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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Рецидивуючі респіраторні захворювання верхніх 

дихальних шляхів у дітей являють собою глобальну проблему охорони здоров’я 

(De Benedictis, et al., 2018). У розвинених країнах до 25% дітей віком до 1 року 

та 18% дітей віком від 1 до 4 років хворіють на рецидивуючі респіраторні 

інфекції (GBD 2015 LRI Collaborators, 2017). Інфекції ЛОР органів відносяться 

до найчастіших захворювань у дітей віком від 6 місяців до 6 років. 

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, що посідають одне з 

перших місць в структурі ЛОР захворюваності, залишаються важливою 

проблемою дитячої оториноларингології. При цьому, одним з найпоширеніших 

захворювань глотки у дітей є хвороби лімфаденоїдного глоткового кільця 

(ЛАГК). Це зумовлено анатомічною локалізацією мигдаликів у ділянці 

перехрестя дихальних і верхніх відділів стравохідних шляхів, їхнім постійним 

антигенним навантаженням. Існує безліч невирішених питань, пов'язаних з 

етіологією та патогенезом цих захворювань. Це створює низку об'єктивних 

труднощів у виборі тактики терапії, визначення фізіологічного резерву 

мигдаликів, а також обґрунтування об'єктивних критеріїв, показань до 

хірургічного лікування (Кіщук, та ін., 2016; Левицька, та ін., 2016). 

Захворювання лімфаденоїдного глоткового кільця широко розповсюджені 

в клінічній оториноларингологічній практиці (Popovich, 2017; Писанко, та ін., 

2015). Сьогодні не стихають гострі дискусії про те, яку роль відіграє ЛАГК в 

організмі людини в стані здоров'я та під час захворювання. В різних галузях 

медичної науки, а саме імунології, біохімії, гістохімії, імуногенетики постійно 

додаваються нові знання про функцію лімфаденоїдного глоткового кільця. 

Походження ЛАГК, в основі якого лежить лімфо-епітеліальний симбіоз, 

визначає його місце в організмі людини як важливого утворення, що залучене 

підтримувати гомеостатичні реакції організму шляхом активної участі в 

забезпеченні імунологічного захисту, насамперед місцевих захисних реакцій 

(Melnykov, и др., 2017). 

Хронічний запальний процес у ділянці лімфоглоткового кільця, а саме в 

піднебінних мигдаликах (ПМ) прі стійкому, "нефізіологічному" рівні 

запалення, уособлює собою сталий осередок гомотоксикозу, що порушує 

гомеостаз і якість життя пацієнта. Тому, хронічний тонзиліт є постійним 

осередком інфекції, елімінація якого є виключно важливою частиною 

збереження здоров’я людини в цілому та запобігання виникнення сполучних з 

хронічним тонзилітом захворювань (Mandavia, et al., 2017; Почуєва, et al., 2017). 

В науковому відношенні проблема захворювань піднебінних мигдаликів 

все більш трансформується з медичної в біологічну, а точніше — в 

імунобіологічну (Soldevila, та ін., 2018). Вона залишається недостатньо 

вивченою — не тільки не розроблені ефективні патогенетичні методи 

лікування, але остаточно не визначена функція піднебінних мигдаликів 

(Palchun, et al., 2019). Також відсутній віковий підхід до визначення лікувальної 



2 
 

стратегії при захворюваннях піднебінних мигдаликів (Яшан, 2011). Особливо 

це є актуальним в педіатричній отоларингології, оскільки аби-які втручання у 

ділянці лімфоглоткового кільця в період його формування відбиваються на 

стабільності функціонування імунної системи слизових оболонок в цілому. 

Тому важливо визначити ті основні фактори та передумови, що призводять до 

змін у структурі та функції лімфоїдної тканини глотки, які можна вважати ще 

фізіологічним станом, а які вже захворюванням, що визначається сьогодні як 

хронічний тонзиліт (ХТ) і гіпертрофія піднебінних мигдаликів (ГПМ) 

(Melnikov, 2016). 

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

супутніх і споріднених з ними захворюваннями, а також той, нанесений ними 

збиток здоров’ю людини, ці захворювання слід вважати актуальною проблемою 

дитячої отоларингології (Baugh, та ін., 2011). 

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

Дисертація є самостійним науковим дослідженням, тема якого відповідає 

напрямку наукової діяльності кафедри дитячої оториноларингології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

“Діагностика та лікування захворювань вуха, горла та носа у дітей” (Державна 

реєстрація № 0113U002213). Дисертант є одним із співвиконавців даної 

науково-дослідної роботи. 

Мета дослідження. Підвищити якість лікування дітей хворих на 

гіпертрофію піднебінних мигдаликів і хронічний тонзиліт шляхом визначення 

нових критеріїв оцінки стану мукозального та системного імунітету, розробки 

нових підходів щодо хірургічного та консервативного лікування пацієнтів, 

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

Завдання дослідження. 

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

отоларингологічних стаціонарах різного рівня надання медичної 

допомоги. 

2. Дослідити відмінності локального та системного імунітету 

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

захворювань. 

3. Визначити морфологічні особливості патологічного стану 

піднебінних мигдаликів дітей, що найбільш характерні для ГПМ і 

ХТ. 

4. Розробити інтегральну бальну шкалу оцінки клініко-імунологічних 

параметрів у пацієнтів з ХТ і практично здорових для визначення 

ефективності терапії ХТ. 

5. Розробити новий, більш селективний, навантажувальний тест для 

визначення функціонального стану ПМ при ГПМ і ХТ. На основі 
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удосконаленого навантажувального тесту розробити бальну шкалу 

показань до хірургічного або консервативного лікування цих 

захворювань у дітей. 

6. Довести ефективність протиалергійної терапії у дітей з ГПМ і 

доведеною сенсибілізацією. 

7. Дослідити в експерименті in vitro ефективність впливу 

імунотропних препаратів на тканини піднебінних мигдаликів при 

хронічному запаленні. На основі отриманих даних розробити 

сучасний консервативний метод лікування ХТ у дітей. 

8. На основі динамічних змін в показниках місцевого імунітету 

дослідити ефективність різних хірургічних технік при ГПМ у дітей. 

9. На основі динамічних змін в показниках місцевого імунітету 

дослідити ефективність різних хірургічних технік при ХТ у дітей. 

10. Удосконалити тактику лікування пацієнтів шляхом оптимізації 

показань до хірургічного, або консервативного лікування та вибору 

методу оперативного втручання при ГПМ у дітей. 

11. Удосконалити тактику лікування пацієнтів шляхом оптимізації 

показань до хірургічного, або консервативного лікування та вибору 

методу оперативного втручання при ХТ у дітей. 

 

Об'єкт дослідження. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів. Хронічний 

тонзиліт. 

Предмет дослідження. Частота патології піднебінних мигдаликів, 

мікробіологічний спектр при ГПМ і ХТ, морфологічні особливості перебудови 

піднебінних мигдаликів, імунологічні особливості, що притаманні ГПМ і ХТ, 

функціональний стан піднебінних мигдаликів при ГПМ і ХТ, ефективність 

запропонованого навантажувального тесту, ефективність інтегральної бальної 

оцінки імунологічних і клінічних показників при ХТ, ефективність інтегральної 

бальної шкали для визначення тактики лікування при ГПМ і ХТ, імунологічна 

ефективність хірургічних технік, що застосовуються при ГПМ і ХТ. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач 

використовувались наступні методи: клінічні — вивчення анамнезу, 

обстеження об'єктивного статусу ЛОР-органів; інструментальні — отоскопія, 

риноскопія, фарингоскопія з ротацією піднебінних мигдаликів і визначенням 

симптомів Зака, Гізе, Преображенського при хронічному тонзиліті та розмірів 

піднебінних мигдаликів за Brodsky (Brodsky, 1989); лабораторні — загальний 

аналіз крові, аналіз сечі, визначалась група крові, біохімічне дослідження крові 

(трансамінази, глюкоза крові, білірубін, електроліти крові), проводилось 

мікробіологічне дослідження серцевини піднебінних мигдаликів на вміст 

мікробного антигену. Виконання програми імунологічних досліджень включало 
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тести різного рівня, сумарною чисельністю до 22 параметрів, включаючи 

імуноглобуліновий, цитокіновий спектри слини та крові, спеціальні 

імунологічні дослідження по виявленню клітинних і гуморальних факторів 

імунопатологічної направленості. Також застосовувались гістологічні методи 

дослідження лімфоїдної тканини піднебінних мигдаликів — мікроскопічні та 

електронно-мікроскопічні, імунологічні методи дослідження ротоглоткового 

секрету (РС), лізатів і екстрактів піднебінних мигдаликів та сироватки крові 

пацієнтів, хворих на ГПМ і ХТ. Для оцінки отриманих результатів 

використовувались статистичні методи у вигляді непараметричних критеріїв 

(χ
2
, Wilcoxon, Mann–Whitney U-test, F-test), що відповідають стандартам 

статистичної обробки даних у медико-біологічних дослідженнях. 

Наукова новизна отриманих результатів. Розширені відомі наукові 

уявлення про сучасні імунологічні критерії патологічного стану піднебінних 

мигдаликів, що найбільш характерні для ГПМ і ХТ в дитячому віці, а саме 

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

пригнічення продукції в РС протимікробних факторів – секреторний 

імуноглобулін А (sIgA) у 2 рази, α-інтерферон (α-IFN) у 2 рази, γ-інтерферон 

(γ-IFN) у 12,6 разів. При ХТ визначається зниження в РС факторів 

неспецифічного імунного захисту — секреторного лейкоцитарного інгібітора 

протеїназ (SLPI) у 1,5 рази, лізоциму у 1,72 рази, інтрелейкіну-10 (IL-10) у 15 

разів. В групі дітей з ХТ переважаючими є реакції гіперчутливості 

сповільненого типу (ГСТ), а в групі дітей з ГПМ — реакції гіперчутливості 

негайного типу (ГНТ). Удосконалено підходи до диференціальної діагностики 

між різними патологічними станами піднебінних мигдаликів у дітей за рахунок 

обґрунтування об'єктивних імунологічних критеріїв, що притаманні гіпертрофії 

мигдаликів і хронічному тонзиліту при цій патології. ХТ характеризується 

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

рівнем α-IFN (> 500 пгм/мл) в РС. 

На основі цих досліджень вперше розроблено інтегральну клініко-

імунологічну бальну оцінку імунного статусу пацієнтів з ХТ і здорових, що 

характеризується значним відхиленням в бік збільшення бальних показників у 

здорових дорослих пацієнтів у 2,75 рази ніж у здорових дітей, а у дорослих з 

ХТ у 1,65 рази ніж у дітей з ХТ. Обґрунтовано нові підходи до оцінки 

ефективності консервативного лікування функціонально-спроможного 

хронічного тонзиліту в дітей шляхом запровадження інтегральної 

імунологічно-клінічної бальної оцінки функціонального стану імунітету. 

Розроблено новий, удосконалений варіант навантажувального тесту по 

визначенню функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей з ХТ, який 

характеризується більш селективним антигенним (препарат ОМ-85) та 

фізичним (ультразвук частотою 880 кГц) впливом на ПМ, та визначенням в РС 

не тільки sIgA, а також α-IFN, що дозволило підвищити його точність на 28 %. 

Вперше розроблено імунологічно-обґрунтовану бальну шкалу визначення 

функціонального стану ПМ, яка на відміну від критеріїв Paradise 
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характеризується інтегральною оцінкою імунологічних і клінічних критеріїв 

захворювання, що дозволяє об'єктивувати визначення показань до 

консервативного та хірургічного лікування. 

Доведено ефективність застосування протиалергійної терапії у дітей з 

ГПМ і наявною сенсибілізацією, що призводить у 36% пацієнтів до 

достовірного зменшення показників LIF, інтерлейкіну 1β та імунних комплексів 

в РС, а також призводить до зменшення клінічних проявів захворювання таких 

як: храп, СОАС, muffle voice. Удосконалено метод стартової консервативної 

терапії ХТ у дітей шляхом обґрунтування в експерименті in vitro застосування 

комбінації препаратів Combi Drug E та лізоцим+декваліній, що 

характеризувалась підвищенням кількості життєздатних клітин, збільшенням 

рівнів TGF-1β, зниженням рівнів інтерлейкіну-1β в культурі тканин ПМ, 

підвищенням продукції INF-γ лімфоцитами ПМ. 

Отримані вперше наукові дані щодо імунологічної ефективності у 

пацієнтів з ГПМ хірургічної техніки шейверної тонзилотомії (ШТТ) і 

тонзилопластики (ТП), що характеризується більш швидким відновлення в РС 

концентрації основного маркера локального гуморального імунітету — sIgA та 

зниження концентрації прозапального цитокіна IL-1β і IgG. У пацієнтів з ХТ 

відновлення концентрації в РС α-IFN, а також зниження концентрації 

прозапального цитокіна IL-1β, IgG та підвищення концентрації фактору 

регенерації TGF-1β виникає достовірно швидше при застосуванні хірургічної 

техніки класичної тонзилектомії (ТЕ). 

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано для 

впровадження в медичну практику об'єктивну бальну оцінку стану локального 

імунітету у пацієнтів з патологією піднебінних мигдаликів. Запропоновано 

комбінацію Combi Drug E, лізоцим+декваліній та препарату ОМ-85 для 

комплексного консервативного лікування хронічного тонзиліту у дітей. 

Застосування цієї комбінації дозволяє підвищити рівень місцевого імунітету 

слизових оболонок глотки при хронічному тонзиліті, що сприяє скороченню 

частоти загострень та зменшення ризику розвитку ускладнень. 

Розроблено схему консервативного лікування пацієнтів з гіпертрофією 

піднебінних мигдаликів і доведеною сенсибілізацією, що дозволяє у 36% 

пацієнтів зменшити виразність клінічних проявів і відмовитись від хірургічного 

лікування. 

Запропоновано імунологічно-обґрунтований вибір хірургічної техніки у 

пацієнтів з хронічним тонзилітом і гіпертрофією піднебінних мигдаликів, що 

сприяє зменшенню післяопераційної локальної імунодепресії. 

Отримані результати покращують стан здоров'я дитячого населення 

України та зменшують витрати на охорону здоров'я за рахунок зменшення 

кількості загострень хронічного тонзиліту в 1,8 разів, за рахунок збільшення на 

36% кількості пацієнтів із реактивною гіпертрофією піднебінних мигдаликів, 
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які піддаються консервативній терапії, та за рахунок зменшення кількості 

пацієнтів, що потребують хірургічного лікування. 

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дисертаційних досліджень рекомендовані МОЗ, НАМН України та Українським 

центром науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи 

(реєстраційний №340/3/16) до впровадження у сферу охорони здоров'я. 

Впроваджені в роботу ЛОР-відділення НДСЛ "ОХМАТДИТ” (Акт 

впровадження від 23.11.2016), ЛОР-відділенні МДКЛ №1 м. Києва (Акт 

впровадження від 17.06.2019), ЛОР-відділенні КП "Київська обласна дитяча 

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

(Акт впровадження від 27.05.2019). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес 

кафедри оториноларингології та дитячої оториноларингології, аудіології та 

фоніатрії НМАПО імені П. Л. Шупика . 

Особистий внесок здобувача. Автор безпосередньо провів обстеження, 

лікування (консервативне, хірургічне), динамічне спостереження за хворими на 

ГПМ і ХТ, розробив спосіб оцінки стану піднебінних мигдаликів у дітей, спосіб 

оцінки ефективності лікування запальних захворювань ротоглотки, спосіб 

консервативного лікування пацієнтів з ГПМ і ХТ, провів інтерпретацію 

результатів досліджень, статистичну обробку результатів і обґрунтування 

вибору хірургічної тактики лікування пацієнтів з ГПМ і ХТ. Імунологічні, 

морфологічні дослідження було проведено спільно зі співробітниками 

лабораторії імунології та патофізіології (зав. – доктор медичних наук, професор 

О. Ф. Мельников) та лабораторії біофізики (зав. – кандидат біологічних наук 

А. Ф. Карась) ДУ “Інституту отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України”. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 

представлені на 2-й Всеукраїнській конференції з питань імунології в педіатрії, 

що була присвячена 10-річчю заснування кафедри дитячих інфекційних хвороб 

та дитячої імунології Київської медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика (18-20 вересня 2002 р., м. Київ), на щорічній традиційній 

конференції Українського наукового медичного товариства 

оториноларингологів (2009 р., м. Севастополь, 2012 р., м. Київ, 2019 р., 

м. Одеса), на 8
th 

International Symposium of Tonsill and Mucosal Barriers of Upper 

Airways (17-19 July, 2013, Zurich, Switzerland), на ХІI З’їзді отоларингологів 

України (18-20 травня 2015 р., м. Львів), на щорічній традиційній конференції 

українського науково-медичного товариства лікарів-оториноларингологів 

“Сучасні методи діагностики та лікування хронічних запальних захворювань 

верхніх дихальних шляхів та вуха” (12-13 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ, 

Україна), на засіданнях наукового медичного товариства оториноларингологів 

м. Києва (2017), на засіданнях Асоціації дитячих отоларингологів України 

(2010, 2012, 2015, 2017), на International Medical Forum (2010, 2011, 2012, 2013, 
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2015, 2016, 2017, Kyiv, Ukraine), 4
th 

Congress of European ORL-HNS (Barcelona, 

Spain, 7-11 October 2017). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 45 наукових робіт, з 

них 22 у фахових виданнях, що внесені до переліку наукових спеціалізованих 

видань, що затверджені ДАК України, 5 у закордонних фахових виданнях, 2 

публікації у виданнях, що індексуються в базі Scopus, 1 монографія у 

співавторстві, 9 публікацій — одноосібно, тези та матеріали конференцій — 15. 

Отримано 2 деклараційний патенти на винахід. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 375 

сторінках машинописного тексту, ілюстрована 48 таблицями, 68 рисунками. 

Список використаних джерел містить 228 найменування, у тому числі 89 

джерел англійською мовою. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню клініко-імунологічних і 

морфологічних відмінностей патології піднебінних мигдаликів при їх 

гіпертрофії та хронічному запаленні, дослідженню функціонального стану 

піднебінних мигдаликів при цих видах патології, визначенню об'єктивних 

імунологічно-клінічних критеріїв щодо показань до хірургічного та 

консервативного методів лікування, розробці нового методу консервативного 

лікування та визначенню найоптимальнішого методу хірургічного лікування. 

Дослідження було поділено на етапи. На початковому етапі проведено 

дослідження по визначенню частоти операцій з приводу гіпертрофії 

піднебінних мигдаликів і хронічного тонзиліту в дитячих отоларингологічних 

стаціонарах 2 і 3 рівнів надання медичної допомоги, що виявило певну долю 

суб'єктивізму в діагностиці цих захворювань. В подальшому досліджувались 

імунологічні відмінності між цими патологічними станами за визначенням 

рівнів антитіл до мікробних антигенів, цитокінів в клітинах піднебінних 

мигдаликів, сироватці крові, факторів алергії в ротоглотковому секреті, 

клітинах піднебінних мигдаликів і сироватці крові, неспецифічних факторів в 

ротоглотковому секреті, імуноглобулінового статусу, рівнів імунних 

комплексів, інтерферонів та інтерлейкінів в ротоглотковому секреті дітей 

хворих на ГПМ і ХТ. Також були проведені імуно-цитологічні дослідження 

клітинного складу піднебінних мигдаликів при ГПМ і ХТ у дітей та рівнів 

прозапальних цитокінів в лізатах клітин і в екстрактах з тканини піднебінних 

мигдаликів. Наступним етапом визначались морфологічні відмінності між ГПМ 

і ХТ з використанням світлової та електронної мікроскопічної техніки. В 

подальшому на основі цих досліджень запропоновано інтегральну клініко-

лабораторну бальну шкалу для об'єктивізації оцінки стану імунітету при ХТ у 

дітей. Для об'єктивізації показань до хірургічного лікування наступним етапом 

була розроблена бальна система комплексної оцінки функціонального стану 

піднебінних мигдаликів. Для пацієнтів з ГПМ і ХТ, яким показано 

консервативне лікування, було експериментально обґрунтовано та клінічно 
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доведено ефективність запропонованих методів лікування. Для пацієнтів, яким 

показано хірургічне лікування, було запропоновано тактику з використанням 

імунологічно-ефективних хірургічних технік. 

Матеріали та методи дослідження. Представлені в роботі матеріали 

отримані під час проспективного рандомізованого порівняльного дослідження 

та лікування 254 пацієнта дитячого віку з гіпертрофією піднебінних мигдаликів 

(J35.1 за МКХ-10) і хронічним тонзилітом (J35.0 за МКХ-10), 15 дітей і 15 

дорослих, які не мали патології з боку піднебінних мигдаликів, 34 дорослих 

пацієнта з ХТ, а також ретроспективного дослідження 337 медичних карт 

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

приводу хронічного тонзиліту та гіпертрофії піднебінних мигдаликів. Діагноз 

ГПМ і ХТ верифікувався за критеріями, затвердженими наказом МОЗ України 

№ 181 від 24.03.2009 "Про затвердження протоколів надання медичної 

допомоги за спеціальністю "Отоларингологія". Вік дітей коливався в межах 3–

18 років, дорослих 18-55 років. Пацієнти, що брали участь у дослідженнях, 

відбирались у відділенні оториноларингології Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні "Охматдит", у відділенні дитячої отоларингології 

Київської міської лікарні № 1, на амбулаторному прийомі і у відділені 

отоларингології та щелепо-лицьової хірургії клініки “Добробут” (яка є базою 

кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені 

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

Клінічне обстеження з метою виявлення хворих на патологію піднебінних 

мигдаликів включало вивчення скарг, анамнезу життя та хвороби, огляд ЛОР-

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

органів), загальноклінічне дослідження крові та мікробіологічне дослідження з 

поверхні та серцевини піднебінних мигдаликів, визначалась симптоми Зака, 

Гізе, Преображенського, кількість загострень тонзиліту на рік, порушення 

ковтання, мовлення. Розміри піднебінних мигдаликів при їхній гіпертрофії 

визначали за модифікованою шкалою Brodsky. Модифікована 3-х ступенева 

шкала включала: 1 ступінь (мигдалики займають 33% ширини ротової 

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

порожнини), і 3 ступінь (мигдалики займають більше 66% ширини ротоглотки). 

Імунологічні дослідження проводились у відповідності з сучасними 

поглядами на роль імунологічного тестування організму людини в нормі та при 

патологічних станах. Визначався рівень сироваткових імуноглобулінів (IgA, 

IgM, IgG); sIgA в секреті ротової частини глотки методом імуноферментного 

аналізу (ІФА). В основу метода визначення циркулюючих імунних комплексів 

(ЦІК) покладено методику випадання в осад грубодисперсних комплексних 

конгломератів протеїнового походження під впливом поліетиленгліколя в 

концентрації 3,75 %. Вміст циркулюючих імунних комплексів оцінювали в 

одиницях оптичної щільності з урахуванням рекомендацій Насонова. 

Дослідження сенсибілізації лімфоїдних клітин до мікробних антигенів 

проводили за продукцією цитокіну типу MIF (migration inhibitory factor). 
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Цитокіни типу MIF утворювались in vitro при контакті лімфоцитів крові з 

сенсибілізуючими антигенами. Потім наявність і активність цього фактору 

визначали за рівнем гальмування міграції макрофагів (в експерименті) та 

лейкоцитів практично здорових людей у присутності посткультиваційних 

супернатантів. Фагоцитарна активність досліджувалась в культурі клітин із 

використанням в якості об'єкту фагоцитозу часточок латексу. Фагоцитарний 

показник і фагоцитарний індекс визначався за рекомендаціями І. П. Кайдашева. 

Вміст у змішаному ротоглотковому секреті факторів неспецифічного захисту, 

таких як лізоцим, SLPI, елафін, лактоферин, про- та протизапальних цитокінів 

(інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-8), антивірусного фактору γ-інтерферону 

визначали імуноферментним методом з використанням аналізатора Stat-Fax 

2100 (США) і відповідних наборів реактивів: для визначення SLPI голландської 

компанії “Hycultbiotechnology”, для визначення вмісту лактоферину — 

“Вектор-Бест (РФ), цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-10, ІФ-γ — “Цитокин (РФ). Вміст 

лізоциму у зразках ротоглоткового секрету визначали за допомогою 

нефелометра за рекомендаціями Zucker (1970). Також досліджувались лізати 

клітин піднебінних мигдаликів, що були отримані після їх видалення згідно 

рекомендаціям О. Ф. Мельникова і сироватка крові дітей хворих на ГПМ і ХТ, 

сироватка крові та РС практично здорових дітей. Імуноглобуліни класів Е та 

підкласу G4, що знаходились в рідкій фазі РС визначали імуноферментним 

методом з використанням аналізатора Stat-Fax 2100 (США) і відповідних 

наборів для визначення IgE та IgG4 (“Хема-Медика”, РФ). Активність 

неспецифічних і специфічних цитолітичних клітин визначали в культурі in vitro 

при змішуванні лімфоцитів крові або піднебінних мигдаликів з ксеногенними 

еритроцитами, що були “навантажені” протеїновими антигенами β-

гемолітичного стрептокока, як це рекомендовано В. И. Милько (1976). В якості 

стрептококового антигену було використано інактивований стрептолізин-О, 

приєднаний до еритроциту за допомогою танінової кислоти. Ступінь деструкції 

мішеней визначали в процентах із співвідношення зруйнованої частини 

мішеней до загального числа мішеней, що були введені в реакцію. Визначали 

наступні прозапальні цитокіни: інтерлейкіни 1β, 6, 8; фактор некрозу пухлин 

альфа (ФНП-α), протизапальний цитокін був представлений інтерлейкіном-10, 

інтерферони α і γ визначали як регуляторні та противірусні фактори. Додатково 

визначали вміст лактоферину, як фактору з продефензивними властивостями. У 

всіх постановках тестів використовували імуноферментний метод (рідер StatFax 

2100, США), та набори реактивів фірм “Протеиновый контур”, “Цитокин”, 

“Вектор-Бест” (РФ). Визначення цитокінів за виключенням LIF проводили з 

використанням імуноферментного методу із застосуванням наборів реактивів 

фірм “Протеиновый контур”, “Цитокин”, (РФ) та аналізатора Stat-Fax 2100 

(США). Фактор LIF (leukocyte inhibitory factor) у РС досліджених груп 

тестували за допомогою капілярного тесту та лейкоцитарної маси здорових 

донорів з використанням планіметричного обліку як це рекомендовано Blank 

(1979). Визначення кількісних характеристик основних популяцій лімфоцитів 

проводилось із застосуванням методу моноклональних антитіл і 
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люмінесцентної мікроскопічної техніки, що виявляє B (CD20), NK (CD56) 

клітини серед змішаної популяції лімфоцитів крові. 

Для електронно-мікроскопічних досліджень фрагменти біопсійного 

матеріалу (піднебінні мигдалики) хворих на хронічний тонзиліт та гіпертрофію 

піднебінних мигдаликів подрібнювали до 1 мм
3
, фіксували в 2 % розчині 

глютаральдегіду на фосфатному буфері при рН 7,2-7,4 впродовж 18-24 годин, в 

1 % розчині тетраоксу осмію за Міллонінгом впродовж 1 години, потім 

дегідратували в розчинах етанолу з підвищенням концентрації (50-100%). 

Потім кусочки тканини обробляли ацетоном в суміші 1:1 з епоном 812 + 

аралдит впродовж 18-24 годин. Потім зразки переносились в поліетиленові 

капсули з епоном 812 + аралдит і полімеризували при 35
0
, 45

0
, 60

0 
С впродовж 

12-18 годин при кожній температурі. Отримані блоки різали на ультрамікротомі 

ЛКБ-8801А. Зрізи тканини товщиною до 2000 ангстрем (Å) фарбували 

толуїдиновим синім і переглядали їх під оптичним мікроскопом. Отримані в 

подальшому ультратонкі зрізи товщиною 500-700 Å монтували на 

електролітичні сіточки без підкладок, контрастували цитратом свинцю за 

Рейнольдсом та ураніл-ацетатом. Перегляд і фотографування зрізів проводили в 

електронному мікроскопі ЕМВ 100-АК, при прискорюючій напрузі 75 

кіловольт та збільшенні в діапазоні 6-30 тисяч разів. Загальну морфологію 

вивчали на зрізах тканин, пофарбованих гемотоксилiном i еозином та азур-II–

еозином. Дослідження проводилися з використанням, дослідницького 

системного мікроскопа "Olympus" ВХ53 з комп'ютерною приставкою і 

можливістю морфометричних і поляризаційних досліджень. Статистична 

обробка даних проводилася в пакеті Origin 8.1. Фотографування препаратів 

забезпечувалося з використанням цифрової фотокамери Оlympus "DP 72". 

Матеріал для мікробіологічних досліджень отримували під час операції 

тонзилектомії чи тонзилотомії шляхом розтину лакун видаленого мигдалика та 

забору матеріалу з серцевини останнього. Колонії вирощували на поживному 

середовищі Кіта-Тароцці з додаванням 1 % розчину глюкози та 0,5 % розчину 

дріжджового екстракту впродовж 6-7 діб. Пересів колоній проводився на 10 % 

кров'яний агар із наступним утриманням при 37
0 
С в аеробних та анаеробних 

умовах. Чисті культури мікроорганізмів ідентифікували по морфологічним, 

культуральним і біохімічним властивостям. Чутливість мікроорганізмів до 

антибіотиків визначали у відповідності до інструкції МОЗ УРСР від 22 жовтня 

1984 р. на щільному середовищі за методом стандартних паперових дисків, що 

були просочені розчинами антибіотиків. Визначали чутливість до наступних 

препаратів: амоксицилін, ампіцилін, амікацин, азитроміцин, цифран, 

лінкоміцин, оксацилін, поліміксин, рифампіцин, левоміцетин, цефазолін, 

цефоперазон, цефтазідім, цефуроксим, нетілміцин, тієнам, флюконазол. 

Вірусологічне обстеження проводили методом полімеразної ланцюгової 

реакції, відбір матеріалу виконували спеціальною щіточкою з глибини лакун 

серцевини піднебінних мигдаликів. Визначали віруси герпесу 1 та 2 типів, 

віруси папіломи людини 6 та 11 типів, цитомегаловірус. 
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При статистичному аналізі показників використовували непараметричні 

критерії: критерій χ
2
, критерій Манна-Уітні (U-test). При підрахуванні 

ефективності лікувальних заходів при клінічних спостереженнях із малим 

числом вибірки використовували методику кутового перетворення за Фішером 

(F-test). 

Результати дослідження та їх обговорення. Метою дослідження було 

визначити частоту гіпертрофії піднебінних мигдаликів і хронічного тонзиліту в 

дитячих отоларингологічних стаціонарах різного рівня надання медичної 

допомоги за 5 років спостереження. Проведено ретроспективне дослідження за 

медичними картами стаціонарного хворого (форма № 003/о) пацієнтів з ГПМ і 

ХТ у стаціонарах 2-го та 3-го рівнів надання медичної допомоги. 

Таблиця 1. 

Частка хворих (%) на ГПМ і ХТ від кількості прооперованих у дитячому ЛОР-

стаціонарі 2 і 3 рівнів надання медичної допомоги. 

 ГПМ ХТ 

2 рівень 1,32* (n=242) 32,15* (n=6183) 

3 рівень 9,93 (n=1310) 11,49 (n=1840) 

*P<0,05 по відношенню до групи 2 рівень 

Частка пацієнтів хворих на ГПМ, що прооперовані у дитячих 

отоларингологічних стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги є 

достовірно у 7,5 разів вищою (Р<0,05) ніж у аналогічних стаціонарах 2 рівня 

надання медичної допомоги. Частка пацієнтів хворих на ХТ, що прооперовані у 

дитячих отоларингологічних стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги є 

достовірно у 2,8 рази нижчою (Р<0,05) ніж у аналогічних стаціонарах 2 рівня 

надання медичної допомоги (табл. 1). Це обумовлено різною структурою ЛОР 

патології в стаціонарах різного рівня надання медичної допомоги, великою 

долею суб'єктивізму в діагностиці цієї патології та відсутністю чітких 

об'єктивних критеріїв щодо показань до хірургічного лікування. 

При дослідженні вродженого імунітету в лізатах клітин і сироватці крові 

за допомогою імуноферментного методу встановлено, що концентрація 

протизапального цитокіну IL-10 була достовірно (P<0,05) вищою в сироватці 

крові в групі пацієнтів з ХТ. Концентрація цитокіна TNF-α в лізатах клітин 

піднебінних мигдаликів в групі пацієнтів з ГПМ була достовірно (P<0,05) у 2 

рази вищою ніж в групі пацієнтів з ХТ. При дослідженні імуноглобуліну класу 

Е та підкласу G4 в лізатах піднебінних мигдаликів імуноферментним методом 

встановлено, що IgE виявляється в клітинах піднебінних мигдаликів дітей з 

ГПМ достовірно (P<0,05) в більшій кількості ніж у дітей з ХТ (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Вміст IgE в лізатах клітин ПМ дітей з ГПМ і ХТ 

Групи 
Вміст IgE в зразках, МО/мл. 

Середнє значення Граничні концентрації 
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Лізат з клітин ПМ 

при ГПМ (n=15) 
1,78*±0,3 0-3,5 

Лізат з клітин ПМ 

при ХТ (n=15) 
0,77±0,46 0-2,4 

*P<0,05 по відношенню до групи ХТ 

Вміст іншого представника реагінових антитіл — імуноглобуліну G 

(підкласу G4) у сироватці крові був вищим тільки в пацієнтів з ГПМ, а у 

пацієнтів з ХТ концентрація цього імуноглобуліну була на рівні контрольної 

групи (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Вміст IgG4 у сироватці крові пацієнтів з ГПМ (n=15), ХТ (n=15) і в контрольній 

групі (n=10). *P<0,05. 

 

При дослідженні неспецифічних факторів імунітету в ротоглотковому 

секреті при ГПМ і ХТ в дітей було визначено, що рівень SLPI був достовірно 

(P<0,05) нижчий в групі пацієнтів з ХТ в порівнянні з групами ГПМ і 

контрольною. Зміни концентрації протеїнових речовин слизової оболонки в 

групі пацієнтів з ГПМ достовірно не відрізнялись від показників контрольної 

групи (табл. 3). 

Таблиця 3. 

Вміст протеїнів з неспецифічною протизапальною та антимікробною активністю в РС 

Групи пацієнтів SLPI, пг/мл Лізоцим мкг/мг  Лактоферин, мкг/мл 

Контроль (n=15) 31,2 (16-50) 13,0 (7-16) 0,9 (0-3) 

ХТ (n=15) 14,8* (4-27) 6,1* (4-8) 1,95* (1-3,3) 

ГПМ (n=15) 22,2 (10-27) 10,5 (5-14) 0,95 (0,4-1,5) 

*Р<0,05 по відношенню до групи ГПМ і контролю 

 

При дослідженні інтерферонів в ротоглотковому секреті було виявлено, 

що α-IFN в групі пацієнтів з ГПМ був достовірно вищим ніж в контрольній 

групі. В групі пацієнтів з ХТ вміст α-IFN і γ-IFN був достовірно нижчий ніж в 

групі дітей з ГПМ, а вміст γ-IFN був достовірно нижчий ніж у контрольній 

[ЗНАЧЕННЯ]* 

0,89 0,92 

0 

1 

2 

3 

ГПМ ХТ Контрольна група 

г/
л
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групі. Ці розбіжності в рівнях ранніх (α-IFN) і пізніх (γ-IFN регуляторних) 

інтерферонів використано для проведення диференціальної діагностики між 

ГПМ і ХТ (патент України № 64296 від 10.11.2011) (табл. 4). 

 

 

 

Таблиця 4. 

Вміст інтерферонів (пг/мл) в ротоглотковому секреті в групах пацієнтів з ГПМ, ХТ і в 

контрольній групі 

Групи пацієнтів 
Клас інтерферонів 

α-IFN γ-IFN 

ГПМ (n=19) 20,00 9,5 

ХТ (n=22) 10,00** 0,75* 

Контроль (n=15) 10,00 12,00 

*Р<0,05 по відношенню до групи ГПМ і до контрольної групи; ** - Р<0,05 по 

відношенню до групи ГПМ 

 

Результати порівняльних мікроскопічних та електронно-мікроскопічних 

досліджень ПМ пацієнтів, що хворіють на ХТ та пацієнтів, що страждають на 

ГПМ показали, що при ГПМ виявляється виражена гіпертрофія епітелію крипт 

та лімфоїдних фолікулів, розростання сполучної тканини в лімфоїдній тканині 

та виражене склерозування судин. Епітеліальний пласт піднебінних мигдаликів 

у хворих на хронічний тонзиліт мав меншу товщину, в порівнянні з 

гіпертрофією мигдаликів, а епітелій крипт у всіх випадках різною мірою було 

інфільтровано лейкоцитами, лімфоцитами і в невеликій кількості макрофагами і 

плазмоцитами, утворюючи лімфоепітеліальний симбіоз (Рис. 2; 3). 

  
Рис. 2. Мигдалик хворого на ГПМ. Виражена 

гіперплазія покривного епітелію з деструктивно-

дистрофічними змінами та інфільтрацією. Поляризаційна 

мікроскопія. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Об. 

10, Ок. 10 (х100). 

Рис. 3. Мигдалик хворого на ХТ. Незначна 

гіперплазія покривного епітелію. Невеликих розмірів 

лімфоїдні фолікули виявляються безпосередньо під 

епітелієм. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Поляризаційна мікроскопія. Об. 10, Ок. 10 (х100). 

 

Розміри фолікулів у хворих на ХТ були в середньому меншими ніж у 

хворих на ГПМ. Однак привертало на себе увагу нерівномірність гіперплазії 
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лімфоїдних фолікулів, що проявлялася більшою варіабельністю їх розмірів, а в 

окремих випадках в мигдалинах виявлялися великі ділянки без фолікулів 

(Рис 4; 5; табл. 5). 

  

Рис. 4. Мигдалик хворого на ГПМ. Гіперплазовані 

вторинні фолікули розташовані близько один до одного з 

великими світлими центрами та оточені лімфоїдним пояском. 

Поляризаційна мікроскопія. Об.10. Ок. 10 (х100). 

Рис. 5 Мигдалик хворого на ХТ. Варіабельність 

розмірів лімфоїдних фолікулів в мигдаликах та 

виявляються великі ділянки без них. Поляризаційна 

мікроскопія. Об.10. Ок. 10 (х100). 

Таблиця 5. 

Порівняння розмірів морфологічних елементів ПМ при ГПМ і ХТ. 

 Морфологічні елементи ПМ 

Покривний 

епітелій, 

мкм 

Лакунарний 

епітелій, 

мкм 

Площа 

фолікулів, 

мкм
2
 

Площа 

сполучної 

тканини, 

мкм
2
 

Товщина 

склерозован

ої судинної 

стінки, мкм 

Товщина 

несклерозов

аної 

судинної 

стінки, мкм 

ГПМ 

(n=18) 

292,6±38,1 176,7±23,9 28321,41±6

5223 

108,33±16,92
 

57,39±14,21 6,53±2,35 

ХТ 

(n=16) 

145,9±22,4
*
 105,9±13,4

*
 14032,4±23

55
*
 

218,07±38,5
*
 10,19±1,55

*
 3,25±0,52

*
 

Примітка: *P<0,05 по відношенню до групи порівняння ГПМ; 

При порівнянні отриманих даних з даними Hafeez A. et al., (2009) де були 

досліджені морфометричні параметри ПМ у здорових осіб, визначено, що 

товщина покривного епітелію при ГПМ у 2,04 рази перевищує такий при ХТ і 

здорових осіб (143,99±5,94 мкм), товщина лакунарного епітелію – у 1,59 разів 

менша при ХТ ніж при ГПМ і у здорових осіб (167,94±13,38 мкм), площа 

фолікулів ПМ у 2,17 більша при ГПМ ніж при ХТ і у здорових осіб 

(13032,38±2715 мкм
2
), товщина несклерозованої судинної стінки при ГПМ була 

у 2 рази більшою ніж при ХТ і у 5 разів більшою ніж у здорових осіб. 
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При електронно-мікроскопічному дослідженні лімфоїдної тканини у 

хворих на ГПМ виявлялися плазматичні клітини з добре розвинутою шорсткою 

ендоплазматичною сіткою на відміну від пацієнтів з ХТ (Рис. 6; 7). 

  
Рис. 6. Частка ядра і цитоплазми плазматичної 

клітини хворого на ГПМ Рівномірне розташування еу та 

гетеро хроматину в ядрі. Помітно розширені цистерни 

шорсткої ендоплазматичної сітки. Електронограма х9500. 

Рис. 7. Частка ядра і цитоплазми плазматичної 

клітини хворого на ХТ Нерівномірне розташування еу- та 

гетерохроматину в ядрі. Незначно розширені цистерни 

гладкої і шорсткої ендоплазматичної сітки. 

Електронограма х9500. 

 

На основі цих досліджень проведено розробку інтегральної бальної 

шкали для оцінки клініко-імунологічних параметрів у пацієнтів з ХТ і 

практично здорових осіб. Для цього різні за своєю суттю параметри (клінічні та 

імунологічні) було приведено до одного знаменника через використання 

бальної оцінки. Бальна оцінка клінічного стану пацієнтів проводилась за 

наступними ознаками: ступінь гіперемії дужок, наявність казеозно-гнійного 

детриту в лакунах, розміри піднебінних мигдаликів, стан передніх шийних 

лімфатичних вузлів, число загострень на рік, наявність супутніх захворювань, 

температура тіла при загостренні ХТ. Всім показникам в залежності від 

виразності ознаки присвоювались відповідні бали від 0 до 3. Бальна оцінка 

імунологічного статусу пацієнтів з ХТ проводилась за аналізами імунограм 

згідно рекомендацій щодо імунологічного обстеження ЛОР-пацієнтів 

(Мельников, 2003). Досліджувались показники місцевого імунітету 

(імуноглобуліни, лактоферин, протизапальні цитокіни, інтерферони), 

системного гуморального (антитіла до β-гемолітичного стрептококу групи А, 

імуноглобуліни різних класів) та клітинного імунітету (Т-лімфоцити та їхні 

субпопуляції, функціональна активність Т-лімфоцитів, продукція цитокінів під 

впливом антигенів in vitro), вродженого імунітету (число моноцитів, 

нейтрофілів, еозинофілів, природних цитотоксичних клітин, активність ПЦК, 

активність фагоцитозу). Всім показникам в залежності від виразності відхилень 

від вікової норми присвоювались відповідні бали від 0 до 3 балів. 

Підсумовування середнього значення бальних показників по клінічним та 

імунологічним ознакам виявило наступне: відхилення в клініко-імунологічній 

оцінці у дорослих здорових донорів (група контролю) у 2,75 рази перевищували 

показники в групі здорових дітей. Тоді, як в групах пацієнтів з ХТ ця різниця 

між дітьми та дорослими складала 1,65 рази (Рис. 8). 
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Рис. 8. Інтегральний вираз відхилень по клінічним та імунологічним показникам 

пацієнтів з ХТ (n=87) і практично здорових осіб (n=30) різних вікових груп. 

Наведені результати свідчать про те, що використовуючи бальну систему 

оцінки клінічних та імунологічних показників можна більш інтегрально та 

більш об’єктивно оцінювати стан пацієнтів з патологічними процесами в 

піднебінних мигдаликах і, відповідно — ефективність лікування. 

Внаслідок порівняльного дослідження по визначенню функціонального 

стану піднебінних мигдаликів за допомогою традиційного навантажувального 

тесту (UA № 33382А) і запропонованого методу (UA № 112528U) встановлено, 

що за новим методом кількість випадків, де було отримано позитивний 

результат стимуляції рівня sIgA, була меншою на 28,57%. Таким чином, 

запропонований метод визначення функціонального стану піднебінних 

мигдаликів є більш селективним і більш точним в порівнянні з традиційним. На 

основі створеного нами методу розроблена бальна шкала визначення показань 

до хірургічного лікування патології піднебінних мигдаликів у дітей, де 

запропонованому навантажувальному тесту та самим характерним клінічним 

проявам присвоєні відповідні бали з позитивним знаком, а нехарактерним 

проявам присвоєні бали з негативним знаком. В залежності від кількості балів 

при сумуванні визначається тактика лікування пацієнта: 0-2 бали – динамічне 

спостереження та імунопрофілактика, 3-4 бали – консервативне лікування та 

імунопрофілактика, 5 і більше балів – хірургічне лікування. 

В експерименті in vitro було визначено ефективність впливу препаратів 

BNO 1030, лізоцим+декваліній  та Combi Drug E на імунологічні показники 

піднебінних мигдаликів при ХТ, де тільки комбіноване застосування препаратів 

лізоцим+декваліній та Combi Drug E у культурі клітин ПМ достовірно 

збільшувало кількість життєздатних клітин (Р=0,05), також мало місце 

достовірне (Р<0,05) збільшення продукції γ-IFN, достовірно (Р<0,05) 

знижувався  
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рівень IL-1β, достовірно (Р<0,02) підвищувалась продукція трансформуючого 

фактору росту-TGF-1β (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Вплив препаратів на продукцію трансформуючого фактору росту — TGF-1β 

клітинами піднебінних мигдаликів дітей хворих на ХТ в культурі тканин in vitro. 

*P<0,05 щодо групи контролю. 

 

Внаслідок порівняльного дослідження ефективності препаратів з 

протиалергійною активністю у пацієнтів з ГПМ і доведеною сенсибілізацією 

встановлено, що найбільш ефективно (Р<0,05) зменшувались рівні sIgA, IL-1β 

та імунних комплексів у ротоглотковому секреті і такі клінічні прояви ГПМ, як 

храп, СОАС та мuffle voice в групах пацієнтів, де застосовували препарати 

Combi Drug R та мометазону фуроат. 

 

При порівняльному дослідженні швидкості відновлення локального 

імунітету за рівнями sIgA, TGF-1β і швидкості зниження механізмів активації 

запального процесу за рівнями IL-1β в ротоглотковому секреті пацієнтів з ГПМ, 

де застосовувались різні хірургічні технікі, було встановлено, що через 1 місяць 

після операції у пацієнтів з ГПМ достовірно (P<0,05) швидше показники 

місцевого імунітету відновлювались при використанні техніки шейверної 

тонзилотомії та тонзилопластики (Рис. 10; 11; 12). 
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Рис. 10. Вміст sIgA в ротоглотковому секреті дітей з ГПМ до операції та через 1 місяць 

після операції з використанням різних хірургічних технік. 

 

Рис. 11. Вміст IL-1β в ротоглотковому секреті в дітей з ГПМ до операції та через 1 

місяць після операції з використанням різних хірургічних технік. 

 

Рис. 12. Вміст TGF-1β в ротоглотковому секреті в дітей з ГПМ до операції та через 1 

місяць після операції з використанням різних хірургічних технік. *P<0,05 по 

відношенню до груп ЗД, ГПМ до лікування та КТТ. 

Внаслідок порівняльного дослідження швидкості відновлення локального 

імунітету за рівнями α-IFN, TGF-1β і швидкості зниження механізмів активації 
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запального процесу за рівнями IL-1β в ротоглотковому секреті пацієнтів з ХТ, 

де застосовувались різні хірургічні технікі, встановлено, що через 1 місяць 

після операції у пацієнтів з ХТ достовірно (P<0,05) швидше показники 

місцевого імунітету відновлювались, а рівні механізмів активації запального 

процесу знижувались при використанні техніки класичної тонзилектомії 

(табл. 6). 

Таблиця 6 

Вміст α-IFN, IL-1β, TGF-1β в ротоглотковому секреті в дітей з ХТ до операції та через 1 

місяць після операції з використанням різних хірургічних технік. 

 α-IFN пг/мл IL-1β, пг/мл TGF-1β, нг/мл 

Здорові особи 

(n=10) 
15±2,58 7,2±0,82 35±3,46 

ХТ до операції 

(n=12) 
10,2±2,09 38,5±4,2 50±5,39 

КТЕ (n=15) 25,8±12,3 100±56,3 92±42,6 

ШТЕ (n=12) 26±8,6 127±37,2 170±67,01 

ТЕ (n=28) 47,7±18,7 59,1±21,02 99,2±28,9 

 

При хірургічному лікуванні хворих на ХТ за сумою позитивних реакцій 

локального імунітету кращим є традиційне хірургічне лікування з 

застосуванням скальпеля. Найбільш подразнюючим і провокуючим 

пролонгацію запального процесу є кобляційний метод. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено результати дослідження, що вирішують 

сучасну наукову проблему об'єктивної діагностики та оцінки функціонального 

стану піднебінних мигдаликів при хронічному тонзиліті та їх гіпертрофії, 

шляхом теоретичного та експериментального обґрунтування, розробки і 

впровадження в діагностично-лікувальний процес імунологічно-

обґрунтованого, об'єктивного способу оцінки функціонального стану 

піднебінних мигдаликів, застосування об'єктивних критеріїв при визначенні 

показань щодо консервативного або хірургічного лікування, розробки нового 

методу консервативного та обґрунтування найкращого моду хірургічного 

лікування патології піднебінних мигдаликів. 

1. Частота операцій з приводу ГПМ (тонзилотомія) у дитячих 

ЛОР-стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги перевищує у 7,5 

разів (Р<0,05) цей показник у дитячих ЛОР-стаціонарах 2 рівня надання 

медичної допомоги. Частота операцій з приводу ХТ (тонзилектомія) у 

дитячих ЛОР-стаціонарах 3 рівня надання медичної допомоги є у 2,8 рази 

(Р<0,05) меншою за аналогічний показник у дитячих ЛОР-стаціонарах 2 

рівня надання медичної допомоги. 
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2. За результатами імунологічного дослідження стану локального та 

системного імунітетів було визначено, що у дітей з ХТ по відношенню до 

дітей з групи ГПМ визначається достовірна (Р<0,05) нижча концентрація 

в РС протимікробних факторів — sIgA у 2 рази, α-IFN у 2 рази, γ-IFN у 

12,6 разів. При ХТ визначається достовірне (Р<0,05) зниження в РС 

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

1,72 рази, в сироватці крові IL-10 у 15 разів. В групі дітей з ХТ 

переважаючими є реакції ГСТ, а в групі дітей з ГПМ – реакції ГНТ, що 

підтверджується достовірно вищим вмістом IgE в лізатах ПМ та IgG4 в 

сироватці крові дітей з ГПМ. 

3. Морфологічні дослідження ПМ показали, що у дітей з ГПМ визначалась 

достовірно (Р<0,05) у 2 рази більша товщина покривного епітелію, у 2 

рази більша площа фолікулів і у 5,6 рази більша товщина склерозованих 

судин. У дітей з ХТ визначається достовірно (Р<0,05) у 2,01 разі більша 

площа сполучної тканини по відношенню до ГПМ. 

4. У пацієнтів з ХТ виявлено достовірне (Р<0,05) перевищення рівнів 

клініко-імунологічних показників у групі дітей з ХТ ніж в групі здорових 

дітей — у 1,65 рази при застосуванні розробленої інтегральної бальної 

оцінки клінічних та імунологічних ознак (де кожній присвоюється бали 

від 0 до 3 у відповідності до виразності проявів ознаки). Клініко-

імунологічна бальна оцінка застосована для визначення ефективності 

терапії ХТ. 

5. Розроблений навантажувальний тесту у вигляді аплікацій препарату 

ОМ-85 на ПМ дітей з наступним впливом на них ультразвуком з 

частотою 880 кГц підвищує точність визначення функціонального стану 

ПМ на 28,57% (Р<0,05) в порівнянні з традиційним тестом. 

Запропонований, більш точний, навантажувальний тест покладено в 

основу розробленої бальної шкали для визначення тактики лікування 

(консервативної, або хірургічної) ГПМ і ХТ в дитячому віці. 

6. Протиалергійна терапія у дітей з ГПМ і доведеною сенсибілізацією у 36% 

випадків призводить до достовірного (Р<0,05) зменшення показників LIF, 

інтерлейкіну-1β та імунних комплексів в РС, а також призводить до 

зменшення клінічних проявів захворювання таких як: храп, СОАС, muffle 

voice. 

7. Комбінація препаратів Combi Drug E та лізоцим+декваліній в 

експерименті in vitro показала достовірно вищу (Р<0,05) ефективність 

протизапальних і регенераторних властивостей по відношенню до клітин 

та тканин ПМ дітей з хронічним тонзилітом. Запропонований метод 

лікування дітей з ХТ показав достовірно вищу ефективність в порівнянні 

з традиційним методом лікування (Р<0,05). 

8. У дітей з ГПМ відновлення в РС концентрації sIgA та зниження 

концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG виникає достовірно 
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(Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки шейверної 

тонзилотомії і тонзилопластики. 

9. У дітей з ХТ відновлення концентрації в РС α-IFN, а також зниження 

концентрації прозапального цитокіна IL-1β, IgG та підвищення 

концентрації фактору регенерації TGF-1β виникає достовірно (Р<0,05) 

швидше при застосуванні хірургічної техніки класичної ТЕ. 

10. У дітей з ГПМ та доведеною сенсибілізацією обґрунтовано стартову 

консервативну терапію препаратами з протиалергійною активністю 

впродовж місяця з наступним використанням препарату ОМ-85 за 

схемою. За неефективності консервативної терапії та у пацієнтів з ГПМ, 

що мають бальну оцінку більше 5 балів за запропонованою шкалою 

показано хірургічне лікування техніками шейверна тонзилотомія та 

тонзилопластика. 

11. У дітей з ХТ, які мають функціонально-спроможні ПМ і набрали менше 5 

балів по запропонованій бальній шкалі показана консервативна стартова 

терапія у вигляді механічного промивання лакун мигдаликів 

антисептичними розчинами та застосування комбінації препаратів 

лізоцим+декваліній та Combi Drug E впродовж 2 тижнів з наступним 

використанням препарату ОМ-85 за схемою. За неефективності 

консервативної терапії та пацієнти з ХТ, які мають функціонально-

скомпрометовані ПМ та бальну оцінку більше 5 балів за запропонованою 

шкалою показано хірургічне лікування методом класичної тонзилектомії. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Дітей, хворих на гіпертрофію піднебінних мигдаликів рекомендовано 

обстежувати на наявність гіперчутливості, використовуючи тести: аналіз крові 

на загальний IgE та аналіз крові на еозинофільний катіонний протеїн — ECP. За 

наявності позитивних результатів необхідно провести розвантаження 

лакунарного апарату піднебінних мигдаликів шляхом промивання лакун 

антисептиками з урахуванням чутливості мікробної флори. Провести лікування 

препаратами з протиалергійною активністю – антигістамінні препарати, 

нанофармакологічний препарат Combi Drug R і спрей мометазона фуроат з 

наступним проведенням курсу терапії мукозальною вакциною ОМ-85. 

При зменшенні піднебінних мигдаликів в об'ємі констатується наявність 

тимчасової гіпертрофії й рекомендується пацієнту спостереження та лікування 

алерголога, а також повторні курси лікування препаратом – ОМ-85 двічі на рік, 

щорічну сезонну вакцинацію від грипу та антипневмококову вакцинацію. 

При неефективності консервативної терапії ГПМ і наявності більше 5 

балів за розробленою шкалою, констатується наявність стійкої гіперплазії 

лімфоїдної тканини та рекомендується пацієнту хірургічне лікування у вигляді 

тонзилопластики, або шейверної тонзилотомії. 
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У пацієнтів з хронічним тонзилітом необхідно провести 

навантажувальний тест для визначення функціонального резерву лімфоїдної 

тканини піднебінних мигдаликів і застосовувати бальну шкалу діагностики 

функціональної спроможності останніх. При збереженні функціонального 

резерву піднебінних мигдаликів констатується наявність функціонально-

спроможного хронічного тонзиліту та рекомендується консервативне лікування 

у вигляді промивання лакун антисептиками, стартової терапії комбінацією 

препаратів лізоцим+декваліній і Combi Drug E, з наступним лікуванням 

препаратом – ОМ-85 двічі на рік, щорічної сезонної вакцинації від грипу та 

антипневмококової вакцинації. 

За відсутності функціонального резерву піднебінних мигдаликів за 

бальною шкалою і неефективності консервативної терапії впродовж року 

констатується наявність функціонально-скомпрометованого хронічного 

тонзиліту та рекомендується пацієнту хірургічне лікування у вигляді класичної 

тонзилектомії. 
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спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія. - ДУ "Інститут отоларингології 

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

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової проблеми – 

об'єктивізації діагностики патології піднебінних мигдаликів у дітей та 

об'єктивізації показань щодо хірургічного лікування останньої. Проведені 

дослідження імунологічних і морфологічних відмінностей патології 

піднебінних мигдаликів при їхній гіпертрофії та хронічному запаленні, 

дослідження функціонального стану піднебінних мигдаликів при цих видах 

патології, визначені об'єктивні імунологічно-клінічні критерії щодо показань до 

хірургічного та консервативного методів лікування, розроблено новий метод 

консервативного лікування та визначено найоптимальніший метод хірургічного 

лікування. 

Розроблено методики визначення функціонального стану піднебінних 

мигдаликів при хронічному тонзиліті, що дозволяє істотно поліпшити 

диференційну діагностику функціонально-спроможного та функціонально-
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скомпрометованого хронічного тонзиліту. Розроблено новий навантажувальний 

тест, який дозволяє отримати якісно нову інформацію про стан піднебінних 

мигдаликів, відображаючи більш селективно, а значить більш точно їхній 

функціональний стан. Уточнені та об'єктивовані показання до хірургічного 

лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів та хронічного тонзиліту, за 

рахунок розробки та впровадження в діагностично-лікувальний процес нової 

бальної шкали. Запропоновано імунологічно-обґрунтовану тактику терапії 

функціонально-спроможного та функціонально-скомпрометованого хронічного 

тонзиліту на основі обґрунтованих імунологічно-ефективних консервативних та 

хірургічних методів лікування. 

Отримані результати сприяють більш точній діагностиці патології 

піднебінних мигдаликів при виборі тактики лікування – консервативної чи 

хірургічної, що дозволяє більш ощадливо та обґрунтовано відноситись до 

видалення лімфоїдних органів периферичної імунної системи у дітей. 

Виявлені імунологічні чинники та критерії змінюють уявлення про 

патогенез патології піднебінних мигдаликів у дітей, а розроблені нові методи 

діагностики цих станів, показань до хірургічного та консервативного лікування 

та вибору методу хірургічного лікування призведуть до покращення результатів 

терапії та зменшення захворюваності на ГПМ і ХТ у дитячому віці. 

Ключові слова. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів, локальний 

імунітет, показання до хірургічного лікування, функціональний стан, хронічний 

тонзиліт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Бредун А. Ю. Хирургическое и консервативное лечение детей с 

патологией небных миндалин. (Клинико-лабораторное обоснование и оценка 

эффективности новых подходов). - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.19 - оториноларингология. - ГУ "Институт 

отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко НАМН Украины", Киев, 2020. 

Диссертация посвящена решению научной проблемы - объективизации 

диагностики патологии небных миндалин у детей и объективизации показаний 

по хирургического лечения последней. Проведенные исследования 

иммунологических и морфологических различий патологии небных миндалин 

при их гипертрофии и хроническом воспалении, исследования 

функционального состояния небных миндалин при этих видах патологии, 

определенные объективные иммунологически-клинические критерии по 

показаний к хирургического и консервативного методов лечения, разработан 

новый метод консервативного лечения и определены оптимальный метод 

хирургического лечения. 
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Разработаны методики определения функционального состояния небных 

миндалин при хроническом тонзиллите, что позволяет существенно улучшить 

дифференциальную диагностику функционально-способного и функционально-

скомпрометированного хронического тонзиллита. Усовершенствована 

нагрузочный тест, который позволяет получить качественно новую 

информацию о состоянии небных миндалин, отражая более селективно, а 

значит более точно их функциональное состояние. Уточненные и 

объективирован показания к хирургическому лечению гипертрофии небных 

миндалин и хронического тонзиллита, за счет разработки и внедрения в 

лечебно-лечебный процесс новой балльной шкалы. Предложено 

иммунологически обоснованную тактику терапии функционально-способного и 

функционально-скомпрометированного хронического тонзиллита на основе 

обоснованных иммунологически-эффективных консервативных и 

хирургических методов лечения. 

Полученные результаты способствуют более точной диагностике 

патологии небных миндалин при выборе тактики лечения - консервативной или 

хирургической, что позволяет более экономно и обоснованно относиться к 

удалению лимфоидных органов периферической иммунной системы у детей. 

Обнаруженные иммунологические факторы и критерии меняют 

представления о патогенезе патологии небных миндалин у детей, а 

разработанные новые методы диагностики этих состояний, показаний к 

хирургическому и консервативному лечению и выбор метода хирургического 

лечения приведут к улучшению результатов терапии и уменьшению 

заболеваемости ГПМ и ХТ в детском возрасте. 

Ключевые слова. Гипертрофия небных миндалин, локальный 

иммунитет, показания к хирургическому лечению, функциональное состояние, 

хронический тонзиллит. 

 

SUMMARY 

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

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

of the Efficacy of New Approaches). Scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Doctor’s of Medicine Degree majoring in 14.01.19 – 

otorhinolaryngology – “O. S. Kolomiichenko Institute of Otolaryngology of the 

National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2020. 

The thesis deals with the scientific problem of objectifying the diagnosis of the 

pathology of palatine tonsils in children and the surgical indications. We studied 

immunological and morphological differences of the pathology of palatine tonsils in 

case of hypertrophy and chronic inflammation, the functional state of the tonsils in 

these types of the pathology. The objective immunological and clinical criteria for 

indications for surgical and conservative methods of treatment were determined. A 
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new method of conservative treatment was developed and the most optimal method 

of surgical treatment was identified.  

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

pathology of palatine tonsils in the structure of pediatric otolaryngological second- 

and third-level in-patient facilities. The obtained data indicate a significant difference 

in the number of operated patients with chronic tonsillitis and hypertrophy of palatine 

tonsils, namely: the proportion of patients with hypertrophy of palatine tonsils in the 

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

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

in the second-level in-patient facilities almost twice (P<0.05) exceeds the same rate in 

the third-level in-patient facilities. The obtained results allowed us to suggest that 

there are differences in diagnosing the pathology of palatine tonsils, as well as in the 

interpretation of indications for surgical or conservative treatment of this pathology at 

an early age.  

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

immunity of patients with chronic tonsillitis and hypertrophy of palatine tonsils was 

performed to identify the features and the differences in the immunological status. 

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

immunoassay showed that the concentration of the anti-inflammatory cytokine IL-10 

was significantly (P<0.05) higher in the serum in the group of patients with chronic 

tonsillitis. The concentration of cytokine TNF-α in the lysates of the cells of palatine 

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

the group of patients with chronic tonsillitis. The concentration of cytokine γ-IFN 

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

lactoferrin concentration in lysates and serum of patients with chronic tonsillitis and 

hypertrophy of palatine tonsils showed that the content of this prodefensin in lysates 

of cells of patients with chronic tonsillitis was three times (P<0.05) higher than in 

lysates of cells of patients with hypertrophy of palatine tonsils, whereas in serum 

there was observed the opposite reliable trend. 

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

inhibiting the migration of leukocytes from capillaries, and immunoglobulin E class 

and G4 subclass in the lysates of palatine tonsils by the enzyme immunoassay, 

showed that IgE was detected in cells of palatine tonsils of children with hypertrophy 

significantly more (P<0.05) than in children with chronic tonsillitis. At the same time, 

in the serum of patients of both groups, the content of this immunoglobulin was 

significantly (P<0.05) higher than in patients of the control group. However, the 

content of another representative of the reaginic antibodies, that is, immunoglobulin 

G (G4 subclass) in serum was higher only in patients with hypertrophy, and in patients 

with chronic tonsillitis the concentration of this immunoglobulin was at the same 

level as in the control group. 

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

blood cells in patients with hypertrophy and chronic tonsillitis showed that the 
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destructive activity of natural cytotoxic cells (NK-cells) of palatine tonsils and blood 

cells both in case of hypertrophy and in case of chronic tonsillitis was approximately 

the same (~ 10 %). The study of the specific destructive activity in relation to 

heteroerythrocytes carrying hemolytic streptococcus antigens found that the activity 

of the immune killers of palatine tonsils was higher (P<0.05) in case of chronic 

tonsillitis than in case of hypertrophy (22.2 and 11.3 %, respectively). 

The study of nonspecific immunity factors in the oropharyngeal secretion in 

hypertrophy of palatine tonsils and chronic tonsillitis in children showed that the 

level of SLPI was significantly lower (P<0.05) in the group of patients with chronic 

tonsillitis compared with the hypertrophy and control groups. The enzyme-linked 

immunosorbent assay in patients with hypertrophy and chronic tonsillitis found that 

IgM proteins were almost undetectable in oropharyngeal secretion even in 

inflammatory conditions, whereas IgG and IgA levels were significantly (P<0.05) 

higher in the group of patients with chronic tonsillitis compared with the hypertrophy 

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

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

At the third stage, a comparative morphological study of palatine tonsils was 

performed in their different clinical conditions, that is, chronic inflammation and 

hypertrophy. The morphological examination of the tissues of palatine tonsils by the 

light and electron microscopy method found that the surface epithelium with 

prominent features of hyperplasia was revealed in case of hypertrophy of palatine 

tonsils. The electron microscopic study of the surface epithelium showed the loose 

connection between cells by intercellular bridge. Large numbers of ribosomes and 

ribosomal rosettes were found in the cytoplasm, indicating a high level of metabolic 

processes. Almost all patients with hypertrophy of palatine tonsils had areas of 

connective tissue proliferation with the presence of coarse fibrous structures, 

infiltration phenomena and numerous fibroblasts. The surface epithelium of patients 

with hypertrophy of palatine tonsils was infiltrated by a large number of 

lymphocytes, neutrophils, and macrophages, forming lymphoepithelial symbiosis. 

Pinocytotic vesicles and villi were detected in the cytoplasm of endothelial cells. The 

lymphoid tissue of patients with hypertrophy was represented by hyperplastic 

secondary follicles, located close to each other with large light centers and 

surrounded by a lymphoid rim, often forming a “half-moon”, and only in individual 

cases they were placed evenly in a circle. Plasma cells with well-developed rough 

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

the surface epithelium of patients with chronic tonsillitis showed the tight connection 

between cells by intercellular bridge. Thus, comparative morphological and electron 

microscopic studies of palatine tonsils of patients with chronic tonsillitis and patients 

with hypertrophy showed that noticeable hypertrophy of the crypts and lymphoid 

follicles, connective tissue proliferation in the lymphoid tissue, as well as evident 

vessels hardening were revealed in case of hypertrophy of palatine tonsils. The 

obtained data indicate a different morphological alteration in palatine tonsils in case 

of hypertrophy and chronic tonsillitis. 
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At the next stage of the research, a new load test and an immunological and 

clinical scoring scale were proposed to evaluate the functional state of palatine tonsils 

and thus to determine objective indications for surgical treatment. Therefore, we 

compared the old test and the new one where the lacunae of palatine tonsils were 

washed with a solution of OM-85 with subsequent effects of ultrasound at a 

frequency of 880 kHz directly on palatine tonsils for a week and sIgA and α-IFN 

levels were determined in the oropharyngeal secretion before the test and 7 days after 

it. According to the new method, the number of cases with a positive result of 

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

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

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

proposed to determine the indications for conservative or surgical treatment of the 

pathology of palatine tonsils in children. 

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

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

plant-derived immunomodulators with Lizak increased the percentage of viable cells, 

especially when co-cultivated with Esberitox and Lizak (P=0.05). The level of IFN-γ 

varied mainly under the action of immunomodulators, both Esberitox and Imupret. 

The combination of Lizak with immunomodulators, especially with Esberitox, 

showed a significant increase in interferon-γ production (P<0.05). The results of the 

experiment formed the basis for the proposed initial conservative therapy of chronic 

tonsillitis, the effectiveness of which was compared with the traditional conservative 

treatment. The proposed method was significantly better (Р<0.05) compared to the 

traditional one, which was confirmed by the levels of sIgA, α-IFN, IL 1β. The 

integrated score for the reduction of clinical manifestations and the restoration of 

local immunity activity was significantly better with the proposed method of 

treatment - 1.68 points than with the traditional one - 3.13 points, respectively 

(P<0.05). 

For patients undergoing surgical treatment, the best method of surgical 

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

comparative study of the effectiveness of various surgical techniques to restore local 

immunity in patients with pathology of palatine tonsils was performed. There were 

used classical tonsillectomy, classical tonsillotomy, coblation, shaver tonsillotomy 

and tonsilloplasty. One month after the surgery, the levels of sIgA, α-IFN, IL-β, TGF 

were identified in the oropharyngeal secretion of patients. It was found that the 

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

tonsillotomy and tonsilloplasty (P<0.05). 

Thus, the modern immunological criteria of the pathological condition of 

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

at an early age, were defined in the dissertation for the first time. Based on these 

studies, a point analogue scale for the diagnosis of pathological conditions of palatine 

tonsils was developed. Modern immunologically-substantiated surgical (new modern 

criteria for surgical indications) and conservative tactics of treatment of the pathology 
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of palatine tonsils in children were offered. For the first time, the effectiveness of 

different methods of surgical treatment of hypertrophy and chronic tonsillitis at an 

early age was compared and practical recommendations for their use were offered. A 

modern immunologically-substantiated method for conservative treatment of reactive 

hypertrophy of palatine tonsils and functionally-capable chronic tonsillitis in children 

was developed for the first time. 

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

immunological factors and criteria change the beliefs about the pathogenesis of the 

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

conditions, indications for surgical and conservative treatment and the choice of the 

method of surgical treatment will improve the treatment outcomes and decrease the 

prevalence of hypertrophy of palatine tonsils and chronic tonsillitis at an early age.   

Thepractical importance of the work is in application of the proposed new 

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

tonsillitis and hypertrophy. A combination of Esberitox, Lizak and OM-85 for 

complex conservative treatment of chronic tonsillitis in children was also proposed. 

The use of this combination increases the level of local immunity of the pharyngeal 

mucosa in case of chronic tonsillitis and hypertrophy of palatine tonsils, which helps 

to reduce the frequency of exacerbations and reduce the risk of complications. 

Keywords: chronic tonsillitis, functional state, hypertrophy of palatine tonsils, 

local immunity, surgical indications. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

Å — ангстрем 

BNO 1030 — комбінований фітопрепарат Імупрет 

Combi Drug E — комбінований фітопрепарат Есберітокс 

Combi Drug R — комбінований нанофармакологічний препарат Ринітал 

IFN — інтерферон 

IgA — імуноглобулін А 

IgG — імуноглобулін G 

IgM — імуноглобулін М 

IL –— інтерлейкін 

MIF — фактор гальмування міграції макрофагів 

NK — природні кілери 

P — вірогідність нульової гіпотези 

sIgA — секреторний імуноглобулін А 
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SLPI — секреторний лейкоцитарний інгібітор протеїназ 

ГНТ — реакція гіперчутливості негайного типу 

ГПМ — гіпертрофія піднебінних мигдаликів 

ГСТ — реакція гіперчутливості сповільненого типу 

ІФА — імуноферментний аналіз 

ЛАГК — лімфаденоїдне глоткове кільце 

Лізоцим+декваліній — комбінований препарат Лізак 

ОМ-85 — препарат "Бронхо-ваксом" 

ПМ — піднебінні мигдалики 

РС — ротоглотковий секрет 

ФНП-α (TNF-α) — фактор некрозу пухлин 

ХТ — хронічний тонзиліт 

ЦІК — циркулюючі імунні комплекси 
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