволяє зменшити присутність патогенної та умовно-патогенної флори 

на поверхні піднебінних мигдаликів у 4,5 разу, а нормальної флори – у 2,1 разу 

(p < 0,01) [87].  

Так, у дітей із гіпертрофією піднебінних мигдаликів під впливом 

високочастотного струму кількість позитивних результатів бактеріологічних 

засівів на живильні середовища S. aureus зменшилася у 11 разів, C. albicans – 

у 3 рази, Str. pneumoniae та S. epidermidis – удвічі. У цілому, кількість 

виділених видів патогенної і умовно-патогенної флори зменшилась у 4,5 разу.  

Для непатогенної флори характерним було те, що вплив 

високочастотного струму незначно зменшував її кількість із показниками 

ризику збереження індивідуального мікробного пейзажу, представленого 

непатогенною Neisseria та іншими представниками нормальної флори. 

Показники зниження клініко-епідеміологічного ризику знищення нормальної 

мікрофлори при гіпертрофії піднебінних мигдаликів становили: ЗАР = 26,3%, 

ЗВР = 53,7% при МКХ = 1,9.  

Вплив високочастотного струму у процесі електротермоадгезії у хворих 

на хронічний тонзиліт дозволяє досягти співставимих результатів ерадикації 

патогенної та умовно-патогенної мікрофлори як з поверхні ПМ, так і з 

середини піднебінних мигдаликів, що значно розширює лікувальні 

можливості застосованого терапевтичного методу. Так, показники 

ефективності ЕТА за зниженням обсіменіння поверхні піднебінних мигдаликів 

патогенною та умовно-патогенною флорою у хворих на хронічний тонзиліт 

сягали: ЗАР = 16,5%, ЗВР = 22,5%, МКХ = 4,4, при цьому аналогічні показники 
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ерадикації збудників з середини мигдалика становили: ЗАР = 16,5%, ЗВР = 

21,5%, МКХ = 4,6.   

Отже, при електротермоадгезії піднебінних мигдаликів in vitro та in vivo 

має місце бактерицидна та бактеріостатична дія високочастотного струму.  

Нормальна флора виявилась більш стійкою до впливу високочастотного 

струму в порівнянні з  патогенною та умовно-патогенною флорою, що 

узгоджується з концепцією, згідно якої нормальна флора більш стійка до 

впливу різних фізичних факторів [150], що може сприяти більш швидкому 

заселенню піднебінних мигдаликів нормальною флорою після 

електротермоадгезії.  

Отримані результати досліджень підтверджують доцільність 

застосування високочастотного струму при лікуванні непухлинних 

захворювань піднебінних мигдаликів.   

Вперше на підставі експериментальних досліджень було установлено, 

що додаткова дія на піднебінні мигдалики високочастотного струму (66 кГц) 

в режимі «різання» або «перекриття» при внутрішньотканинному розміщенні 

біполярних електродів не супроводжується ушкодженням крипт та не 

викликає деструктивних змін інших структур піднебінних мигдаликів, що 

відкриває перспективу подальшого використання  внутрішньотканинної 

електротермоадгезії при лікуванні гіпертрофії піднебінних мигдаликів в 

клініці [59].  

Як відомо, при тонзилектомії одні автори проводять додаткову 

інфільтрацію паратонзилярної клітковини розчином анестетиків або 

фізіологічним розчином навіть при операціях під загальним знеболенням, інші 

автори тонзилектомію виконують без додаткової місцевої анестезії. Тому ми 

провели морфологічне дослідження з використанням і без застосування 

інфільтрації паратонзилярної клітковини у хворих на хронічний тонзиліт 
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фізіологічним розчином перед тонзилектомією за допомогою ріжучих 

інструментів та з використанням електрозварювальної технології [72, 74].  

В результаті дослідження було установлено, що інфільтрація 

паратонзилярної клітковини хворих на хронічний тонзиліт фізіологічним  

розчином перед тонзилектомією ріжучим інструментом викликає більш 

поширене відносно контролю розрихлення, розволокнення і набрякання 

тканинних структур піднебінних мигдаликів, підвищує клітинну проникність 

та міграцію лімфоцитів в ретикульованому епітелії та через стінки судин з 

високим ендотелієм. Використання такої інфільтрації розчину перед 

проведенням тонзилектомії шляхом електрозварювання супроводжується 

посиленням деструктивно-дистрофічних змін, розширенням зони коагуляції 

по краях розрізу, розвитком набряку прилеглих ділянок, стазом крові в 

судинах більш глибоких  ділянок, а також підвищенням міграційних процесів  

крізь судинну стінку.  

Насичення м’яких тканин рідиною при введенні фізіологічного розчину 

перед ЕТА сприяє поширеності деструктивно-дистрофічних змін та 

подовженню терміну загоєння рани.  

Отримані результати дослідження показали недоцільність проведення 

додаткової інфільтрації паратонзилярної клітковини у хворих на хронічний 

тонзиліт місцевим анестетиком або фізіологічним розчином перед 

тонзилектомією з використанням електрозварювальної технології.  

Застосування ж технології  електрозварювання  для видалення ПМ з 

використанням біполярного скальпеля у хворих на ХТ без інфільтрації 

фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони коагуляції по краях 

операційної рани та зони деструктивно-дистрофічних змін з ущільненням  

тканин та стазом крові в судинах по периферії, що забезпечує  зменшення 

кровотечі і ексудації в зоні видалення та зберігає характерну для ХТ 

гістологічну структуру паренхіми  ПМ.  
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На наступному етапі роботи вивчені результати клінічного застосування 

електрозварювальної технології у визначених параметрах при хірургічному 

лікуванні 308 дітей (133 дівчинки та 175 хлопчиків) у віці від 2 до 17 років з 

непухлинними захворюваннями лімфоглоткового кільця (аденоїдні вегетації –

105, гіпертрофія піднебінних мигдаликів – 107, хронічний тонзиліт - 96). Слід 

відмітити, що у більшості дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів та 

хронічним тонзилітом також діагностували аденоїдні вегетації. Тому всіх 

дітей, у яких були аденоїдні вегетації було 239.  

У 95,8% пацієнтів аденоїдні вегетації локалізувались в носоглотці. В 

даної категорії пацієнтів виконували типову аденотомію за допомогою 

розробленого нами біполярного аденотома [81, 83] або аденотома Бекмана з 

подальшим гемостазом в післяопераційній рані за допомогою біполярного 

електропристрою для коагуляції тканин власної конструкції [35, 62]. 

Візуальний контроль забезпечували за допомогою гортанного дзеркала або 

шляхом підключення біполярного аденотома та електропристрою для 

коагуляції до ендоскопічної стійки (основна група).  В групі порівняння 

аденотомію виконували за допомогою аденотома Бекмана.  

У дітей з хронічним секреторним середнім отитом під час аденотомії 

ретельно видаляли лімфоїдну тканину в носоглотці, включаючи задні відділи 

носа, купол носоглотки і розенмюлерівську ямку [20, 34]. При збереженій 

слуховій функції та відсутності ознак хронічного запалення лімфоїдної 

тканини обсяг операції був розрахований на збереження частини мигдалика на 

задній стінці глотки для підтримки функціональної активності механізмів 

локальної імунної резистентності. Проведення електротермоадгезії залишків 

аденоїдних вегетацій дозволяло відновити носове дихання і разом з тим 

зберегти частину глоткового мигдалика на задній стінці глотки.  

У 4,2% дітей лімфоїдна тканина з носоглотки поширювалась через хоани 

в порожнину носа. У 29,3% випадків виявлено підвищену щільність 

аденоїдних вегетацій, що утруднювало, а деколи унеможливлювало їх 
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видалення аденотомом Бекмана. Крім того, у 13,8% пацієнтів спостерігалась 

гіпертрофія трубних та бокових валиків, що, як правило, супроводжувалось 

хронічним секреторним середнім отитом. При виконанні хірургічного 

втручання у цих пацієнтів можна говорити про «атипову» аденотомію. В таких 

випадках вибір методики аденотомії був індивідуальним залежно від 

щільності аденоїдних вегетацій, їх локалізації та наявності гіпертрофії 

трубних і бокових валиків.  

У хворих основної групи при поширенні лімфоїдної тканини в 

порожнину носа при проведенні аденотомії у 5 дітей використовували 

аденотом Бекмана, щипці Блекслі та метод електротермоадгезії, у 1 - аденотом 

Бекмана та метод електротермоадгезії, у 1 - аденотом Бекмана, мікродебридер 

та метод електротермоадгезії. При підвищеній щільності аденоїдних вегетацій 

у 16 випадках застосовували аденотом Бекмана, мікродебридер та метод 

електротермоадгезії, а у 26 - аденотом Бекмана, носоглотковий конхотом та 

метод електротермоадгезії, ще у 10 – біполярний аденотом. При гіпертрофії 

трубних та бокових валиків виконували аденотомію та електротермоадгезію 

трубних та бокових валиків за допомогою біполярного пристрою власної 

конструкції [48]. В групі порівняння при поширенні лімфоїдної тканини в 

порожнину носа видалення аденоїдів проводили за допомогою аденотома 

Бекмана та щипців Блекслі, а при підвищеній щільності аденоїдних вегетацій 

- аденотома Бекмана та носоглоткового конхотома фірми Шторц [55].  

З наведених даних видно, що при «атиповій» аденотомії вибір методики 

має бути індивідуальним в залежності від щільності аденоїдних вегетацій, їх 

локалізації, наявності гіпертрофії трубних і бокових валиків та хронічного 

секреторного середнього отиту. Атипове розташування аденоїдних вегетацій, 

підвищена їх щільність та використання традиційних інструментів для 

аденотомії може бути причиною рецидиву захворювання. Посилань в 

літературних джерелах щодо підвищеної щільності аденоїдних вегетацій як 
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можливої причини рецидиву захворювання при використанні при цьому під 

час аденотомії традиційних інструментів ми не знайшли.  

Враховуючи той факт, що наявність аденоїдних вегетацій часто 

супроводжується порушеннями звукопровідного відділу слухового 

аналізатора [88, 92, 96], ми вважали за доцільне провести імпедансометричне 

дослідження у дітей з підозрою на порушення слухової функції до і після 

операції. Таких пацієнтів було 101. Хронічний секреторний середній отит 

виявлено у 73 (30,5% від всіх пацієнтів з аденоїдними вегетаціями) пацієнтів з 

аденоїдними вегетаціями. Типанограма типу «С» була у 25 пацієнтів (38 вух) 

- 24,8%, тимпанограма типу «В» виявлена у 56 дітей (89 вух) - 55,4% дітей.  

Під час аденотомії у пацієнтів з тимпанограмами «В» виконували 

тимпанопунцію з промиванням барабанної порожнини розчином антибіотика 

з дексаметазоном. При виявленні непрохідності слухової труби (2 пацієнта) 

проводили шунтування барабанної порожнини на термін до року. При 

виявленні гіпертрофії трубних валиків виконували електротермоадгезію 

останніх під ендоскопічним контролем за допомогою біполярного пристрою 

власної конструкції [48], що дозволяло покращити прохідність слухової труби 

та відновити слух.  

Після аденотомії за запропонованою методикою слух відновився або 

покращився у всіх пацієнтів з хронічним секреторним середнім отитом. Лише 

у 12 (11,9%) дітей були зареєстровані тимпанограми типу «С» (8 (4%) в 

основній групі, 6 (8,2%) в групі порівняння), що свідчить про високу 

ефективність хірургічного лікування.  

Під час аденотомії у дітей основної групи відмічене значне зменшення 

інтраопераційної крововтрати. При АТ за традиційною методикою (група 

порівняння) інтраопераційна крововтрата становила 25,8 ± 4,834 мл, а при 

використанні високочастотного струму (основна група) - 5,5 ± 0,309 мл               

(р ˂ 0,001), тобто крововтрата при використанні високочастотного струму 
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зменшилась у 4,7 разу. В післяопераційний період у пацієнтів, у яких 

використовували запропоновану методику, кровотеча не спостерігалась, в той 

час як при використанні традиційної методики аденотомії вторинна кровотеча 

мала місце у 5 (7,8%) випадках, причому кровотечу зупиняли за допомогою 

біполярної коагуляції, а в 1 випадку виконували тампонаду носоглотки і 

порожнини носа. Тривалість операції в основній групі була 5,4 ± 0,06, в групі 

порівняння - 11,2 ± 0,305 хвилин, тобто тривалість аденотомії при 

використанні ЕТА зменшилась в 2,1 разу.  

Отже, запропонована методика АТ у дітей з використанням 

електрозварювальної технології живих біологічних тканин [36, 37, 49, 79] 

дозволяє якісно провести оперативне лікування, відновити фізіологічне 

дихання, значно зменшити інтраопераційну крововтрату, запобігти 

післяопераційній кровотечі, відновити або покращити прохідність слухової 

труби та уникнути рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про 

високу її ефективність [54, 56] та переваги над АТ виконаною за традиційною 

методикою.  

У 50 пацієнтів основної групи з хронічним тонзилітом хірургічне 

лікування проведено по запропонованій методиці з використанням 

електротермоадгезії, а у 23 дітей групи порівняння тонзилектомія 

виконувалась за традиційною методикою без електротермоадгезії, з 

використанням скальпеля, распатора, ножиць.  

При тонзилектомії з використанням високочастотного струму (основна 

група) інтраопераційна крововтрата становила 6,0 ± 0,440 мл, в той час як під 

час тонзилектомії за традиційною методикою (група порівняння) 

інтраопераційна крововтрата була 32,48 ± 1,781 мл (р ˂ 0,001), тобто 

крововтрата при використанні високочастотного струму була меншою у 5,4 

разу. Тривалість хірургічного втручання в основній групі була 12,1 ± 0,314 хв, 

а в групі порівняння - 25,3 ± 0,648 хв (р ˂ 0,001), тобто час операції 

зменшувався в 2,1 разу.  



 272 

Слід відмітити, що під час хірургічного втручання у дітей групи 

порівняння були значні технічні труднощі при виділенні піднебінних 

мигдаликів, насамперед у пацієнтів, які в анамнезі мали перитонзилярний 

абсцес. У дітей основної групи при використанні під час операції біполярного 

скальпеля або біполярного распатора піднебінні мигдалики виділяли без 

додаткових зусиль.  

В післяопераційний період у пацієнтів, у яких використовували 

запропоновану методику, кровотеча не спостерігалась, в той час як при 

використанні традиційної методики тонзилектомії вторинна кровотеча мала 

місце у 1 (4,4%) випадку. Причому у 3 випадках групи порівняння первинну 

кровотечу зупиняли з накладанням швів на піднебінні дужки.  

Суттєвих відмінностей місцевої реакції тканин після тонзилектомії з 

застосуванням і без використання ЕТА не виявлено, за винятком болю в горлі, 

який не відрізнявся по інтенсивності в пацієнтів обох груп в перші дні після 

операції (р ˃ 0,05), але був меншим у пацієнтів основної групи з 8-го дня після 

операції (р < 0,001).  

Отримані результати співпадають з літературними даними щодо проявів 

болю в післяопераційний період [190, 286], але відрізняються за наявністю 

вторинних кровотеч після тонзилектомії. Зокрема, ряд авторів [239, 248, 275, 

284, 303] стверджують, що при використанні електрохірургічних методів 

(діатермія, кобляція, монополярний скальпель) збільшується кількість 

вторинних кровотеч, навіть при застосуванні Ligasure [196]. Однак, при 

використанні ЕТА вторинних кровотеч ми не спостерігали, що говорить про 

суттєві переваги електрозварювання живих біологічних тканин над іншими 

електрохігургічними методиками. Крім того, обладнання Ligasure та для 

кобляції комплектується одноразовими інструментами, що суттєво впливає на 

вартість.  
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Враховуючи вище сказане, було також проведено порівняльний аналіз 

результатів  тонзилектомії з використанням електротермоадгезії у 16 

пацієнтів, у яких ПМ видаляли біполярними інструментами у продовж всієї 

операції (підгрупа основної групи), з результатами тонзилектомії методом 

кобляції у 23 дітей (група порівняння 2). Метод кобляції був вибраний як 

найближчий аналог і за даними літератури найефективніший та 

найпоширеніший електрохірургічний метод.  

Тривалість тонзилектомії при використанні електротермоадгезії та 

методом кобляції статистично значимо не відрізнялася і становила відповідно 

11,1 ± 0,708 та 10,4 ± 0,27 хвилин (р > 0,05). Також не виявлено статистично 

значимої різниці і по об’єму інтраопераційної крововтрати, яка під час 

тонзилектомії з електротермоадгезією становила 0,47 ± 0,071, а при 

використанні кобляції - 0,44 ± 0,054 мл (р > 0,05). Однак,  у 3-х пацієнтів з 

хронічним тонзилітом, у яких тонзилектомію виконували методом кобляції, 

мала місце вторинна кровотеча, чого не спостерігалось при виконанні 

тонзилектомії методом електротермоадгезії. Наявність вторинної кровотечі у 

пацієнтів після видалення піднебінних мигдаликів методом кобляції, яка 

спостерігалася втричі частіше ніж у хворих, яким тонзилектомія виконувалась 

традиційною методикою, співпадає з результатами дослідження інших авторів 

[275, 284].  

Отже, за показником вторинної кровотечі після ТЕ методом кобляції, 

можна зробити висновок про переваги електрозварювальної технології. На 

користь останньої вказує також і значно нижча вартість обладнання в 

порівнянні з методом кобляції.  

Таким чином, при виборі методу хірургічного втручання у дітей з ХТ 

доцільно дотримуватись індивідуального підходу, в залежності від анамнезу 

та клінічних проявів захворювання. Використання електрозварювальної 

технології при ТЕ має явні переваги в порівнянні з традиційною методикою та 

методом кобляції.  
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З гіпертрофією піднебінних мигдаликів було 107 пацієнтів (71 в 

основній групі та 36 в групі порівняння). У дітей з гіпертрофією піднебінних 

мигдаликів було виконано 41 тонзилотомія (21 в основній групі та 20 в групі 

порівняння) та 33 тонзилопластики (17 в основній групі та 16 в групі 

порівняння), у 33 дітей проведено електротермоадгезію піднебінних 

мигдаликів.  

У дітей віком до 3 років за допомогою біполярних інструментів видаляли 

нижню і частково середню частини піднебінних мигдаликів (тонзилотомія) та 

зберігали верхній полюс [60]. При цьому була відсутня кровотеча і зберігалися 

лакуни піднебінних мигдаликів в ділянці верхнього полюса, що сприяло 

збереженню функції піднебінних мигдаликів після операції. У дітей з 

гіпертрофією ІІІ ступеня віком старше 3-х років в більшості випадків (при 

рівномірній гіпертрофії) виконували виконували тонзилопластику в нашій 

модифікації [39, 64], основною відмінністю якої було використання 

електротермоадгезії, що забезпечувало ефективний гемостаз. Пацієнтам з 

гіпертрофією піднебінних мигдаликів ІІ ступеня проводили 

внутрішньотканинну електротермоадгезію піднебінних мигдаликів за 

допомогою біполярних пристроїв з голкоподібними електродами [80] без 

розтину тканини піднебінних мигдаликів. В якості джерела струму 

використовували зварювальний електрокоагулятор ЕК-300М1 або 

електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300 

(ПАТОНМЕДО).  

При тонзилотомії та тонзилопластиці високочастотний коагулятор 

використовували в режимі «зварювання ручне» («перекриття»), а при  

електротермоадгезії піднебінних мигдаликів - режим «зварювання».  

Тривалість тонзилотомії була 7,8 ± 0,173 хвилини в основній групі і 12,4 

± 0,3 хвилини в групі порівняння (р < 0,05).  Крововтрата при тонзилотомії 

була 1,1 ± 0,167 мл в основній групі та 8,1 ± 0,36 мл в групі порівняння                  
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(р < 0,001). Тобто тривалість тонзилотомії з використанням 

електротермоадгезії скоротилась у 1,6, а крововтрата – в 7,4 разу.  

Тривалість тонзилопластики була дещо більшою за рахунок часу, 

потраченого на накладання швів, і становила 14,8 ± 0,283 хв в основній групі 

та 15,1 ± 0,213 хв в групі порівняння (р > 0,05).  

В післяопераційний період в жодного пацієнта основної групи кровотечі 

не було. Післяопераційні рани після тонзилопластики у всіх випадках 

заживали первинним натягом, в той час як після тонзилотомії рани заживали 

вторинним натягом протягом 10 днів і більше. Крововтрата при тонзилотомії 

була 8,1 ± 0,36 мл, при тонзилопластиці 4,5 ± 0,18 мл, при тонзилопластиці з 

електротермоадгезією 1,6 ± 0,068 мл (р < 0,001). Тобто під час 

тонзилопластики відмічено зменшення інтраопераційної крововтрати 

порівняно з тонзилотомією в 1,8, при тонзилопластиці з електротермоадгезією 

– у 5,1, а при тонзилопластиці з електротермоадгезією порівняно до 

тонзилопластики без електротермоадгезії – у 2,8 разу.  

Біль після тонзилопластики був менш інтенсивним в порівнянні з його 

проявами у пацієнтів після тонзилотомії (р < 0,05) і повністю зникав на 8-й 

день після операції, в той час як у дітей після тонзилотомії біль в горлі мав 

прояви до 10-го дня після хірургічного втручання. Гіперемія та набряк 

слизової оболонки піднебінних мигдаликів, а також фібринозні нашарування 

на піднебінних мигдаликах після тонзилопластики були значно меншими в 

порівнянні з такими ж показниками у пацієнтів після тонзилотомії (р < 0,01) і 

зникали на 3-4 дні раніше ніж в групі порівняння.  

У дітей, яким за допомогою біполярних інструментів видаляли нижню і 

частково середню частини піднебінних мигдаликів та зберігали верхній полюс 

в післяопераційний період спостерігали повне загоєння рани та зменшення 

величини піднебінних мигдаликів. Післяопераційна кровотеча була відсутня. 

Лакуни піднебінних мигдаликів в області верхнього полюса були повністю 
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збережені. При огляді дітей через 12 місяців було виявлено, що у всіх дітей 

мала місце «ротація» піднебінних мигдаликів, які змістились частково до низу 

і за розмірами та архітектонікою не відрізнялись від піднебінних мигдаликів 

здорових дітей. Такі ж показники ми спостерігали у дітей через два та три роки 

після хірургічних втручань.  

У пацієнтів, яким проводилась внутрішньотканинна 

електротермоадгезія піднебінних мигдаликів, рани під час операції були до 2 

мм в діаметрі на місці введення голкоподібних електродів. При виведенні 

електродів з мигдалика ранові канали заварювалися і кровотечі практично не 

спостерігалось. Крововтрата при внутрішньотканинній електротермоадгезії 

піднебінних мигдаликів була 0,1 ± 0,021 мл, в той час як після тонзилотомії за 

допомогою скальпеля крововтрата була 8,1 ± 0,36 мл. Крім того, у 2 пацієнтів 

підгрупи порівняння мала місце вторинна кровотеча, чого не було у пацієнтів 

після електротермоадгезії піднебінних мигдаликів.  

Тривалість внутрішньотканинної електротермоадгезії піднебінних 

мигдаликів становила 4,1 ± 0,126 хв, в той час як тривалість тонзилотомії з 

використанням електротермоадгезії  була 7,8 ± 0,173, а тонзилотомії за 

традиційною методикою - 12,4 ± 0,3 хв.  

В післяопераційний період у цих пацієнтів мали місце фібринозні 

нашарування на мигдаликах, які повністю зникали через 8-12 днів. Біль в горлі 

був більш інтенсивним після електротермоадгезії піднебінних мигдаликів в 

перші дні після операції, а після 4-го дня біль зменшувався і був меншої 

інтенсивності  в порівнянні з підгрупою порівняння з 8-го дня після операції 

(р < 0,001).  

Після тонзилопластики були відсутні відкриті рани на поверхні 

піднебінних мигдаликів, рани заживали первинним натягом за більш короткий 

час в порівнянні з традиційною тонзилотомією, після якої післяопераційні 

рани були у всіх випадках і загоювалися вторинним натягом.  
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В подальшому піднебінні мигдалики зменшувались в розмірах. При 

огляді через місяць після втручання на піднебінних мигдаликах пацієнти скарг 

не мали, розміри мигдаликів у всіх дітей зменшились до І ступеня.  

При контрольному огляді дітей з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

через рік після хірургічного лікування скарг не виявлено. З 71 пацієнта 

основної групи у 70 (98,6%) мала місце гіпертрофія піднебінних мигдаликів І 

ступеня і лише в одному випадку (1,4%)  виявлено гіпертрофію піднебінних 

мигдаликів ІІ ступеня. В групі порівняння гіпертрофію піднебінних 

мигдаликів ІІ ступеня виявлено в 4% (в одному з 25 випадків). Тобто, 

ефективність електротермоадгезії при гіпертрофії піднебінних мигдаликів у 

віддаленому періоді складає 98,6% і є кращою порівняно з літературними 

даними, зокрема з результатами Windfuhr та співавторів [299], які за 

підсумками проведеного дослідження у 10 499 пацієнтів досліджуваних груп 

та 10 448 пацієнтів контрольних груп визначили, що рецидиви гіперплазії 

мигдаликів після зменшення їх величини мали місце у 3,05% (0–26,9%).  

При виборі методу хірургічного втручання у дітей з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів доцільно дотримуватись індивідуального підходу, в 

залежності від віку дитини та величини і форми піднебінних мигдаликів. 

Проведення електротермоадгезії піднебінних мигдаликів показало високу 

ефективність та безпечність методу. Ускладнень оперативних втручань на 

лімфоглотковому кільці з використанням високочастотного зварювання 

біологічних тканин не виявлено.  

Таким чином, використання високочастотного біполярного зварювання 

біологічних тканин з застосуванням розроблених біполярних 

електроінструментів при хірургічних втручаннях на лімфоглотковому кільці 

значно підвищує якість операцій, а саме - крововтрата при аденотомії 

зменшується у 4,7, при тонзилектомії - у 5,4, при тонзилотомії – в 7,4, при 

тонзилопластиці – у 2,8 разу, а при електротермоадгезії піднебінних 

мигдаликів - практично відсутня, відсутня також і вторинна кровотеча. Час 
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аденотомії і тонзилектомії скорочується більш ніж у 2, при тонзилопластиці - 

в 1,6, а хірургічне втручання методом електротермоадгезії на піднебінних 

мигдаликах при їх гіпертрофії скорочується в 3 рази порівняно до тонзилотомії 

без електротермоадгезії, що свідчить про перевагу запропонованих методик 

хірургічних втручань на лімфоглотковому кільці з використанням 

високочастотного зварювання біологічних тканин у дітей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного 

лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК шляхом розробки й 

експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення 

існуючих оперативних втручань з використанням електрозварювальної 

технології і запропонованих відповідних пристроїв та інструментів.   

1. При ЕТА з використанням біполярних електроінструментів і ВЧС     

(66 кГц) доведено його бактерицидну дію, незалежно від чутливості бактерій 

до антибіотиків, що проявляється за різних режимів роботи 

електрокоагуляторів ЕК-300М1 та ЕК-300М із максимальною виразністю 

ефекту при режимі «різання» та «зварювання» і достовірно корелює із 

тривалістю впливу струму та величиною робочих електродів (p < 0,05).  

2. Виявлено, що особливостями видового складу мікрофлори ПМ у дітей 

із ГПМ є переважання поверхневого розташування S. aureus (61,1%), а у дітей 

з ХТ – S. aureus (47,3%) та H. influenza (31,6%). При ХТ у дітей обсіменіння 

патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою ПМ є більш щільним 

(показники клініко-епідеміологічного ризику позитивних засівів на патогенну 

та умовно-патогенну мікрофлору порівняно з дітьми з ГПМ: СШ = 1,7 (95 % 

ДІ: 0,94 – 2,93), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 0,92 – 1,79) та АР = 0,13).    

3. Вперше виявлено, що при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце 

бактерицидна та бактеріостатична дія ВЧС. Частота засіву патогенних та 

умовно-патогенних збудників під впливом ВЧС при ХТ на поверхні ПМ 

зменшилась у 4 рази, а всередині ПМ – у 4,25 разу, наявної нормальної 

мікрофлори  – у 2,6 і 2,5 разу відповідно (p < 0,01). Вплив ВЧС при ГПМ у 

дітей дозволяє зменшити присутність патогенної та умовно-патогенної 

мікрофлори на поверхні ПМ у 4,5 разу, а нормальної мікрофлори – у 2,1 разу 

(p < 0,01).  Під впливом ЕТА відбувається ефективна ерадикація патогенної та 

умовно-патогенної мікрофлори у дітей із ГПМ та ХТ, причому в останніх 
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ерадикація є ефективною як на поверхні, так і в серединиі ПМ (ЗАР = 16,5%, 

ЗВР = 21,5 – 22,5%, МКХ = 4,4 – 4,6). 

 4. Установлено, що під впливом ВЧС (66 кГц) з експозицією 1 с in vitro 

модифікується цитоплазматична мембрана клітин культури Namalwa при 

збереженні неушкодженими внутрішньоклітинних структур, зокрема 

виявлено статистично значиме (p < 0,05) збільшення кількості клітин з 

підвищеною проникністю цитоплазматичної мембрани при дії ВЧС в режимах 

«коагуляція» (2,99 ± 2,34%), «перекриття» (3,68 ± 0,59%), «різання» (5,40 ± 

0,72%) відносно контрольного значення 1,76 ± 0,11%, а кількість клітин із 

ознаками загибелі за різними типами залежить від режиму ЕТА: найбільший 

деструктивний вплив на суспензію клітин має ВЧС у режимі «різання», а 

найменший – у режимі «зварювання» (Annexin V+ клітин 10,27 ± 2,27% у 

режимі «різання» і 8,65 ± 1,63% у режимі «зварювання», PI+ / Rhodamine 123- 

(некроз) клітин 0,36 ± 0,05% і 0,16 ± 0,05%, відповідно, p < 0,05). Використання 

високочастотної електрозварювальної технології при хірургічних втручаннях 

в експерименті на щурах сприяє прискоренню процесу відновлення 

функціонального резерву, стабілізації мембран клітин, активації відновних 

систем клітин, що спостерігається на 2-гу добу після проведення маніпуляцій 

при максимальних значеннях апоптозу та поступовому відновленню 

функціонального резерву на 30-ту добу після втручання.  

5. Виявлено, що застосування ЕТА (режим «різання») в експерименті 

при операціях на м’яких тканинах у щурів супроводжується утворенням зони 

деструктивно-дистрофічних змін із коагуляцією, ущільненням тканинних 

структур і виникненням на межі з неушкодженими структурами бар’єра для 

проникнення інфекції, появою клітинної інфільтрації і демаркаційного валу. У 

подальшому у результаті активації ангіогенезу і фіброзування відбувається 

загоєння операційної рани з повним відновленням архітектоніки м’яких 

тканин. Насичення м’яких тканин рідиною при введенні фізіологічного 



 281 

розчину перед ЕТА сприяє поширеності деструктивно-дистрофічних змін (р < 

0,001)  та подовженню терміну загоєння рани.  

6. Установлено, що інфільтрація паратонзилярної клітковини у хворих 

на ХТ фізіологічним розчином перед ТЕ ріжучим інструментом викликає 

більш поширене відносно контролю розрихлення, розволокнення і набрякання 

тканинних структур ПМ (р < 0,05), підвищує клітинну проникність та міграцію 

лімфоцитів у ретикульованому епітелії та через стінки судин з високим 

ендотелієм. Використання такої інфільтрації перед проведенням ТЕ за 

допомогою біполярного скальпеля супроводжується посиленням 

деструктивно-дистрофічних змін, розширенням зони коагуляції до 240,58 ± 

34,21 мкм  (р < 0,05)  по  краях  операційної  рани  та  розвитком  набряку 

прилеглих ділянок, стазом крові в судинах більш глибоких  ділянок, а також 

підвищенням міграційних процесів  крізь судинну стінку до 1423,71 ± 119,68 

мкм (р < 0,001), що обмежує застосування даної методики.  

7. Доведено, що застосування технології  електрозварювання  для 

видалення ПМ з використанням біполярного скальпеля у хворих на ХТ без 

інфільтрації фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони (135,51 

± 23,42 мкм)  коагуляції  по  краях  операційної  рани  та  зони  (152,67 ± 67,83 

мкм) деструктивно-дистрофічних змін з ущільненням  тканин і стазом крові в 

судинах по периферії, що забезпечує  зменшення кровотечі й ексудації в зоні 

видалення та зберігає характерну для ХТ гістологічну структуру паренхіми  

ПМ.  

8. Вперше на підставі експериментальних досліджень установлено, що 

дія на ПМ ВЧС (66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при 

внутрішньотканинному розміщенні біполярного електроду не 

супроводжується ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін 

паренхіми ПМ, що відкриває перспективу подальшого використання 

внутрішньотканинної ЕТА при лікуванні ГПМ у клініці.  
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9. Метод високочастотного зварювання біологічних тканин із 

застосуванням розроблених біполярних електроінструментів (біполярні 

скальпель, распатор, аденотоми, пристрої для коагуляції) значно підвищує 

якість хірургічних втручань на ЛГК у дітей порівняно з традиційними 

методиками, про що свідчить зменшення крововтрати при АТ у 4,7 разу, при 

ТЕ – у 5,4 разу, при ТТ – в 7,4 разу, при ТП – у 2,8 разу (p < 0,001) та відсутність 

вторинної кровотечі, а також практично відсутність кровотечі при ЕТА ПМ. 

Даний метод дозволяє скоротити тривалість оперативних втручань при  АТ і 

ТЕ – більше ніж удвічі, при ТТ – у 1,6 разу, а при ЕТА ПМ – у 3 рази порівняно 

до  ТТ  без  ЕТА  (p < 0,001);  запобігти  рецидивам  АВ  та  відновити  або 

покращити прохідність слухової труби при ХССО.  

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При виборі методу хірургічного втручання у дітей з ГПМ слід 

враховувати вік дитини та величину і форму ПМ. У дітей віком до 3-х років 

методом вибору є ТТ з видаленням лімфоїдної тканини в ділянці нижнього 

полюса та видалення окремих гіпертрофованих ділянок біполярними 

інструментами або ЕТА ПМ. Після 3-х років при ГПМ ІІ ступеня 

рекомендується виконувати внутрішньотканинну ЕТА ПМ, а при гіпертрофії 

ІІІ ступеня – ТП.  

2. Запропонована методика ТП при ГПМ з використанням ЕТА  

супроводжується значно меншою інтраопераційною крововтратою (р < 0,001) 

та відсутністю вторинної кровотечі. Після ТП відсутні відкриті рани на 

поверхні ПМ, рани заживають первинним натягом за більш короткий час 

порівняно з ТТ, а післяопераційні місцеві зміни тканин менше виражені              

(р < 0,05).  

3. Методика АТ у дітей з використанням електрозварювальної технології 

дозволяє якісно провести оперативне лікування, відновити фізіологічне 

дихання, значно зменшити інтраопераційну крововтрату, запобігти 
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післяопераційній кровотечі, відновити або покращити прохідність слухової 

труби при ХССО та уникнути рецидиву захворювання у всіх випадках, що 

свідчить про високу її ефективність.  

4. Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого            

піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та 

забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, допомагає 

запобігти травмуванню язичка під час АТ, а відмова від використання 

катетерів для фіксації м’якого піднебіння виключає розвиток реактивного 

набряку слизової оболонки порожнини носа та пришвидшує відновлення 

носового дихання в післяопераційний період.  

5. Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів 

дозволяє оптимізувати методики хірургічних втручань на ЛГК. Біполярні 

аденотоми та пристрої для коагуляції дозволяють значно підвищити якість АТ, 

зокрема забезпечити візуальний контроль, надійний гемостаз, видалити 

залишки АВ і тим самим запобігти рецидиву захворювання, а також зменшити 

розміри трубних і бокових валиків при ХССО. Використання біполярного 

скальпеля та распатора скорочує тривалість ТЕ та забезпечує надійний 

гемостаз під час операції. Біполярний пристрій для коагуляції дозволяє 

практично безкровно виконати внутрішньотканинну ЕТА і зберегти структуру 

ПМ.  

6. Запропонований роторозширювач виключає зміщення інтубаційної 

трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів у ротову порожнину і тим 

самим при його використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з 

цим екстремальна ситуація. 
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7. «Chirurgia migdałkόw podniebiennych z zastosowaniem 

wysokoczęstotliwościowego dwubiegunowego elektrycznego spawania 
tkanek». - XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, 
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электросварки биологических тканей ЛОР-органов» - П’ятий 
міжнародний семінар «Новые направления исследований в области 
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«Технологічні можливості обладнання для електрозварювання живих  
тканин по відношенню до ЛОР-хірургії» - Науково-практичний 
симпозиум з міжнародною участю «Сучасне та майбутнє дитячої 
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електрозварювальної технології в дитячій оториноларингології» - 
Конференція «Інноваційні технології в медицині» (м. Київ, 22 жовтня 
2013 р.). 
 

11. «Досвід використання електротермоадгезії в дитячій 
оториноларингології» - УІІІ міжнародній науково-практичній 
конференції “Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія. 
Практика. Перспективи”  (м. Київ, 29-30 листопада 2013 р.).  

 
12. «Тонзилопластика» - Конференція «Інноваційні технології в 

діагностиці та лікуванні» (м. Київ, 30 вересня 2014 р.). 
 

13. «Вплив електротермоадгезiї на функцiональний резерв клiтин імунної 
системи» - II науково-практична конференція Асоціації дитячих 
оториноларингологів України «Актуальні питання дитячої 
оториноларингології» (м. Київ, 9-10 жовтня 2014 р.). 

 
14. «Тонзилопластика у дітей» - ХУ конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 16-18 

жовтня 2014 р.).  
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15.   «Гіпертрофія глоткового мигдалика, випадок з практики», 
«Застосування електрозварювальної технології при хірургічних 
втручаннях у дітей з захворюваннями ЛОР-органів» - ІІІ науково-
практична конференція з міжнародною участю “Актуальні питання 
дитячої оториноларингології» (м. Київ, 6-7 жовтня 2016 р.).  

 
16. «Використання електротермоадгезії при хірургічних втручаннях у 

дітей з захворюваннями    лімфаденоїдного глоткового кільця» - ХІ 
міжнародна науково-практична конференція «Зварювання та  термічна 
обробка живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» (м. Київ, 25-
26 листопада 2016 р.). 

 
17. «Методика аденотомії з використанням електротермоадгезії» - VIII  

міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» 
та VI міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» в 
рамках форуму в практичній конференції «Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої оториноларингології» (м. Київ, 25-27 
квітня 2017 р.).  

 
18. «Методика аденотомії з використанням електротермоадгезії» - 

Щорічна весняна конференція Українського наукового медичного 
товариства лікарів оториноларингологів ( УНМТЛО) “Фармакотерапія 
та хірургічні методи лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих 
та дітей” (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2017 р.). 

19. «Дослідження морфологічних змін в гіпертрофованих піднебінних 
мигдаликах після підслизової електротермоадгезії» - ХІІ науково-
практична конференція «Зварювання та термічна обробка живих 
тканин. Теорія. Практика. Перспективи»  (м. Київ, 1-2 грудня 2017 р.).  

 
20. «Хірургічне лікування гіпертрофії лімфаденоїдного глоткового кільця 

у дітей» - VІІ українсько-польська науково-практична конференція     
«ЄВРО-ЛОР-2018» (м. Львів, 22 вересня 2018 р.).  

 
21. «Хірургічне лікування дітей з захворюваннями лімфаденоїдного 

глоткового кільцяз застосуванням електрозварювання біологічних 
тканин», «Про труднощі діагностики аденоїдних вегетацій» - ІІ 
Конгрес дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю 
«Актуальні питання дитячої оториноларингології» (до 100-річчя 
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заснування Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П.Л. Шупика) (м. Київ, 12–13 жовтня 2018 р.).  

 
22. «Використанням високочастотного електрозварювання біологічних 

живих тканин в дитячій оториноларингології» - ХІІІ міжнародна 
науково-практична конференція «Зварювання та термічна  обробка 
живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» (м. Київ, 30 листопада 
- 1 грудня 2018 р.).  
 

23. «Бактерицидна дія високочастотного струму» - науково-практична 
конференція оториноларингологів та дитячих оториноларингологів 
України «Актуальні питання оториноларингології та дитячої 
оториноларингології», присвяченої 100-річчю кафедри 
оториноларингології, 50-річчю кафедри дитячої оториноларингології, 
аудіології та фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика та 100-річчю з дня 
народження професора Євдощенко О.А. (м. Київ, 22 березня 2019 р.).  
 

24. «Застосуванням електрозварювання біологічних тканин при 
хірургічному лікуванні дітей з  захворюваннями лімфаденоїдного 
глоткового кільця» - Х Ювілейний міжнародний медичний форум 
«Інновації в медицині – здоров’я нації»  та VIІІ міжнародний медичний 
конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у 
практику охорони здоров’я України» в рамках форуму в науково-
практичній конференції оториноларингологів та дитячих 
оториноларингологів України «Актуальні питання 
оториноларингології та дитячої оториноларингології» (м. Київ, 17-19 
квітня 2019 р.).  
 

25. «Електрозварювальні технології живих біологічних тканин в дитячій 
оториноларингології та  бактерицидна дія високочастотного струму» - 
VІІІ українсько-польська науково-практична конференція «ЄВРО-
ЛОР-2019» (м. Львів, 21 вересня 2019 р.).  

 
26. «Бактерицидна дія високочастотного струму при використанні 

біоелектрозварювальних технологій у складі енергетичних платформ з 
частотою 66 та 440 кГц», «Високочастотне електрозварювання   живих 
біологічних тканин при захворюваннях ЛОР-органів» - науково-
практична конференція «Міждисциплінарні підходи до діагностики та 
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лікування захворювань органів респіраторної системи у дітей» (м. 
Чернівці, 17-18 жовтня 2019 р.).   

 
27. «Використання технології високочастотного зварювання живих 

біологічних тканин в дитячій оториноларингології» - ХІУ міжнародна 
науково-практична конференція «Зварювання та термічна  обробка 
живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» ( м. Київ, 29 листопада 
2019 р.).  
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ДОДАТОК В 

АКТИ ВПРОВАДЖЕНН 

 

(3A AXtYFO)
IIpope p 3 HayKoBo-

ri.rHoi po6oru
lIIpoIIeTpoBcbKa
MO3 Yrcpainn"
IO. HavueHKo

2019p.

AKT BTIPOBAAXEHH.fl

l. HafiureHyBaHHfl rlporlo3rlllii a.nq BrrpoBaAxeHHfl: Xipypriune nixynarg{:frfl
HerlyxnuHHplx 3axBoploBaHb nivr$ornorKoBoro rcilrqx y airefi (aaenoiani
nereraqii, rineprpo$ix niAne6inuux vrnr4a-rrzrcin, xponiuuufi rousulir) s
BLIKoprIcraHH{M TexHoJlorii enerrpo3BaproBaHHs 6ioloriqHlrx rKaHLrH

2. Kurvr 3arlporloHoBaHo, aApeca, Br{KoHaBrIi: HMAIIO iueHi II. n. Lllynuxa,
04112, Kuin, [oporoxLrrlbKa, g. Anrop: I. A. Kocarincma.

3. {xepe.rro iHQopuaqii:
Kocaroscras LT. A. llpIarraeHeHl4e 6rauorrpnux sneKTpor{HcrpyMeHToB npu xupyprrlqecKr4x

BMeITIaTeJIbCTBaX n gercxoft oropl4HonapprHroJrorHpr I 14. A. Kocaroecrax, A. JI. Kocaxoncrcufi lr
Becrnnr oropr{Honapr.rHforrorupr . - 2012. - J\bl. - C. 28-30.

Kocarincrxa I. A. Poropo:mNploBarr I I. A. KocaKiscrxa ll )I(ypwrn ByrrrHr.rx, noconux i
roprroBr{x xnopo6. - 2017.- JS4. - C. 98-100.

Kocarcincrxa I. A. BuropucrauHt enerrporepMoaAresii npn xipypriunzx BrpyqaHHrx y 4ireft s
3axBopIoBaHH.[MLI niuSa4enoiluoro rJrorKoBoro xinrqx lL A. KocaKiscrxa llKtiui,\ra xipyprix. -
2017. -Ilb2.-C.31-33.

4. {e ra KoJrrr BrrpoBaA)r(eno: B Has.ramHzfi rpoqec ra@e4pra
oropl4HoJlapuuronorii A3 "[ninponerpoBcbKa MeAr4rrHa axa4enaix MO3
Vxpaiuz" s2018 no 2019 p.

5. EQenrnnHicrr BrpoBaAlI(eHHfl: yAocKoHaneHHr ra AorroBHeHHt
HaBrralbHl4x rlporpaM clyxauin tr1oAo ni4nurqennr sxocri lircynanux
3 axB oplo B aHb JIOP - opran in, 3 oKp eMa aAen oiAurrx B erer agiir, rineprpo$ii
ni4He6innux vrnr4anzrin, xponiunoro rousuriry; Ao3BoJrre [oKparqurpr
pe3yJlbrarra nirynannx, 3MeHIIrIITI4 KpoBoBTpary, rroKparrlrlTr.r yMoBI4 npaqi
xipypra, 3MeHITILITLI excrpeiuanuri czryaqii nia qac onepaqifi. Po:po6ru
BKnIoqeHi e Hasqanrni uporpanru xa@eApr4 oroplrHonapr4Hrolorii.

6. 3ayna?r(eHHfl, rrporro3rrqii: neuae.

Biauoeiaa.nrHuft 3a BrrpoBaA?r(eHHff :' 3aeiayBatr ra@e4pn
oropr{Honapunronorii
,,{3 "[ninpolerpoBcbKa
MeAr4rrHa axa4euix MO3 Yrpainu",
Jlaypear .{epxanuoi upeuii Vrpainr.r
n rary:i HayKr4 i rexsirz, | , h
A. MeA. H., npoSecop A , ,#' B. B. Eepe:Hror/ lv('

I

u
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3ATBEPA)KyTO
Ilpoperrop 3 HayKoBo-

ueAarori.{lroi po Oorra
HrlbKoro naqionarbnor-o

rrHofo yHBepcr4TeTy
inn M I. flnporona

csxnirrc. 14.

2019p.

AKT BNPOBAIXEHHfl

l ' HafiueHyBaHHtr rporlo3l{uii als BrpoBaArr(eHHrr: Xipypri.rue nixyn aHHflaAeHoiAnHX Bel'erarlifi, rineprpo$ii niane$iHglrx Mr.rr-AaJrHKis ra xpogi.rHororoH$lliry 3 BHKopplcraHH{M rexuororii enerrpo3BaproBaHH.fl 6ionoriqHrax
TKAHI,IH

2. Knpr 3a[porroHoBaHo,z' Ann| 3arporroHoBaHor aApeca' BI'IK0HaBIIi: HMAIIO ilaeni n. n. l[ynura,
^ 04112, Knin, loporoNrdubKa, 9. Anrop: l. A. Kocarciscrxa.3. {xepe.no iueoprvrauil:
Kocaxoncras H' A. IrpurvreHeHlre 6lrnorxpnux gnermporrHcTpyMeHToB np' xr.rpypr'qecK,xBMemaTenbcrBax s AeTcKofi oropnHoJrapl4Hronornn I H. A. KocaxoBcKar, A. JI. Kocaxoncxlrfi //Becrnar oropr4HoJrapnHroJroru n - 2Ae. - l\e l. _ C. 2g_30.
Kocaxinclxu I { ?oroposru}rp}oBaq I r. A. Kocarcincsx a ll }Kypneltr ByrxHHx, Hocorax iroprroBux xnopo6. - 2017. - J\1b4. _ C. 9g_100.
Kocaxiecrrca I' A. BnropacraHHr eneKTporepMoaAresii npn xipyprivr-*rx BTpyrraHHxx y.uirefi s3axBopIoBaHHtMI'I nin'r$aaeHoiAnoro rJlorKoBofo xinrq.s I r. A. xoti*uco*a lr xnlHl.rHa xipyprin -2017. - iYe2. - C. 3l-33
4. te Ta KoJrr{ BnpoBaA}KeHo: B nanqarrHnfi ,,poqec xa$e4praoropnnonapr,rnronorii s 20lT no 2019 p
5. EsercrnnHicrn BrrpoBa,qxeH'q: yAocKoHaneHHr Ta AorJoBHeHHf,HaBqarbHl4x nporpaM clyxavin rloAo niAnrarqesux srcocri nixynauua

3 axB op ro BaHb JI OP- opraHi n, 3 o I(p eM a a4eHo iAHr{x BereT a\ifr, rineprpo$iiniane6inHr,rx urargaluxir, xpouiuuoro ronauriry; Ao3BoJr-rre rroKpaqprrr4pe3yJlbraru nixynauHt, 3MeHruI'ITI4 KpoBoBTpaTy ra perlr44nBlr 3axBoproBaHHr,
noKpaTrII4TH yMoBkr rpaqi xipypra, 3MeHIITI4TH eKcTpeManrHi rrtyuuii ni4.raconepaqifi. Pospoor<ra BKrroqeHi s nuu.r*""i uporpanan raSeapz
oroprrH onapuHronorii.

6. 3aynaxeHHq, nporo3nuii: selaae.

'BianoniaalnHnfi 
3a BrrpoBaAXeHHR :

3anigynau xaSegpu
oToptrHonapr4HroJrorii I. Men. H. B. Kirqyx
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(3ATBEPA)KYIO)

BAH3v
gepxanuufi
inepcutet"

fepyu I. B.
2Qr9p.

AKT BTIPOBM}I(EHHfl

1. HafirvreHyBaHufl rrpono3nrlii alq BnpoBaAxeHufl: Xipypri.rue nirynaHH.f,
HerryxJrrrHHr.rx 3a)GoproBaHb riuQornorKoBoro rilrqx y .uirefi (aaenoiani
sereraqii, rineprporpia niAne6iuurax uur4anurie, xponivrrtafi ronsunit) 3

Br{Kop}rcraHuf, M TexHoJrorii ererrpo3BaproBaHss 6 ionori.rHl,Ix rKaHnH
2. Knrvr sanporronoBano, agpeca, BrrKoHaBIIi: FMAIIO irr,reHi fI. JI. IUyuuxa,

}4IIZ,KIEIn,,{oporoxullbKa, 9. Anrop: I. A. KocariBcrra.
3. [5epe.no iuQoprvraqii:
Kocaroncxas 14. A. TousrarrorrJracrr.rKa M. A. Kocaroscras ll OropI,IHoJIapI,IHrorofus.

Bocro.rHar Enpona. - 2014. J\b3(16). - C. 16-20.
Kocaxoscxas, V. A. flpurraeHeHr{e 6unorxpurx eJreKTpoHHcTpweHToB rIp}I xupypH{qecKl,Ix

BMertrareJrbcrBo( e Aercxofi oropuHoJrap[HroJrof[]I I 14. A. Kocaroecxu, A.JI. Kocaxoncxnfr ll
Bectrrnr oropr.rHoJrapr{HroJlorrr . - 2012. - Nsl. - C. 28-30.

Kocaxincrra I. A. PoroposuuproBaq I I. A. Kocaxiscrra ll )l(yplrrtul ByIuHlIx, noconux i
roprroBrrxxnopo6. - 2017.- Ns4.- C.98-100.

Kocariscrra I. A. Buropucraunr erreKTporepMoaAresii upra xipypri.urux Brpfrauurx y,uirefi s
3rxBoproBannrrMlr liuQanenoiAuoro HrorKoBoro rinrqs ll. A. Kocariscrra llKstini'rlra xipyprix. -
2017. - l.lb2. - C. 31-33.

4. ile ra KoJrrr BrrpoBaArreHo: B nas.rarrurlfi rrpoqec raQe4pu gurruoi
xipyprii ra ororrapraHrororii s 2017 no 2019 p.

5. EQenrunHicrr BrrpoBaAxeHHfl: yAocKoHaJIeHHt ra AoIroBHeHHt
HaBriarbHr4x rporpaM cnyxavin qoAo niAsuulenHg sxocti nixynauur
3axBoproBaHb JIOP- opraHiB, 3oKpeMa aAenoiAur4x Bereraqifi , rineprpoQii
uiAne6iHnux unr4alrarin, xpouiunoro roHsunity; Ao3BoJIte noKpaulurl{
pe3yJrbraru nirynauH{, 3MeHruurrd KpoBoBTpary ra peqrAI,IBI,I 3axBopIoBaHHt,
rroKparquru yMoBH npaqi xipypra, 3MeHrur{ru eKcrpeMalrui craryaqii niA .rac

ouepaqifi. Poapo6rn srnrc.reHi s HaBqturbHi nporparr,ru raQegpra Aurs.Ioi
xipyprii ra oroJlapunrororii.

6. 3aynarnenHfl, rlporlo3rlqii: ueuae.

Krop 3 HayKoBo-
qrriuuoi po6orra

Bi,qnonilarrnufi 3a BrIpoBaAxeHHfl :
IlpoQecop raQe4pr,r
4urruoi xipyprii ra oroJlapuurolorii A. MeA. H.

ff{";T'}S.i1i;tx'1,:rilt"X
-"+-1#-r-T-f 'V+,ro

#tiffi

C. A. Jlesuurra
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(3ATBEPAXYIO)
peKrop HMAIIO
rruKa, nPoQecoP,
HAMH VrPaiuu

.[oBl4qeHro IO. fI.

AKT BTIPOBMXEIIIIfl

1. IlafinreHyBarrHfl rrpollo3nrlii A.rrq BIIpOBaA?I(eHIIfl: Jlirynanut HeIIyXJII4HHI{X

3axBoprcBaHb nirvrQornorKoBoro rinrqs y Airefi (a'qenoiruri eereraqii'

riueprpooir nilHe6inurax turar,4zururin, xponiunufi ron:ranir) 3

BtrKoplrcraHH.f, M TexHoJIOf ii enexrpo3BaproBaHns 6 iororiqnnx TKaHI4H

2. Knrvr 3aIIpoIIoHoBaIIo' aApeca' BIIK6HaBIIi: HMAIO irvreni il' JI' Lfiynura'

O4l lz,Kllie,,{oporoxllllbKa' 9' Anrop : I' A' Kocarincma'
3. [2nepe"rro insoPrvraqii:
Kocaroecras vI. A. TOHSUIJIOIIJIaCTpIKa I Vl. A. KocaroBcKas ll orOpUnOJIapI{HIOnor[t'

Bocroquat Eepona. -2014.JS3(16)' -C' 16-20'
Kocaroscr as VI. A. flpurvreHeHl'Ie 6unonxpurrx sJIeKTpoIltHcTpyMeIIToB IIpII xflpypruIqecK[x

BMerrraTeJrbcTBax e Aercxofi oTopllHonap""rooo."" lu- A Kocaro"cr[, A' JI' KOCaroBcxuit ll
Becruur oropllHoJrapunroJlorufl ' - 2012' - ]'lsl' - C' 28-30' ,, 1'-,--,^-

KocaKiscrra l. A. poroposuruproBarr / I. A. Kocarincrra ll xypuan ByrIrHI'Ix' HocoBllx 1

ropnoBllx xnopo6. - 2017. - Ns4' - C' 98-100' ,-,--- -,:--..^-:-.-.,,- D,

KocaKiscrKa I. A. BuxopucranHfl eJleKrporepMoaAreeri npu xipypriuuux.BrpyqallH'ux y AlreI'I 3

3rxBopIoBalIHtMLI niryr6aleuoiAsoro ,oo*o"oto xinrqfl / I' A' Koiariec*a // KniHi'Ina xipyprir' -

2017. - ],1b2. - c. 31-33.
flareuru YHpainu na eunaxi4: Nsl',{e9255 g,96641,gg043,91640,96640' lernapaqifini narenru

yxpainra *ra u""u*ia NsNe54273 A, 60t877 A" narenru Yrpainu Ha KoPL-I9Hy MoAerIb l'1bNe45327'

47819,51914,51933,51350, 60707, azssz,'62353,63048' 63049' 63865', 66566', 68334', 68335'

74496,81156, g:Oeg,'gg013,g57g1,112360,113320,114693',115236' - r-^-.^-- --,--,^..4. Ie Ta KSJII{ BIIpoBaAxeHo: B HaBqanbHl4fi llpoqec raSe4pu Ararttlol

oroptrHorrup"rrronirii, ay,Uiolorii ra Qoniarpii,s20lT trc 2019 p'

5. EQercurBHiCTb BIIpOBaAIKeHHfl: yAocKoHaJIeHHt Ta AOIIOBHeHH{

HaBqaJrbHtrx I]pofpaM clyxauin uloAo uiAsllqeHHs srocri nixynannx

3axBopro BaHb JIop - oprauin, 3oKpeMa aAeHoiAHrrx Bererarlifi , riueprpooii
nirurb6inur,rx rr,rurAallarin, xponiuuoro rousuliry; Ao3BOJIte IIOKpaIIIIITLI

pe3ynbTaTn nirynaHHt, 3MeHIIILITI4 KpOBOBTpaTy Ta peqI',IAIIBlI 3aXBOpIOBaHH{'

. roKp an\vrTvryMoBrr [palll xipypra, 3MeHIIIIIrI4 eKcrpeManrni czryauii ni4 Uac

ouepaqifi. Po:po6r<u nrnroqeni s HaBII€uIbHi uporparr'ru Ty' flAu',
cneui arisaqii, craNyBaHH.tt ra iurepn Ty pv s Alars'{oi oro JIapLIHrOnorii'

6. 3aynall(eHHfl, rlporlo3rlqii: ueuae'

2019p.

Bianoniaa.rnnHfi 3a BrIpoBaAxeHHfl :

K"tM
it"H'ffi

Kd

3aei4yrau raQe4pu Arrsqol oropllHon
ay4ionorii ra Qoniarpii npoQecop

apLIHI'O
A. JI. KocaKoscmufi
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3ATBEPN)KYrc

''JIbBIBCbKA OBJIACTIA _ -.nnrgqe KTtHI.IHA JIIKAPHfl
" oXMATAI4T"

Kon 01996728
rcooa, i.iaeis, svn'n ucaH Ka, 31

men. 236'80-81

fo:ro
HA AI"ITflqA
xMarilt4'f '

Bo:Hr,rq.q

20-p. t&
2019 p.

AITT BTIPOBAA}KE,HFIfl

1 . I{airn,reuyBaHi{fl T1pono314r111 Atrl BfrpotsaAx{eHHr: "Cnoci6 ,rircyrauur
ri n eprpo (liT n ian e6i r-rHr.{x nr nr4a,r zrin".

B. Kzv :anporoHoBaHo, aApeca, nnxouanqi; HMAI{O ir,aer,ri n. n. LUynuria,

04112,Kuin, foporoNr4r1bKa, 9. Anrop: I. A. Kocar<inctxa.

9. fNepeno in$opuauii: ilareur Vr<paiurl Ha KoplrcHy Morenb JVg 83069A. -
3aqsreuo 04.03.2013; Ony6n. 21.08.2013 p. Eron. N 16.

l0.rde rii KOr14 BflpoBa/Iu{euo: K3 "Jhsiscr-,xa o6lacua Arlrrqa rniHiurra rrircaprrr

"OxMar,,IIIt-", JIOP-si:tilileuus,20lB pix. 3ararrHa rilnxicrr, cilocrepexeHb ,

22.

1 l.Pe:y:rsrarr4 3acrocyBaHr'rr MeloAy ra nepio4: : 08.01.2018 no 29.12.2018 p.

flo:u'runHi - 22, Hera'fr,rBHi - 0, FreBi43Halresi -0.
l2.Ecper<rnsHicrb BnpoBaAlI(eHH.tr. Bupa:nrn ri,rrxicrl roKa3HhKoM HayKoBy,

rliuiuriy, coqianr'ny, erouoviuuy eserrunHicrr: Ao38orTre rroKpaxlnTu

pe3ynbrarl{ lirynaHHx rineprpot|ii niAHe6iuurax trur4a,ruxin, Br4KrroLiae

r{poBoB'fpitry ra :6epirae cpyuxqirc uur4a-rruxie.

l3.3aynaxerrHr, npono3urliT: ne vae .

lla'ra:

3as. niaeiJ'reHHrM {k- C. B. Eynurina
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MO3:"KPAliilt
tbBlBcbK oE ACHA IIEPXABHA AAMIHIC-l'Pi..lit

IEnAPTAM€HT OXOPOHI4 sAoPo8',tl
I(OMYHAJIbHE HEKOMIPUI,IHE IITATIPH€MCl B(I

JIbBIBCbKOI OEJIACIIOI PA"IIII
"JIbBIBCbKA OEJIACHA

,NHTfl ITA KJIIHIEHA JII KAPHff
" oXMATAI'IT"

Kon 01996728
79008, n.Illaie, eyn.Ilucexxa, 31

men.236-80-81
20_ p. tle _

3ATBEPA}Ky t{)
fono
K3
K

HA II,ITflqA
MarAI4T"
. Bo:uurlr
019 p.

1.

?".

AKT BnPOBAAXEHFTfl

Hafi nrenyBaHH{ ilporro3r{ qii lns BnpoB aA)KeHHtr : "Poropo3lu I4p}o B aq

Kuu 3anponoHoBaHo, arpeca, Btlt(oHaBqi: HMAnO iveHi fl. I. LLIynnra,

041 12, Ki.rin, {oporoNI4r.[bI(a, 9. Anrop: A,,rI,Kocal(oBQbl(14il, I. A.

KocaKiecbxa.

3. /lx<epc,'ro iu$opnrauii: fiex,uapauillFll.Ii{ IrareHr Vxpainu lra BLIHaxia JVI 542]3

A. - 3aseleFro 09.07 .2002; Orry6,r. 17.02.2003 p. 6rrrn. i\e 2.

5. {e ra KoJur BnpoBaA)Ker-ro: K3 "Jlr,sieclKa oSnacsa g'vLTlLta rcriHiqua riKapFI.B

"Oxnar4ur", JIOP-niAAi:reHsfl,,2018 pir<, 3aramsa xi,rrxicrb cnocrepexenb *

25.

6. Pe:y,urarr4 3acrocyBaHHs NleroAy 3a repioA: s 08.0I.2018 no 29.12.2018 p,

flogurunui * 25 , Flerarr{BHi - 0, HeBI43HarIeui -0.
4. E(texrneuicrt BnpoBa,q)KeirHr. 13npa:nrn rirsr<icru noKa3HIlKoM HayKoBy,

lctrigi,lrry" coUia.ilr,iry" cl{OiroMplpy edtel<'r'lsurc'r't; Ao3BoJtrIC :arro6t|ru

:uirqeuuro iHry6auiiruoi rpy6r<u ra yrrr.{KHyrn eKcrpeManbtllx ct4ryallili npu

oneparlixx na rinacfaAeHoiAHoivry rnorKoBoMy xinlqi.
5. 3aynaNenFrfl. npono:nqiT: FIe Mae.

Iara:

J,- C. B. Ey,rnriua3as. nilrairrreFrr{tM
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3ATBEPNI{YTO
forro

HA AI,IT'IIIA
MarAnr"
. Bo:nuus
019 n"-'t,.

AKT BNPOBAAXEHFI'I

1, Hai,riraenyBaHHrr npoiro3l4tlii Anl BilpoBaAll{eHllt: "Einolxpnnfr

eJre Krponp raclp i ri /u q Koaryr.qu t i l'Kaul,t H".

2. Kunr 3arpononoBarro, aApeca, eriroriantli: HMAfIO inteni n. II. LUynrtxa,

04112, Kniv, foporox<llrJL,I(a, 9. Anrop: I. A. KocaxiecL,Ka.

3. !>repeno iuSopl,raqii: flarenr Vrpainr4 Ha suHaxiA j\b 99043. - 3a.qnreFlo

01.03 .2011; Ony6:r. 10.01 .2012 p. Eron. J\b 13.

3. [e ra KoJrr{ BnpoBaAxeuo: K3 "Isniecsxa oSracHa ilvlflHa xliniqna nixapHr

"OxMar4r,rr", IOP-nimileuux, 2018 pix. 3aranrua riruxicru cnocropelt{eHL -
15,

4. Pe:y:rrra'rr4 3aclocyBaruJt Nlcl'oi{y 3rr lrci)ioA. : 08.01.2018 no 29.12.2018 p.

Ilo:HrIaeHi - 15, IlerarllBni - 0, HeBl{3Haqeui -0.
4. E(texrnnnicrr, BtrpoBaA)t(e]rHr. Brapa:r.rru rci,uxicru ltoKa3HnKoM I{ayKol]y.

rcliuiuny, corlia,rluy, exoHorr,ri,,rHy etf ercrnnHicrr,: Ao3BoJIne iloKpault4'r14

pe3ynbraTr,r nirynauna a4euOi4nIzx eereraqifi, 3MeHUye KpoBoBrpary ra

p erlr{Ar{Brl 3axB oproBaHH.f, .

5. 3aynaxeHHfl, nporosnuil: He Mae.

ilara

&- C. B. fiyrrnriHa3as. si,,t. tiJtr't I I rrNl
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-MO3 

YKPAIH tl 
AAMlHtcrpAutn

nbB'Bcf,Jn jli6liq[iirqF-*1'#".f"'#;;,
--ffi'#f*Ti.$:#"*!^-iffi ;:;o##"dtriTTt,tT*'""

- rtog g-t99-613,1,-,, tt
7 e 0 0 8, u rt ae.' "d#I'; -t.,

-20-P'l'ls

L

3.

2.

AKT BTIPOBAIXEHFI

HarivenyBar-IlIt [porto3l{ull AJII

eneKrponpucrpifi Anr KoaryrxqiI".

KHNI sanporloHoBaHo, aApeca, wtroHaeqi:

04ll2,I{nin, foporo>xl4ubKa, 9, Anrop: L A.

d>r<epero iu$oprraauii: llaleur YrpaTurz ua

3ATBEPNxtYrc
fonoeunfi nixap

JTaCIia ilrITfl\A
OxMa'I'l{t1-l "
M. Bo:uHrI.q
2019 p.

BTII]OBAA)KEI{H'I: "Finolxpt-lnfr

HMAIO il,teni n. I. Lllynnxa,

KocaKisclra.

KopHcFIy naoAenl IJs 113320. -
3assreno 02.01 ,2016 Ony5n. 25.01 .2011 p, Eron. N 2.

I. l{e ra KoJrr4 ilrrpoBaAir{euo: K3 "IIseiecr,Ka o6,'tacHa il\4lfl\a r<:rirri'tna .ltixapul

"OxMar;1r41'", JIOP-sie4ileuu.r, 20 1 8 pir<, 3ala-nsua Ni,'Itxicru cfiocrepexellb -
18.

2. Pe:yrsrarl4 3acrocyBaH*s MeroAy:a nepiog: :08.01.2018 no 29.12.201 8 p

Ilo:urnnrii - 18, HeJtarIIRHi * 0, HeBu3Haqeui -0.
4. Pesyntraru 3acrocyBaHHt MeroAy:a nepio4: z 25.QI.2018 no 29.12.20i8 p.

llo:zrunni - 15, Herarr4BHi - 0, HeBl43Harleui -0.
5. E(tercr'ranuicrs BilpoBaA)r(eHI-rtr. Bupa:ulre rirsrcic'ru noKa3i'tt4KoM HayKolly,

rclini'rriy, cgqiaLrlrry, ercououi.rr'ry etpexlunnic'lt,: Ao38oJtre rtoKpaulnrH

pc3yJrb'rit'r'r.{ :rixynanr+x aAeHoTAsux nererauifr, 3MeHtuye KpoBoB'fpary ra

peuH/{r.{Br.r 3ax Bop roBa'tll Ils.

6. 3aynax<etlFls, rrpoflosl{uil: IIe Mae .

Lara'.

3ae. niaaireFIHflM C. B.BynuriHa
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CbKA AVTflt{A
3MP
3anopoNveFrKo

20r9p.

1.

2.

4.

5.

AKT BnPOBAAXTBHH,fl

Hafi ueuyBaHH{ npono3l4llii lns BrIpoBaAx{eHHt : "Potopo:url4ploBae".

KuNr sanponoHoBaHo, ag.peca, nurouaeqi: HMAilO irr,teni n. JI. LUyluxa,

04II2, Kuie, foporoNl4llbKa, 9. Anrop: A.Jl.Kocaxoncrrcuft, [. A.

Kocariecrxa.

3. flxepeno iusopuaqii: lexnapaqiftur,rfi rrareHr Vxpainra Ha BHHaxia J\|l 54273

A. - 3aqeJreHo 09.07.2002; Ony6n. 17.02.2003 p. Eror. J\b 2.

!e ra Korrz BrrpoBaAxeno: KH|I <Micrxa rvrflHa nixapur J\ils) 3MP, IOP-
eillireHn420lS pir. 3aramna xilrxicrr crocrepexeHb - 18.

Pesynrrarrr 3acrocyBaHHfl. MeroAy sa nepio4: s 09.01.2018 no 31.12.2018 p.

llogzrneHi - 18, HerarzBHi - 0, HeBH3HarIeni -0.
6. E$exrranHicrr BrrpoBaA)KeHHr. Br,rpasuru ximricrr rIoKa3HI4KoM HayKoBy,

nniuiuuy, coqialtHy, exououiuuy e$exrunnicrr: Ao3Bonqe sano6irra

sNrirleHHro inry6auifiuoi rpy6xv ra yHvrKHyrt{ eKcrpeMarbHnx crz'ryauia npra

B. O.lllaueHKo

onepaqirx Ha nilaSaAenoiluoMy rnorKoBoMy xinoqi.

7. 3aynaxenHt, nporo:raqii: He Ma€.

Iara:

3an. nialireuHqN{ + I \\hl '14d" 13

9\ )t ,/{,e^\\ --l"o
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3ATBEPI)KYrc

lcbKa ilvTflr{a
)) 3MP
. 3aropoNqerrKo

20 I 9p.

AKT BTIPOBAX}IT

1. HafivreuyBaHH{ npono:nqii Anfl "EinorrpHufr
eneKTpo[pncrpifi Arrr Koarynxqii rKaHrzH".

2. KrM ganponoHoBaHo, aApeca, anxoHanqi: HMAno iveui n. JI. LUynuxa,

041 1 2, Kuiu,,{oporoxr4rlbKa, 9. Arrop: I. A. Kocaxiecrxa.

3. lxepelo iu$opnraqii: llareHr Vr<painvr Ha ezuaxi4 J\lb 99043. - 3ars"rreno

01.03 .2011; Ony6n. 10.07 .2012 p. Erorr. J\le 13.

4. [e ra KoJra BrrpoBaA)r(eHo: <Micrrca rurfl!,a nixapur J\bs)) 3MP, nOP-
ni44inennx,2018 pix. 3aralrsa rinlr<icrr cnocrepexeHb - 14.

5. Pesymraru 3acrocyBaHHr MeroAy:a nepio4: s 09.01.2018 no 3L12.2018 p.

flosurunHi - 14, HerarzBHi - 0, HeBH3HarreHi -0.
6. ESemrannicrr BlpoBaAXeHHr. Bnpasuru rimricrr rroKa3Hr4KoM HayKoBy,

xniuivny, coqiaruuy, exouorvrivHy e$exrranuicrr: Ao3Bons€ noKpau{r,rrr4

pe3ynbrarl,I nixynaHnx aAenoiAHrax sereraqifr, 3MeH[rye KpoBoBrpary ra
perInAHBr4 3axBoproBaHHf, .

7. 3ayeaxeHHfl, npono:uuii: He Ma€.

ilara:

3as. siaaireHHqNa B. O.IlIaueHKo

€*
'fu)'i/;
4*',ffi
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3ATBE,PIntYrc

cbKa nvTgrla
MP
rropo)KqeHKo

2019p.

AKT BIPOBAA}KEH

l. HaftrvrenyBaHHt uponosraqii [nfl
eneKrpo[pr.rcrpifi Ant Koarylrqii".
Krrvr sanponoHoBaHo, aApeca, BLrKoHaeIIi: HMAno ineni lI. JI. Lllynuxa,

04112,Kvriv, [oporoxllllbKa, 9. Aerop: I. A. Kocaxiecrxa'

.{Nepeno iHQoprvraUii: llarenr Vrcpaillz4 Ha KopI4cHy n'toAerrr Ns 113320' -
3assreHo 02.07.2016; Ouy6r. 25.01 .2017 p. Fron' Ns 2'

[e ra KoJrr4 BrrpoBaA)Keno: KHII <Miclxa Al4rflr-Ia rrixapur .]t'lbs)) 3MP, tlOP-

eilAireHH 4 2018 pix. 3aralrsa xinrxicrs cnocrepelKeHb - 15.

Pesyrrrau4 3acrocyBaHHt MeroAy :a nepio4: s 25.01.2018 no 29'12'2018 p'

IlogurzsHi - 15, HerarLIBHi - 0, HeBLI3Haqeni -0'

BrrpoBaA)KeHH.fl: "Iiinolrpuufr

2.

3.

4.

5.

6. E$exrusuicrr BlpoBaAxeHHq. B:/lpaZ]aT:/ xilsricrr IIOKa3HI4KOM HayKoBy'

rliui'ruy, coqialruY, eKoHoMlqHY

pe3ynbrarla tixyeaHur aAesoiAuux

p eIII4AI4 BI4 3aXBOptOBaHHq.

7. 3aynaNeuHt, nporosuqii: He Mae.

ilaral.

3as. eiaaileHHxtvt

eSexrnnHicrr: Ao3BoJI{e roKpaurur14

Bererauifi, 3MeHIIrye KpoBoBTpary ra

B.O.lllaueHKo

e$")\5/
'a
o/q iJ/.b 1l:.t /&'-<,)"/..:.,\\Y ,1i
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3ATBEP/-tXYFO

cbKa
3MP

ii3anopoNLIeHKo
2019p.

JIH't',flqA

2.

aJ.

4.

l. HafirvreuyBaHH.rr nponosraqii Anfl BnpoBaAlKeHHt: "Cnoci6 lixyeauur
rineprpo$ii niaue6iHHnx lrutAarnris".
KHNI sanporroHoBaHo, aApeca, suxoHaelli: HMAIIO irureui il. JL Lllynnxa,

041 12,Kuin, [oporoxl{IlbKa, 9. Anrop: I. A. Kocaxieclxa.

{Nepeno iu$opvauii: I-Iarenr Vxpaiuv Ha I(opLIcHy MoAerIb J\e 830694. "-

3aqnreuo 04.03.2013; Ony6lr 27.08.2013 p. 6rorr. Jt 16.

,{e ra KoJrr4 BnpoBaAXeHo: KHII <Micrxa rvrflqa nircapHr Nb5) 3MP, IOP-
niAAineHnx,2018 pix. 3aramna xinrxicrr crocrepe)KeHb - 15.

Peayrrraru 3acrocyBaHH{ MeroAy sa uepio4: : 09.01.2018 no 31.12.2018 p.

llosurr4nHi - 15, HerarrlBHi - 0, HeBH3HarIeni -0.
6. Eserrtaeuicrr BnpoBaAXeHHq. Bupazntu xiruxicrr noKa3HpIKoM HayKoBy,

xliHiuuy, coqialtHy, erououivHy eSerrr.reHicru: Ao3BoJIte noKpatt(HrH

pe3ynbraru lixynaHHa rineprpoSii niAHe6inHr,rx NaulAa,rzrcis, BhKJItoLIa€

KpoBoBrpary ra :6epirae $ynxuiro uurAaruxin.

7. 3aynaxeuHfl, rponosuqii: He Mae.

IJara:

3as. eialirenHqN{ B. O. Lllanesxo

5.

v** e,X\e$
-kr\i'

,/$ |.s/t(tq7^/*
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ft.,nirap

I '.IlTrrrol JIKapHl
. .{. fionrouornfi

2019p.

AKT

1. HafiueHyBaHHr npouoslrqii Ant BrrpoBaA)KeHHr: "EiuonapHnfi

eneKTponpucrpiir AJrr KoaryJrsqii".

Knnr sanporronoBano, a.qpeca, Br4KoHaBrIi: HMAIIO ivreni II. JI. Lfiyuura,
04112, Knin,.{oporoxr4rlbKa, 9. Aerop: I. A. Kocariecrra.

,{xepeno inSopuaqii: llarenr Vr<painr Ha KopLrcuy MoAeirb i\lb 113320. -
3a.snneso 02.07.2016; Orry6r. 25.01.2017 p. Bror. Ilb 2.

[e ra KoJILI BrpoBaAXeHo: KY Xurouupcrroi o6nacuoi 4urxuoi nirapHi,

JlOP-siaaileHux, 2018 pir. 3ara-rrrna rinrricrr cnocrepe)KeHb - 15.

Pesynrrarr4 3acrocyBaHHr MeroAy sa nepio4: g 25.01.2018 no 29.12.2018 p.

llogr.rrrasHi - 15, uerarrasui - 0, uenussaqeHi -0.

2.

a

4.

5.

6. ESerrzsHicru BrrpoBaAxeHHr. Bupasuru rinrxicrr rroKa3nr4KoM HayKoBy,

r<niuiulry, coqianury, eroHouiuny
pe3ynbrarr.r nir<ynannx a4enoi4nux

p er\r4ilLrB[ 3 axB op ro B aHHrr.

7. 3aynaxeHur, rporro3urlii: ne uae.

nara:

3as. siAAiJreHHrM

e(fexrnnHicrr: Ao3Bon-se noKparqr4Tr{

nereraqifi, 3MeHrrrye KpoBoBTpary ra

F. B. Iliuanr
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1.

,,i' , .;

AKT BIIPOBAtrX(EHH'I

HafivrenyBaHHr upouoszqii AJr.a

eJreKTporrp ucrpiil AJrr KoaryJr.aqii rranzu".
Kunr ranporroHoBaHo, aApeca, eraroHarqi:

04112, Kzie,.{oporoxurl6Ka, 9. Anrop: I. A.

,{xepeno in$oprvraqii: llarenr Vlcpainvr na

BupoBaAxeuufl: "Biuonxpuzfi

HMAIIO inreui lI. JI. Iliynur<a"

Kocar<iscrKa.

euuaxir j\lb 99043. - 3agsneuo

2.

a

4.

5.

01.03.2011; Ony6n. 10.07.2012 p. Eror. J\b 13.

fie ra KoJIrr BnpoBaAx{eno: KV Xurovupctxoi o6nacnoi Aur-s.roi lixapni,
JlOP-niaainenn-r, 2018 pir. 3aranrna rilrxicm cnocrepexeHb - 17.

Peeynrrau4 3acrocyBaHrur MeroAy ea uepio4: s 25.07.2018 no 29.12.2018 p.

IlogurrEsui- 17, HerarrrBui - 0, HeBr{3Haqeni -0.
6. ESerrnsHicrs BnpoBaAxeuHf,. Bupasuru rimricrr rroKa3Hr4KoM HayKoBy,

xniuiuny, coqianruy, er<onouiuuy

pe3ynbrarr4 nirynaHHx a4enoi4Hux

peIIr4Ar{Br4 3aXBOprOBaHHfl .

7. 3aynaxeHHr, nponoguqii: He Mae.

flara

3as. eiA,qilreHH-f,M

eSerrranuicrr: Ao3Bon.f,e rroKparurrrrr

nereraqifi, 3MeHrrry€ KpoBoBrpary ra

lliqanr

He Mae.
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1.

2.

3.

4.

5.

rc
niKap

bKol
dsqoi nircaosi
i,A. Aosrouorufi

2019p.

HafiuenyBanHt nponosuqii rnfl B[poBaAx(eHHr: "Cnoci6 nixynauux
rineprpoSii uiane6iHHrrx unr4aluxir".
Kun :anponoHoBaHo, aApeca, BHKoHaBTIi: HMAIIO iueni lI. I. LUynnra,
04112, Kuin,,{oporoxkrrlbKa, 9. Anrop: I. A. Kocarciscrra.

,{xepeno iusopnaaqii: llarenr Yrpainz Ha Kopr4cHy MoAenr J\& 8306 gA. -
3a.f,ereHo 04.03.2013; Ony6ir. 27.08.2013 p. Bron. Ilb 16.

[e ra KoJIrr BnpoBaA]Iteno: KV Xnrourapcmoi o6lacuoi 4urx.roi :rixapui,
JlOP-nimileuux, 20l8pir. 3aranrna r<inrr<icrr cuocrepex(eHb - 16.

Pesyurrau{ 3acrocyBaHHrr MeroAy sa uepiog: s 25.01.2018 no 29.12.2018 p.

flosarueHi - L6, HerarrrBHi - 0, HeBr{3Haqeni -0.
6. E$errrzsHicrr BnpoBaAx(eHH.s. Bupasuru rimricrr noKa3HrlKoM HayKoBy,

rniuiuny, coqiansuy, er<onoui.ruy e$errnnHicrr: Ao3Bon-fle rroKparrlr4rr.{

pe3ynbrarl4 lirynannx rineprpot[ii ui4ne6inuux uzr4annr<ie, Br4KJrroqae

KpoBoBTpary ra s6epirae $yHxrlirc uur4annrin.
7. 3ayraxeHHr, rpono3rarlii: ne ruae.

Aara

3an. ri4giJreHHirM B. lliqaHr
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rc
lt

l.
2.

,i .l JrlKapHl
IO.-l[. noerouorufi

."; 2019p.

-

AKT BIPOBAI]I{EHHfl

Hafi nreuyB aHHr nporlo3r4r{ii gflr Bnp oB aAx(eHHr : "P orop osruup]oB a.r".
Kranr sauponouoBaHo, aApeca, Br.rKoHaBrIi: HMAIIo ivreni II. n. L[ynwrca,
04112, Kuie, ,{oporoxnubKa, 9. Anrop: A.Jl.Kocaxoecnrcuff, I. A.
KocaKiscrKa.

[xepeno inSopnrarlii: [ernapauiir:rruit rrareHr YrpaiHrz na nusaxil'Ns 54273
A. - 3aqnrreHo 09.07.2002; Ony6n. 17.02.2003 p. Bron. Nr 2.

.{e m KoJII4 B[poBaAxeno: KV Xuroruupcmoi o6nacnoi 4zrx.roi nixapHi,
JloP-nimireHHx, 2018 pir. 3aranrsa r<inrrcicrr cnocrepexeHb - 20.
Pesynrrarr4 3acrocyBauH.n MeroAy sa nepio4: s 25.0L2018 no 29.12.2018 p.

flosnrusHi-20, Herarr.rBHi - 0, HeBra3Haqeni -0.
6. E$ercrnsHicrr B[poBaAx{eHHt. Bupastrru ximicrr noKa3HrzKoM HayKoBy,

r<niuivny, coqianrny, ercououivny e$exrwnuicrr: Ao3BoJrre sano6irrq
sNailqeHHm iury6aqifiuoi rpy6rcI4 ra yHr4KHyrrr eKcrpeMiurburax curyaqifi npa
onepaqixx ua dna$a4enoi4nouy rJrorKoBovry xinrqi.

7. 3aynaxeHHr, npono3r{rlii: ne uae.

lara:

3an. ei44ineHHrrM lliqasr

3.

4.

5.
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3ATBEPnxyIo

AKT BITPOBAAXTEHIIfl

l. HafinaeHyBaHH.a nporlo3rrllii am BnpoBaruKeHHr: "flpucrpiir rtrs. roarylxqii".
2. Kuna sanporloHoBaHo, arpeea, nuKonasqi: HMAIO ivreni n. JI. Lllyuuxa,

04112, Knin,,{oporoxurlbKa, 9. Anrop: I. A. Kocarcircrxa.
3. [xepeno inSopuaqii: flarenr Yrcpainr.r Ha KopucHy MoAenr I|s 114693. -

3a.{sreHo 26.10.2016; Ony6n 10.03.2017 p. Eron. }lb 5.
4. Ae ra KoJII{ BnpoBaAx{eHo: Kau'xneqr-llogilrcbKa lricrra nir<apnr 1

Xuenrnuqucoi o6nacri, IOP-siaairenHx, 2018 pix. 3aralura rilrxicrs
cnocrepe)KeHb - 21.

5. Pesyruraru 3acrocyBaHHn MeroAy :a uepio4: s 29.01.2018 uo 28.12.2018 p.
flognrunHi - 21, Herarr4Bni - 0, HeBu3Harreui -0.

6. E$ercrunHicrr BrIpoBaAXeHHf,. Bnpasuru xinrr<icrr roKa3HlrKoM HayKoBy,
xliuiuny, coqianrny, erouotuivny e$erruenicm: Ao3Bonre noKparr{Hrr.r
pe3yilbrarI4 nixynauHr aAeHoiAuux nereraqifi, 3MeHrrrye KpoBoBTpary ra
perlHAr,rBrr 3axBoproB aHHfl,.

7. 3ayraNeHH.rr, nponosuqii: He Mae.
Xara:

3as. eilairenHqNa I. B. Illesara

ffii':$6racri
Q. ,ts gepHeqr
'F^c,. tnl ot*-",$x -K:i'-1"7 2019

'tiiil
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3ATBEPnxyIo
foroeHr,rft nirap
Kau' xneur -lloainr c r xoi
,, ,9.. .r.rt-9-.x.!tF,or1 , .tJi 1

[iro6nacri_QOnacTl
:8. 9epneqr

2019

AKT BIIPOBAIXTEHIIfl

2.

3.

l . HaftueHyBaHH.rr rporro3r{uii lng BrrpoBaAx(eHH.rr : "Cuoci6 aAeHoroMii".
KHna sauporroHoBaHo, aApeca, nnKonaeqi: HMAIIO irraeHi lI. JL l[yunra,
04112, KHin,,{oporoxurlbKa,9. Anrop: I. A. Kocaxincrxa.

lxepero in$opvraqii: llarenr Yripainv Ha KoprrcHy MoAenb J\! 115236. -
3asnneno 17.10.2016; Ouy6r. 10.04.20t7 p. Eron. J\ls 7.
4. Ae ra KoJr?r BrrpoBaAlKeHo: Kau'.aueqr-flo4inrcbKa uicrra nirapHr 1

Xuenrnuqrxoi o6racri, IOP-eiaaineHnx, 2018 pir. 3aranrna rinrxicrr
cnocrepe)KeHb - 23.

5. Pesynrrirtv 3acrocyBaHHr MeroAy 3a uepio4: s 29.01.2018 uo 28.1,2.20t8 p.
flosurusHi - 23, Herarr,rBHi - 0, HeBl43Harreni -0.

6. ESercrraenicrr BrpoBaAx{eHH.rr. Bnpazurvt r<inrricrr rIoKa3HI{KoM HayKoBy,
KrlHIIHy, COqlarlbHy, eKOHOMIqHy
pe3ynbrarr4 rirynaun.a aAeHoiAnux
p erJvr/J;vrBvr 3 ax B op ro B aHHs .

7. 3ayeaxeuH.rr, [po[oszuii: He Mae.
ilara

3an. niaainenusu

eSerrunuicrr: Ao3Bonr€ rroKpaIqI,ITI{
nererarlifi, 3MeHrrrye KpoBoBrpary ra

I. B. [[[eeara
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3ATBEPIntyIo
fonosHrafi nircap

o6nacri
:B.9epneqr

20r9
,rtlri. 1sl^is(

flou

AKT BIIPOBAN}KEHIIfl

L HafiueuyBaHH.rl nporro3l4llii.qr.s BrrpoBaruKeHu-rr: "Cuoci6 a4enorouii".
2. KuNa sanpolroHoBaHo, ap1peaa, eurouanqi: HMATIO irraeui lI. JI. L[yuura,

04II2, Kuin, loporoxurlbKa,9. Anrop: I. A. Kocaxincrxa.
3, [Nepeno iH$opl,raqii: flarenr Ynpainr4 Ha Kopr4cny MoAenb Js 83069. -

3a.asreHo 04.03.2013; Ouy6n.27.08.2013 p. Eron. J\l 16.
4. fe ra KoJIH BrIpoBaA)KeHo: Kau'sseqr-lloAinrcrr<a lricrra nirapHx 1

Xuenruzqrxoi o6nacri, IOP-sialirenru, 2018 pir. 3aralrua xilrricru
cnocrepex{eHb - 20.

5. Peeynlrarrr 3acrocyBaHHrr MeroAy sa nepiog: s 29.01.2018 uo 28.12.2018 p.
llosurunHi - 20, HerarlrBHi - 0, HeBr.r3Haqeui -0.

6. E$ercrznuicrr BnpoBaAx{eHHs. Bupasurvt rimxicrs rroKa3Hr{KoM HayKoBy,
xriniuny, coqiamny, exououi.rny eSerrznHicru: Ao3BoJr.re noKpaurrrrrr
pe3ynbrarl{ rircyrannx aAenoiAnux eererarlifi, 3MeHrrrye KpoBoBTpary ra
p erluauBvr 3 axB oplo B aHH.rr.

7. 3aynaxenHr, npouoszqii: He Ma€.
fiara:

3ae. siaaiJreHH.rrM I. B. IUenara
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3ATBEPnxyFO
fonosHufi nirap

AKT BTIPOBAAXTEHIIfl

1. HaftvreHyBaHH.rr rpono3r,rqii gns BnpoBaAXeHH.rr: " Binorxplnuir areuoroM ".
2. Krau 3arporroHoBaHo, a4peca, nuronanqi: HMAIIO ivreHi llJllllyuuxa,

04112, Kuin,,{oporoxkrrlbKa, 9. Anrop: I. A. Kocaxiscrra.
3. lNepeno in$oplaaqii: flaresr Yr<painz Ha Kopr,rcHy MoAenr J\rs 112360. -

3assreHo 23.06.2016; Ouy6r. 12.12.2016 p. Eron. J\b 23.
4. ,{e Ta Konu BrrpoBaAXeHo: Kau'xHeqr-IolinrcbKa uicrxa nixapu.a I

XrrreuruNrlrxoi o6nacri, IOP-sialireunx, 2018 pix. 3aranura r<imricrr
crocrepe)KeHb - 19.

5. Pesynrrurv 3acrocyBanHn MeroAy sa nepio4: s 29.0I.20I8 no 28.12.2018 p.
llo:nrusui - 19, Herarr{BHi - 0, HeBr43uaqeHi -0.

6. E$erruenicrr BrrpoBaAxeHHf,. Bupasuru xinrxicrr noKa3HrrKoM HayKoBy,
rcnini.rrry, coqialruy, er<onouiuny eSexrueuicrr: Ao3Bonre rroKparqr{Tr{
pe3ynbrarrr rirynanu.a aAesoiAslrx sererarlifi, 3MeHrrrye KpoBoBTpary ra
peqr4Ar4Br4 3 axBoproBaHHr.

7. 3aynaxenH.rr, rporosuqii: He Mae.
tara:

3as. nilainenn-sl,{ L B. lllesara
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3ATBEPNxtYrc
fonosHrfi nixap

AKT BTIPOBAAXTEHI{fl

l . HaftrraeHyBaHHt rlpono3l{qii Alq BIIpoBaAx(eHH.a : "PotoposuurploBau".
2. KuNl saupolloHoBaHo, aApeca, BlIKoHasIIi: HMAIIO iNreHi il. JI. Lllyuuxa,

04112, Kuie, ,{oporoxI4llbKa, 9. Anropn: A. JI. Kocalcoscrxui,t, I. A.
KocaKiscrra.

l. .{xepeno iHQopuauii: ,{exnapautfi:nuir rlareHr YrpaiHra Ha BlrHaxia Jt 54273
- 3assreHo 09.07.2002; Ony6n. 17.02.2003 p. Eron. J\b 2.

3. !e ra KoJur BnpoBaAxeHo: Kau'.aneqr-llodnrcbKa rraictxa lixapur I
Xuelruzqrr<oi o6nacri, IOP-sigirennx, 2018 pir<. 3aratrna xilrxicrr
cnocrepe)KeHb - 22.

4. Peaynbraru 3acrocyBaHH{ MeroAy sa uepio4: s 29.0L20I8 uo 28.12.2018 p.
flosurueHi - 22, HerarI{BHi - 0, HeBl43Haqeni -0.

5. E$errrannicrr BnpoBaAxeHHf,. Bnpazvrru xinrricrr rIoKa3HI4KoM HayKoBy,
uiuiuny, coqialruy, eronouivny eSerrranHicrr: Ao3Bon.te [oKpaIqI{TI4
pe3ynbraru xipypriqHoro lixynannf, 3axBoproBaHb porornorKu ra HocorJIorKI4
ra yHI,IKHyTH eKcrpeMaJIbHI4x craryaqifi niA qac HapKo3y.

6. 3aynaNeHH.a, rpoilosuuii: He Mae.
ilara

olimcrxoi
4

3as. eiaaineHsru I. B. llleeara
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3ATBEP,4XYIO
fonoeu_nfi nixap

AKT BIIPOBANXEHIIS

1. HafiueHyBaHH.rr upouosnqii Ailfl
eneKTporp wcrpiit AJr.rr Koarynxqii".

BrrpoBaAx{eHH.rr: "Einolapnufi

2. KuN4 sauporloHoBaHo, a$peca, nuronanqi: HMATIO il,leni lI. JI. lllynura,
04112, Kzin, foporoNr4rlbKa, 9. Aarop: I. A. Kocaxiecrxa.

3. lNepeno iuQopuaqii: flarenr Yrpainu Ha KoprrcHy uo4enr Nl 113320. -3axereHo 02.07.2016; Ony6n.25.0I.2017 p. Eron. l\e 2.
4. Ae ra KoJIrr BupoBaAlKeHo: Kau'xHerlr-llo4imcbKa uicrxa nirapnx I

Xuenrnzqrrcoi o6lacri, IlOP-siaaireuHx, 2018 pir. 3aranrHa rilrxicrr
cnocrepe)KeHb - 18.

5. Pesynrrarl4 3acrocyBaHH.rr MeroAy sa nepio4: s 29.0I.2018 uo 28.12.2018 p.
flognrrzsHi - 18, HerarlrBHi - 0, HeBr43HarreHi -0.6. E0errueuicrr BnpoBarxeHH.x. Bupazuru xinrxicrr rroKa3HHKoM HayKoBy,
rniuivny, coqialury, erououiuny e$exrneHicrr: Ao3Bon.re rroKpaulr4rr.I
pe3ynbrarll lixynannx aAeHoiAnux sereraUifi, 3MeHrrrye KpoBoBTpary ra
perlr{Ar,rBr,r 3 axBop}oBaHHfl .

7. 3ayeaNennr, [porogzuii: He Mae.
nara:

3an. ni44ineHuxu I. B. Illesara
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V/,gtlv'* ne1g,:ury
T,,ryIT)

AKT BTIPOBAAJKEHHfl

L. HafiueHyBaHrrf, rporlo3l{Ilii Nrfl
KocanincbKoi-CeMeHoBa>>.

BrrpoBaAx(eHH.[: (Pacrlarop

2. Kuu 3arrporroHoButHo, aqpeca, Br{KoHaBIIi: HMAIIO ipreni II.JI.IIIyuIrKat
04112, Kuin, ,{oporoxxqbKa, 9. Anropn: A.JI.KocaKoBcbKIIfit
I.A.Kocarcincrrca, P.I.CerueHoBr B.P.CervreHoB .

3. [xepeno insoprvraqii: Ilarenr Ynpaiun Ha nnnaxiA ]lb 96640.
3asn;ren o 13.01.2010; Ouy6tt.25.ll.20ll p. Bro;r. Jft 22.

4. [e ra KoJrr4 BrpoBaAx(eno: HACJI <<OxuarAET>>, JlOP-nia4furennRo 2012
pirc. 3araJrbua rci.nrrcicrb ctrosrepe?Kerrb - 24.

5. Pesyrrraru 3acrocyBalnn MeroAy sa nepio4: s 11.01.2012 no 20.09.2012 p.
flostlrunni-24, HerartrBni - 0, HeBn3rlaqeni {).

6. Eserrunnicrr BnpoBaruKeHH.f,. Bupaznru rinrxicru rroKzBHrIKoM HayKoBy,
ruiuiurry, coqianrny, eronouiury eQercrunnicrr: Ao3BoJIte 3MeHIITLITrI
KpoBoBTpary rrpu aAenororvrii Ta cKoporr,rrll rpunanicm oleparLIBuoro
BrprraHH.f,.

7. 3aynaxeHH.[, rrporlo3rlqii: ne Mae.
fiara:

3ae. JlOP-ni44inenurnr
HACn (OXMATN4T>> IO.A. Moro.reK



 357 

 

 

ffi AXvro
,N4T>>

AKT BIIP OBA,II}ITEHH.fl

1. HafirvreHyBaHH.l upouosuqii AJLf,
Kocarconcrrcoro-CeMeHoBa)>.

BrrpoBaA)KeHH.tr: <<A4enorou

2. Kutn 3arrporroHoBaHo, aApeaa, BlIKoHaBqi: HMAfIO irvleni II.JI.IIIynrIKat
04112, Knin, ,{oporoxullbKar 9. Anropu: A.Jl.Kocarconcrrcufi,
I.A.Kocarcincurca, P.f.CemeHoBr B.P.CeueHoB .

3. ,{Nepeno insopuaqii: Ilarenr Vrcpaihu Ha nunaxiA J\b 96641.
3assreHo 13.0L.2010; Ony6t.25.ll.20ll p. Fro.n. Jft, 22.

4. Ae ra KoJII4 BIIpoBaA)Keno: I{ACJI <<OxpraTAI{T)>, IOP-niggi.leHHr, 2012
pin. 3araJrbHa rcilrrcicrb crlocrepellceHb - 17.

5. Pesymrarvr 3acrocyBaHHrr MeroAy sa uepio4: s 1L.01.2012 no 20.09.2012 p.
Ilosrrnelai - 17, HerarrlBHi - 0o HeBrl3Harreni -0.

6. E$errnsHicrr BrrpoBaA)KeHHrr. Bwpazulu rinrricrr IroKa3HLIKoM HayKoBy,
ruini.try, coqialrrry, exononaiuny eSexrunnicru: Ao3Bonte 3MeHIILTTIa
KpoBoBTpary rrpla aAeuorouii Ta cKoporrlTl{ rpzna;lict oreparrlBHoro
BTpyrraHHf,. 1

7. 3aynaxenrul, nporro3llqii: He Mae.
flara:

3 as. JIOP-siAAireHHrN,I
HACI (OXMATWIT>> IO.A. Moro.rer

!tr

..f r
/! Ir-:Y.1, .,.lN.z

Y

I
I

it
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ffi
AKT BTTPOBAAIKEHH.S

1. Hafiuer{yBaHHr nponoeuqii [rrfl
eJreKTpoc KaJrb rI eJr b>>.

BrrpoBaAx(eHH.s: <<Eiuo.napnnfi

2. Kuvr 3anponoHoBaHo, aApeca, BuKoHaBrIi: HMAIIO irvreni [.JI.IIIynIrKa,
04112, Kuin, [oporoxnrlbKa, 9. Anrop: I.A. KocanircbKa'
P.I. CeureHoB, A.JI. Kocarconcrrcufi, B.P. CenreHoB.

3. ,,{Nepeno inQoprvraqii: [arenr Yrcpalnu Ha KoprcHy MoAeJn J\b 63865. -
3aqnreH o 14.03.201 1 ; Ony6t. 25.l0.20ll p. Bror. Ilb 20.

4. [e ra KoJrkr BrpoBaAx(eHo: HACJI <<OxuarArrr>), IOP-eiAqi;rennR, 2012
pirc. 3araJrbna rci.nrnicrb crrocrepe?I(eHb - 23.

5. Pesynrraryr 3acrocyBaHHs. MeroAy aa nepio4: s 1L.01.2012 uo 20.09.2012 p.
Uosurunui-23, HerarI{BHi - 0, HeBrr3uaqeni -,0.

6. E{errznnicrr BnpoBaAx(eHHr. Bnpasnru rinrricm [oKa3HLIKoM HayKoBy,
rcniui.ruy, coqiamny, eronouivny e0exuEanicrr: Ao3Bonte 3MeHruurl{
KpoBoBTpary rrpLr aAenorovrii Ta cKoporLTTrr rpunanicm oleparuBHoro
BrprraHHf,. ,1

7. 3aynaxenHrr, nporroszqil: He Ma€. ,l' ;
lara:

3as. JIOP-siAAireHHgNd
HnCn (OXMATN4T>

it
l:

!.it
:,/
!lt

/14f:v)tlf-Yi rr,/\ t/,'ll:,,t' l./'q"

IO.A. Moro.rer
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IEPNxtYIo
rinufi nixap

J\! 1

Io.O. Koxapa
20r0

AKT

1. HafivreHyBaHHt rIpoIro3I4IIii ans BlrpoBa.qx{eHH-tr: <<Poropo3uruproBarr>.
2. Kurvr 3arrporroHoBaHo, aqpeca, Br4KoHaBqi: HMAfIO ivreni II.JI.IIIynrKa,

04112, KHiiro [oporoxrrlbKa, 9. Anropu: A.Jl.Kocarconcnrcufi,
I.A.Kocanincrna.

^nl'..3. lxepero inQopuaqii: AeKJrapaqifruufi rrareHT Vrcpaihu Ha nnHaxiA
Nb 54273 A.

4. .{e ra Korrrr BnpoBaAxeno: KMAKI N 1, JlOP-siagi.nennn, 2010 pirc.
3ara.nrHa rci"rrrrcicrb crrocrepelneHb - 58.

5. Pesynrrau4 3acrocyBaHH.s MeroAy sa uepio4: s 1,5.01.2010 no 10.11.2010 p.
flosnrueui - 58, Herarr{BHi - 0, HeBrr3Harreni -0.

6. E$errunnicrr BlpoBaAXeHHt. Bupa^:zrn rimricrr rroKa3HLrKoM HayKoBy,
rriHi.ruy, coqiaruuy, exououivny eSerrueuicrr: Ao3BoJr{e 3MeHrrrrrrr4
KpoBoBTpary npv a4eHorouii Ta cKoporrzTr{ rpunaricm oreparr,rBHoro
BTpyqaHHr.

7. 3aynaxenHr, rponosuqii: He Mae.

fiara: /5.2,/ Zo,r'dr

3ae. JIOP-eiAAireHHsNa
KMTKN J\b 1 I.I.Py6aH

238
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1.
2.

fi 4raperrop
TAI4T)

.I.fna4yru

AKT BITPOBAAXTE

Hafi ueuyBaHHq npono3l{Ilii anq BnpoBaAx{eHHq : <<C u oci6 aA e H orou ii>>.
Kuvr 3anporroHoBaHo, aapeaa, euxouanqi: HMAIIO ivreui IIJ.IIIyTI{Ka,
04112, Kuin, f,oporoncr{ubKa, 9. Anroplr: A.Jl.Kocar<oncr,rcufr,
I.A.Kocanincrna.

3. lxepeno iHSopnraqii: flosurneHe piureHHn Ha Br{Aarry AeKrrapaqifiuoro
rrareHTy YrcpaiHn Ha KoplrcHy MoAerb, 3aqBKa Nb u 2009 03784 nia
17.04.09.

4. ile ra Korru BrrpoBaAxeno: Hf,CJI <Ox*rarArrr>>, JIOP-nia4irenHR,2009 pin.
3ara.rrrna rci,rrnicrb crrocrepermeHb - 27.

5. Pesynrraru 3acrocyBaHHf, Merony 3a nepiog: s 17.04.2009 uo 30.10.2009 p.
flosurunrui - 27, HerarrrBHi - 0o HeBu3Haqeni -0.

6. E,$errzrsicrr BnpoBaAXeHHf,. Bvpazuru rimicrr rroKa3Hr{KoM HayKoBy,
xniuiur-ry, coqiamuy, erouoruivHy e$exrranuicm: Ao3Bor'rtr€ 3MeHrrrl4Trr
KpoBoBTpary npn aAeuorovrii Ta cKoporr{Tn rpzearicru oneparuBHoro
BrpyqaHHr.

7. 3aynaNeuH-s, rporosurlii: He Ma€.
ilara:

i!

3aB. JIOP-eiArireHu,nNa
HACI (OXMATAVTT>> [O.A.Monor{eK

\:
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vrc
ff gupexrop

ATAI4T)
.I.fna4yut

2009

AKT BfIPOBAAXEHHfl

1. HafinreHyBaHH{ upono:raqii [;nfl BnpoBa.qxeHH-s: <<AAenorovr
A.J[.Koca KoBcbKoro>>.

2. Kuxr 3anporroHoBaHo, aApeca, nnxouanqi: HMAIIO ivreui II."lI.IIIynI{Ka'
04112, Kuin, {oporoxullbKa, 9. Aeropu: A.Jl.Kocarconcrnufi,
I.A.KocaKiectrKa.

3. {xepeno iu$opvraqii: ffosuruene piueHua Ha BrrAaqy AeKlapaqifiHoro
rrareHTy Vrcpaiuu Ha KoprrcHy MoAerrb, 3anBKa Xb u 2009 03993 nia
23.04.09.

4. !e ra Korrrr BrrpoBaAxeno: HICJI <<OxruarArrr>>, J[OP'eia4i,renua,2009 pitc.
3ararrua rci.urtcicrb crlocrepe?KeHb - 27.

5. Pesynrrarvr 3acrocyBaHur MeroAy 3a nepio4: s 23.04.2009 no 30.10.2009 p.
florurunwi - 27, HeraruBHi - 0, HeBrr3Harreni -0.

6. ESercrunsicrt B[poBaA]KeHHr. Bupazuru ximxicrr, rroKa3HHKoM HayKoBy,
rniniuuy, coqiarnuy, erououivuy eSer<runuicrr: Ao3BoJIfle 3MeHIuI,IrI4
KpoBoBTpary npr4 aAeHorouii ra cKoporrrrr4 rpnna;ricrr' oneparl4BHoro
BTpyqaHHr.

7. 3aynaxeHHq, ilporognqii: He
ilara:

3as. JIOP-eiAAineHHsN,I
HACI (OXMATilWT>> IO.A.MoroqeK
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AHpeKrop
T[l1T)

I.fna,4ytu
20tr

AKT BnPOBAAXTBH

HafinaenyBaHH-f, npouo:uqii Anf BrIpoBaA)KeHHt: ttilpucrpifi Ailfl $irccaqii
u'qrcoro ninne6iuHqoo.

1. Kraru 3anporoHoBaHo, aqpeca, Br4KoHaBqi: HMAIIO ivreui II.JI.IIIylkrKa,
04112, Kuiln, {oporoxtullbKa' 9. Anropu: A.Jl.Kocalconcr'rcnfr,
B.B.{nvyn, I.A.Kocarcincrrca, B.B.{nrryK

2. fixepe.no iu$oprraaqii: rareHT Vrcpaiulr Ha Kopuclly MoAerrc i\b 60107.
3. Ae ra KoJrLr BnpoBaA)Keuo: HICJI <<OxmarIu.ID>, JlOP-niagilrenHr, 20ll

pirc. 3araJrbHa rcinstcicrb crlocrepclKeHb - 14.
Pe:yrnrau{ 3acrocyBaHHs Mero4y:a nepio4: s 11.0L.201,1 no 30.10.2011 p.
flosuruswi - 14, HerarlrBHi - 0, HeBll3Haqeui -0.
E$errr,rnHicrr enpoBaAlKeHH-rr. Bupasnrz xi.xrrcicrb fIoKa3HI{KoM HayKoBy,
rliniuny, cor{ialrny, eKoHoMivuy eSerrunuicrb: eKouoMix nuropucrauH-a
rarerepir 4nx $ircaqii rt'st<oro niAueSinux, ycyBalorbcfl He3pyquocri s
po6ori oronapl4HroJlora npu BZKdHaHHi onepaqifi B nocoruorqi Ta
ni4nurqyerrcs xr<icrr xipypri.{Hlax BTpyqaHb.

6. 3aynaxenH-x, [polosraqii: He Mae.
lara:

3 as. JIOP-BiAAineHnsN{
HACI (OXMATilVIT>> IO.A.MoJIoqeK

4.

5.

ffi
Roor/,, "i'
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Axyro

{.w} TN4T>>
fna4yru

20r4

AKT BIIPO

L. HafirvreHyBaHHrr upouosnqii ttBino.nnpnnfi
eJreKTporpucrpifi Afl q orepaqifi tt.

2. Kuu sanporroHoBaHo, aApeca, BLrKoHaBqi: HMAIIO iueui II. JI. Illynurca,
04112, Knile, ,{oporoxrrlbKa, 9. Anrop: I. A. KocaKiecbKa, A. A. Kynrcin'
IO. M. Jlanrcin.

3. ,{xepeno inSoprvraqii: narenr YnpaiHrr Ha Koprrcuy MoAeJrb ruoAe.rrr }|b
90947. MfIK (2014.01) A61817/00. 3aqnreHo 06.02.2014; Ouy6.u.
10.06.2014 p. Ero.n. Ilb 11.

4. Ie ra KoJrrr BrrpoBaAxeno: IIICJI <<OxrvrarArrr>), JlOP-eia4furennn, 2014 pin.
3ara"nrna ni.nrricrb crrocrepexeHb - 16.

5. Pesynrraru 3acrocyBanHfl, MeroAy sa nepio4: s 11,.02.2014 no 26.09.2014 p.
ilosurrsni - 16, HerarrrBHi - 0o HeBrr3Haqeni -0.

6. E$errnnnicrr BrrpoBaAx(eHHr. Bupasnru xinrricru rroKa3HLrKoM HayKoBy,
rniHiuny, coqia;rrny, eronovriuny eQerrzanicrr: Ao3BoJrre rroKpalqurkl
pe3ynbrarkr nirynaunx riueprpo$ii nigHe6iHnux Mr.rrA€LJrnH Ta aAeHoi,qie,
sa6e:ne.rye Br.rKoHaHHr ui.qcnasoeoi eireKrporeprvroa4resii niuSoi4Hoi
TKaHLIHII 6es rpoaore.ri.

7. 3aynaxeHrrfl, rrpono3r,rqii: ne rrae.
fiara:

3as. JIOP-siMireHHsNa
HACI (OXMATN4T>> IO. A. Moroqer<
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AKT BTIPOBANXEIIIIfl

1. HafirvreHyBaHrur nponosuqii An'', BrrpoBaAxeHHr: ttCnoci6
ToH3l{JrolracruKn".

2. Kuna 3arrponoHoBaHo, a4peca, BuKoHaBrIi: IIMAIIO iueni II.JI.IIIynrrKa,
0 4112, Kuiln, fioporoxurlbna, 9. Anrop : I.A.Kocaxincrrca.

3. ,{xepero iu$opvraqii: ilarenr Yrcpaihn Ha Kopr{cny MoAern }{b 880L3. -
3asn.nen o 07 .10.2013; Ony6t. 25.02.2014 p. Brol. Ilb 4.
!e ra KoJrLr BnpoBaArreno: IIACJI <<OxrvrarArrr>), JlOP-nia4irennao 2015
pirc. 3araJrbua ni.nnrcicrb crrocrepelrceHb - 27.
Pesynrrarlr 3acrocyBaHHrr MeroAy sa uepio4: s 11.0L.2015 uo 30.10.2015 p.
flosnrunni-Z7, HerarrrBHi - 0, HeBrr3Harreni -0.
EQercrnnnicrr BrrpoBaAlneHHfl. Bupazuru rinrxicrr rroKa3Hr.rKoM
HayKoBy, rniniuny, coqiamHy, erououiuny eSexrunnicm: Ao3Bonte
loKparrlkrrLr pe3ynbrarvr rirynannx riueprpo$ii uiane6iHnzx uNr.4a-nzrin, a
caMe 3MeHrueHHr BeJrlrrrurHrr ui4ne6innux ur,rr4anurin, :6epexeunx ix
Qynrqii, cKopoqeHHfl rpuranocri uiclxonepaqifinoro lirynauru,
ni4cyrnicrb paHoBoi uonepxni.

7. 3aynaxeHrrf,, rrporro3r4rlii: ne Ma€.
[ara:

4.

f,.

6.

3as. JlOP-ni44irenuru
HICI (OXMATWIT>> IO. A. Moro.rer
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3ATBEPA}KyIO
foroeHufi nirap

KOl.4HTfqOl
!rapui

.Fopoucenro/ 2orr

AKT BIIPOB

1 . Hafi ueHyBaHH.rr rporro3r4rlii anq BrIpoBaAx(eHH-fl : <<C no ci6 To H3r.t Jr orou iii>.
2. Kunr 3arrporroHoBaHo, a4peaa, BI4KoHaBIIi: HMAIIO ivreui II.JI.IIIynITKa'

04ll2o Krie, Aoporoll(HllbKa, 9. AnropH: I.A.Kocarciecr'rcao
A.Jl.Kocarcopcucufi.

3. [xepeno insopvraqii: uareur Yxpaiuu rla KopucHy MoAerIr Nb 47819.
4. [e ra KoJrH BrrpoBaDKeHo: JlOP-nigqi.neuun geprcacrroi AIars.{oi rticrxoi

nirapnio 20ll pirc. 3araJrbna rci.rrrrcicrb cnocrepexeHb - 11.
5. Kuu BnpoBaAxeno Eoen B.@.0 Eara'r B.I.
6. Pesynrrawr3acrocyBaHnt MeroAy:a uepio4 z 12.01.2011 uo 30.08.2011 p.

flosrrusni - LL, HerarlrBHi - 0o HeBrl3rlarreni -0.
7. EserrzsHicm BrrpoBaAx{eHH.rr. Bupaauru ri;mr<icru rIoKa3Hr4KoM HayKoBy,

rlini.ruy, coqianrrry, eroHotuiuuy
KpoBoBrpary rpn aAeuororuii Ta
BTpylIaHHq.

8. 3aynaxeHHrl, rrporlo3lal{ii: ne naae.

Aara:

erperuranuicrr: Ao3Bonlr€ 3MeHrrrI4TI4
cKopoll4Tr4 rplanaricrr orreparl4BFloro

ff!:ilffiffi

F:lLWre
ftifr'ho#:jw

]|"'vrpr.r\12
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1.
2.

nxvlo
nirap

TWtT>>
A. Ca,4on'rr

20t9

AKT

HafirvreHyBaHHl nporlo3l,Iqii .qrrs BnpoBaAx(eHl{f, : ttPoropo3rullplona{nt.
Kurvr sanporroHoBaHo, aq[teca, nur<ouanqi: HMAIIO irvreni il.JI.IIIynrKat
04112, Kuin, .{oporoxullbKa, 9. Anrop: A. JI. Kocarconcrrcnfi, I. A.
KocarcincbKa.
,{xepeno insopuaqii: .{ercrrapaqifinnfi rIareHT Vrcpai'nn Ha nunaxiA }{b
54273 A. - 3aqnrreHo 09.07 .2002; Ony6t. 17.02.2003 p. Fto.n. Ilb 2.
[e ra KorI]I BnpoBaA)KeHo: IIACI (OXMATAI4T> , JIOP-niAAi"uenns,
2012-2019 porcu. 3ara.nrna ni.nsrcicrb crlocrepe?I(eHb' 369.
Pesyrrraru 3acrocyBaHH.f, MeroAy aa nepio4: s 10.01.2012 to 20.12.2019 p.
Ilosur[nui - 369, HerarnBHi - 0o HeBIr3HarIeui -0.

6. E$errunHicrr BrrpoBaAx(eHH-fl. Bupazuru rimricu noK[BHkIKoM HayKoBy,

slvriqeHHlo inry6aqifinoi rpy6ru ra KrryTr,r eKcTpeMaJIbHLIX Cr4Ty Ar+V npvr
onepaqixx na lirr,rSa4enoi4Horr,ry oBoMy rimqi.

7. 3aynaxeHHl, rporo3ullii: ne nrae.
lara:

3as. sil.{inennsla FO. A. Mono.reK

3.

4.

f,.
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3acryunzr
vro

pri.*rux nI4TaHb
Tru4T)

2017

AKT BIIPOBAAXE

1. HafirvrerryBaHHrr lporro3r4rlii lns BrrpoBaAxeHHt: tt cUOCi6 a,Aeuorouii ".
2. Kurvr 3arponogoBaHo, aApeca, BI4KoHaBIIi: HMAIIO iueni II. JI. Illynurcat

04ll2 rKuiln, .{oporoxrrlbpa, 9. Anrop : I. A. Kocarcincrrca.
3. ,{xepeno intfopuaqii: Ilarenr Ynpainn Ha KopI{cHy MoAeJIb Nb 115236' -
3asuen o 17.10.2016; Ouy6.rr. 10.04.2017 p. Bro.n. I{b 7'
4. [e ra KoJrLr BrpoBaA)Keno: HACJI (OXMATAI4T> , JIOP-niAAiJrennq r 20lT

pirc. 3araJrblra ni.rrucicrb crlocreperlceHb - Ll.
5. F*yrbrarv 3acrocyBa'Hfl. MeroAy ea nepio4: s 1"0.04.2017 no 30.11.2017 p.

flosl.rrrlnni-14; HerarlrBHi - 0, HeBrl3Harleni -0.
6. EserursHicrr BrrpoBaAxeHrur. Bupa:urn rinmicrr rIoKa3HI{KoM HayKoBy,

pe3yJlbrarl{ lirynannx aAenoiAnux 3MeHI[ye KpoBoBTpary Ta

peIIuAuBlI 3axBOproBaHHrI.
7. 3aynaxenHl, flporosuqii: He Mae.

fiara:

3as. sillirennsNa IO. A. Mono'reK



 368 

 

 

f--qetisf, u

1.

2.

3.

4.

f,.

6.

3acrvunnr

AKT BTIPOBA,ITXEHIIfl

HafirvrenyBaHllf, upouo:uqii AIrfl BIIpoBaAx(eHHt: ttrlpncrpifi AJIfl
rcoarynaqi'ft.
Kzna sauponoHoBaHo, aApeca, BnKoHaBIIi: HMAIO irvreni fI. JI. Illynnrca,
04112, Kninr,[oporoxullbKar 9. Anrop: I. A. KocarcincbKa.
,{Nepeno inrpopraaUii: Ilarenr Yrcpairur Ha KoprrcHy MoAeJrI' Nb 114693. -
3aqnreH o 26.10.2016; Ony6"u. L0.03 .2017 p. Bro.n. Ilb 5.
,{e m K6JII{ BnpoBaAxeno: HICJI (OXMATAI4T> o JIOP-niAAi.uenHsr20lT
pirc. 3araJrbHa rcfurrrcicrb crlocrepelmenb - Ll.
F"ryn"tutll 3acrocyBaHHg MeroAy sa nepio4: s 10.03.2017 uo 30.11.2017 p'
rlosurnnni - LL, HerarrlBHi - 0, HeBrl3Harreni -0.
Eserrrarnic15 BrrpoBaAlKeHHr. Bnpazvrcu rinrricrr rIoK€I3HLIKoM HayKoBy'
xniniurry, coqianrrry, eronouiuny rcu,rnnicrr: Ao3BoJI{e IroKpalrluru
pe3yJlbrarLl nixynaHnx aAenoiAnvxfueteraryiia, 3MeHIIIye KpoBoBTpaTy Ta

peIIlIArIBlI 3aXBOprOB A}IHfl.
7. 3aynaNenrul, rlponosuqii: He Ma€.

fiara:

3an. sillirenntla IO. A. Moro.rer
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3acrynHnK roJro qHI|rX TIUTAHb
TWII>>

r +foBopo3HrcK
i 2017

AKT BIIPO

04ll2 rKninr,[oporoxrllbKar 9. Anrop : I. A. Kocarcincrrca.
,{xepeno inlfopuaqii: ilarenr Yrcpainlr Ha KopI{cHy MoAeJrb }tb 112360. -
3aqnreHo23.06.20L6; Ony6n12.12.20'l'6 p. Ero.n. I{b 23.
,{e ra KSJIII BIIpoBaAxeno: MCJI (OXMATAI4T> , JlOP-eiAgi.rrennn, 2017
pin. 3araJrl'Ha Iti.nrricrb crlocrepe?r(eub - 18.

5. Fesynbrarn 3acrocyBaHH.l MeroAy sa nepio,4: s 09.01.2017 uo 30.11.2017 p.
Ilosnrlrnni - 18, IrerarrrBui - 0o HeBrr3Harleni -0.

6. ESexrpreHic6 BnpoBaA)KeHHr. Bupazuru rcilrricru rroKa3HkrKoM HayKoBy'

1.
2.

3.

4.

rnini.try, coqia-ilrny, exonouiuny
pe3ynbraru lixyeannx aAenoiAnnx
perII4AI,IBI4 3aXBOprOBaHIrlI.

7. 3aynaxeHHl, rrporlo3]Illii: ne Mae.

fiara:

3as. silainenngu

crb: Ao3BOJIf,e no4paIqI'IT[
3MeHlrrye KpoBoBTpaTy ra

IO. A. Monoqex
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AXvroffi
1.

2.

3.

4.

f,.

6.

AKT BTIPO

HafivrenyBaHH.f, rrporro3urlii 4rlr BnpoBaAlKeHHr: <<E.nercrporprrcrpifi u.ns
xipyprivnrrx BTpyqaHb>>.
Kznr 3arlporroHoBaHo, aqpeca, Br.rKoHaBrIi: HMAIIO irvleui II.JI.IIIyurrKa,
04112, Kuilno loporoxcrrlbKa, 9. Anrop: P.f.CeMeHoB, B.P.Cervrenon
I.A.Kocarcincrrca, A.Jl.Kocanonctrnufi .
.{xepeno in@oprraaqii: Ilarenr Ynpaihtr Ha Kopr{cHy MoAeJrb J\b 68335. -
3aqnreHo 03.08.2011; Ony6n26.03.2012 p. Ero.n. J\b 6.
,{e ra KoJILt BrrpoBaA}Keno: IIACJI <<Oxrvrarqur)>, JlOP-nia4i.rrennr, 2012
pirc. 3araJrbHa rci.rrrrcicrb crrocrepexenr - 4.
Pesynrraru 3acrocyBaHHrr MeroAy sa uepio4: g 11.01.2012 uo 20.09.2012 p.
[ognrunni- 4, HerarrrBHi - 0, HeBrr3Haqeni -0.
E$errunnicrr nupoBaAx(eHHt . Bvpazuru r<inrxicrr uoxa:HkrKoM HayKoBy,
rniniuuy, coqiamny, eronoui.try eferrunnicu: Ao3BoJUre 3MeHrrrprrr{

I/l

r'--tl, iW,'j I'

KpoBoBTpary rrprd a4enororr,rii Ta
BTprraHHfl.

7. 3aynaxeHHrr, rporro3trrlii: ue uae.
[ara:

cKopoTr{Tlr TprrBanlcTb onepaTr4BHoro
1

3as. JlOP-nig4inennxrvr
HACI (OXMATWIT>> IO.A. Mono.rex
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WTT>>

AKT BIIPO

L. HafiueHyBaHHr rrporro3lrrlii ars BnpoBaAlKeHHl: <<E.nenrporprlcrpifi .q"us
xipypriuHrrx BTpyqaHb)>.

2. Kurr,r 3anponoHoBaHo, aqpeca, Br{KoHaBIIi: HMAIIO iueni n.J[.IIIynrrKa,
04112, Knin, ,{oporoxrllbKa, 9. Anrop: P.I.CeMeHoB' B.P.Ce}renos
I.A.Kocarincrrca, A.Jl.Kocanoncrnufi .

3. ,{xepeno iusopruaqii: Ilarenr Yrcpai'nu Ha KopucHy MoAeJrc J\b 68334. -
3aqnreHo 03.08.2011; Ony6*26.03.2012 p. Bro;r. Nb 6.

4. Ae ra KoJrrr BrrpoBaAxeno: IIACJI <<OxrvrarAl{T>>, IOP-niq4i.rrennno 2012
pirc. 3araJrbHa ni.nrrcicrb crlocrepe?I(eub - 23.

5. Pesynrrarlr 3acrocyBaHHfl, MeroAy sa uepio4: s 11.01.2012 uo 20.09.2012 p.
Ilosllrueni-23, HerarrlBHi - 0r HeBIr3HarIeni -'0.

6. EserrusHicm BrrpoBaA)KeHH.fl. Bvpasuru rinrricu rIoKa3HuKoM HayKoBy,
ruiuiuny, coqianrny, ercoHonaiuny eSerrunnicrr: Ao3BoJrf,e 3MeHurrIrLI
KpoBoBTpary rrpu aAenorouii Ta cKopornrl{ rpunalicrr oleparl4BHoro
BrprraHHrr.

7. 3ayriaxeHHt, rrpono3ullii: He *rae.
[ara:

3an. JIOP-eiAAireHHqIvI
HACn (OXMATWIT>> IO.A. Mono.rex

//l j\:
;

I\:
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