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АНОТАЦІЯ 

 

Давиденко В.Л. Сучасні підходи до діагностики та лікування гострих 

епіглотитів у дорослих. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

      Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.19 –оториноларингологія (222 – Медицина). – Харківська 

медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2020. – 

ДУ«Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», Київ, 

2020. 

Актуальність дослідження. Гострий епіглотит (ГЕ) в сучасних умовах 

зберігає свою медико-соціальну значимість, тому що швидко зростаюча інток-

сикація та дихальна недостатність при несвоєчасній діагностиці і неадекватній 

терапії може стати причиною флегмони шиї, медіастиніту і навіть смерті пацієнта 

(M. Bellis et al., 2016).  

Багато років ГЕ вважався прерогативою дитячого віку, натепер ГЕ 

зустрічається частіше серед дорослого населення, набув більш агресивного пе-

ребігу в плані виникнення тяжких соматичних ускладнень при скороченні терміну 

спостереження (K. Saito et al., 2017; Y. Shimizu et al., 2016). Набули змін погляди 

щодо етіопатогенезу. На відміну від дітей (H. Tanaka et al.,2017), де превалює 

Haemophilus influenzaе тип b, у дорослих пацієнтів однозначної відповіді на те, які 

мікроорганізми мають вирішальне значення, немає, тому емпірична антибакте-

ріальна терапія не завжди адекватна і раціональна (A. Sideris et al.). Деякі ланки 

патогенезу ГЕ у дорослих вивчаються сучасними дослідниками (S. M. Baird et al., 

2018; V. Kaul et al., 2018), але комплексної оцінки можливих порушень 

детоксикаційної системи, в тому числі функції печінки, мало (J. Ohori et al., 2019). 

Немає робіт щодо структурно-функціонального стану сполучної тканини як 

основної мішені при запаленні надгортанника. 

Діагностика ГЕ залишається часто важкою внаслідок підвищеного глот-

кового рефлексу, присутності сильного больового синдрому, особливостей 

будови надгортанника, напруженого психо-емоційного стану пацієнта з ознаками 
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дихальної недостатності. Тому впровадження в практику методу неінвазивної 

діагностики ГЕ - ультразвукового дослідження (УЗД) гортані з визначеним 

ступенем інформаційної цінності та безпечності при виконанні цієї процедури 

стає дуже актуальним (T. Fujiwara et al., 2016; T. Y. Hung et al., 2016).  

Практично не існує робіт, пов’язаних із обстеженням цих пацієнтів у від-

даленому періоді після перенесеного ГЕ (G.Y. Shapira et al., 2017). Згідно цього, 

визначення особливостей перебігу різних форм ГЕ у дорослих дасть можливість 

призначати адекватну початкову інтенсивну терапію в залежності від важкості 

перебігу захворювання, а в подальшому – контролювати і корегувати виявлені 

порушення.  

Мета дослідження: підвищення якості діагностики та ефективності 

лікування дорослих хворих на гострий епіглотит шляхом використання 

ультразвукового дослідження і біохімічних тестів, які характеризують ступінь 

ендогенної інтоксикації та функціонально-структурні порушення сполучної 

тканини, що дозволить обґрунтовано корегувати тактику ведення пацієнта в 

найближчому та віддаленому періоді. 

          Наукова новизна отриманих результатів. Уперше проведена комплексна 

оцінка показників гострого запалення, системи згортання крові, ендогенної 

інтоксикації, обміну білків, структурно-функціонального стану печінки та 

сполучної тканини у хворих на різні форми ГЕ залежно від періоду захворювання, 

персоніфіковані підходи до моніторингу метаболічних порушень та з’ясована їх 

значущість як додаткових критеріїв перебігу захворювання. 

Уперше доведено, що розвиток абсцедуючої форми (АФ) у хворих на ГЕ 

пов’язаний не лише з безпосереднім впливом мікроорганізмів на організм до-

рослої людини, а і опосередкується через порушення стану сполучної тканини, що 

відображується змінами підвищення вмісту основних метаболітів в крові, зокрема 

сумарних хондроїтинсульфатів 0,27±0,08 г/л, хондроїтин-6-сульфатів - 

0,088±0,009 г/л, загального - 23,57±2,29 мкмоль/л, зв'язаного-10,83±0,71 мкмоль/л, 

вільного гідроксипроліну 12,74±0,68 мкмоль/л (р0,05). Доведено відсутність 

нормалізації цих показників у хворих на АФ і через 1 місяць після виписки: 
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сумарні хондроїтинсульфати - 0,207±0,03 г/л, залишалося  підвищення загального 

- 22,82±0,83 мкмоль/л, зв’язаного -11,67±0,84 мкмоль/л  і вільного-11,15±0,89 

мкмоль/л  гідроксипроліну  (р0,05).  

Визначено, що на відміну від ГЕ у дітей, де основним збудником є 

Haemophilus influenzaе тип b, у дорослих мікробний пейзаж більш різноманітний 

зі щільністю мікробної колонізації lg7-lg9
 

КУО/г у 72% хворих. Виявлено 

зміщення спектру в бік більш агресивної флори у всіх хворих і пропорційно 

групам з інфільтрацією чи абсцедуванням: (Streptococcus pyogenes – відповідно 

34,62% і 55,56%,  Streptococcus pneumoniaе - відповідно 15,38% і 48,15%, 

Haemophilus influenzaе – відповідно 32,69% і 37,04%). При абсцесі надгортанника 

достовірно частіше виділялись Staphylococcus aureus- 37,04% проти 3,85%  при 

інфільтративній формі (ІФ) і асоціації двох і більше мікроорганізмів з Candida 

spp.- 44,4% і 21,15 % при ІФ, (р0.05). 

Підтверджено кореляцію вмісту у сироватці крові метаболітів сполучної 

тканини з клінічними проявами і ступенем ендогенної інтоксикації при АФ. На 

початку захворювання: С-реактивний протеїн (СРП) - 21,26±2,19 мг/л/год 

(р≤0,05), гаптоглобін - 1,49±0,04 г/л (р≤ 0,05) проба Вельтмана - 7,22±0,27 (р≤ 

0,05); у віддаленому періоді підвищений рівень СРП зберігається - 11,19±1,2 

мг/л/год (р≤0,05), що потребує пролонгованого призначення нестероїдних 

протизапальних препаратів (НПЗП). На основі дискримінантного аналізу до-

ведено, що при одночасному підвищенні 4 показників (α1-глобулін; глікопротеїни; 

СРП; протромбіновий час) більше ніж на 50%, ми можемо з великим ступенем 

достовірності діагностувати АФ і необхідність в подальшому контролю 

показників структурно-функціонального стану сполучної тканини 

Доповнені наукові дані про можливість використання методу двовимірної 

ехографії гортані з використанням кольорового допплерівського картування, що 

дозволяє отримати зображення і уточнити характерні ознаки надгортанника в 

нормі, в стадії інфільтрації і при формуванні абсцесу. Доведено, що ознаками 

запалення надгортанника при УЗД гортані є асиметричність форми з розмитими 

контурами, потовщенням передньо-заднього розміру і неможливість 
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диференціювати його центр, зниження ехогенності, збільшення кількості локусів 

кровотоку. Достовірною диференційно-діагностичною ознакою АФ ГЕ є 

наявність порожнинних осередків з гіпоехогенним неоднорідним вмістом на тлі 

гетерогенності структури, з посиленням кровотоку по периферії порожнинного 

утворення.  

Практичне значення. Апробований метод неівазивної діагностики ГЕ- дво-

вимірної ехографії гортані в режимі кольорового допплерівського картування, 

який дозволяє провести диференціальний діагноз інфільтративної і абсцедуючої 

форми ГЕ у випадках, коли скопічні методи обстеження неможливо виконати 

(Патент України на корисну модель №101632 «Спосіб ранньої діагностики 

абсцедування тканин надгортанника» 25.09.2015). При АФ визначається в 

структурі надгортанника додаткове зображення у вигляді порожнинного 

утворення округлої форми з межею у вигляді біло-сірої лінії, з нечіткими 

контурами і наявністю в порожнині неоднорідного гіпоехогенного вмісту, без 

внутрішнього кровотоку. Докладно методика викладена в методичних 

рекомендаціях «Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в 

діагностиці гострих епіглотитів у дорослих» (затверджені МОЗ України та 

видані). 

З огляду на отримані нами  дані щодо мікробного пейзажу і  чутливості 

мікрофлори до антибіотиків при ГЕ у дорослих обґрунтовано емпіричний вибір 

стартової терапії - призначення комбінації цефалоспоринів III—IV поколінь з 

фторхінолонами, а при наявності протипоказань до препаратів 

цефалоспоринового ряду - використання фторхінолонів і лінкозамідів. 

У хворих на ГЕ доцільно досліджувати біохімічні показники крові, що 

адекватно віддзеркалюють ступінь запального процесу, зокрема, «гострофазові» 

білки: СРП, гаптоглобін, проба Вельтмана. Підвищення цих показників у 6 - 1,3 - 

1,2 рази відповідно при АФ і у 1,8 -1,4- 1,1 рази - при ІФ на початку захворюван-

ня, а також підвищення СРП на протязі 1 місяця після виписки зі стаціонару при 

АФ в 3,24 рази, при ІФ в 1,5 рази - є показанням до включення у комплекс 

лікування НПЗП на  термін до нормалізації показників.  
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Підвищення тимолової проби при АФ та ІФ в 2,7 - 1,9 разів, активності ЛФ 

в 2,18-1,92 разів, розвиток диспротеїнемії на початку захворювання потребує 

призначення гепатопротекторів. 

У хворих на ГЕ доцільно досліджувати  метаболіти сполучної тканини в 

сироватці крові: рівень глікопротеїнів, сумарних хондроїтинсульфатів і  

хондроїтин-6-сульфатів, загального, зв'язаного і  вільного гідроксипроліну. Зміна 

цих показників в декілька разів на початку захворювання є ознакою абсцедування 

з руйнуванням хряща і показом до негайного розтину абсцесу, призначення 

аскорбінової кислоти у відповідних дозах. Відсутність нормалізації цих 

показників через 1 місяць після виписки (сумарні хондроїтинсульфати при ІФ 

були підвищені у 1,8 рази, при АФ - у 2,2 рази; при АФ залишалося підвищення 

загального  і вільного гідроксипроліну у 1,2 рази, зв’язаного у 1,3 рази (р0,05)) 

свідчить про глибокі структурно-функціональні порушення сполучної тканини і 

необхідність призначення хондропротекторів. 

Обстеженно 86 дорослих пацієнтів (середній вік 44,8 років) на гострий 

епіглотит, з яких у 59 осіб (69%) виявлена ІФ, а у 27 осіб (31%) – АФ, що і стало 

предметом нашого дослідження в гострому і віддаленому періоді.  

Визначено, що особливостями клінічного перебігу абсцедуючого запалення 

надгортанника у дорослих в сучасних умовах стає тенденція до збільшення віку 

пацієнтів (41-60 років, р=0,052), наявність супутнього хронічного тонзиліту у 15% 

пацієнтів, ускладнення стенозом гортані у 18,5%, шийним лімфаденітом у 25,9%, 

парафарингеальним абсцесом у 11,1%, а також незалежність форми запалення від 

анатомічних варіантів його будови.  

При мікробіологічному дослідженні констатований великий lg7-lg9
 
КУО/г 

ступінь мікробної щільності  у 72% хворих. Як при інфільтрації, так і абсцеду-

ванні, на відміну від пацієнтів дитячого віку, визначено переважання 

стафілококово-стрептококової флори над H. Influenzaе. Отримано статистично 

достовірне домінування при абсцесі високо вірулентних штамів  S.аureus, 

асоціацій  Candida spp. з двома чи більше мікроорганізмами, чутливими до 

цефалоспоринів III-IV поколінь, респіраторних фторхінолонів і лінкозамідів. 
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Визначений високий ступінь синдрому системної запальної відповіді на 

початку захворювання на підставі дослідження гостро фазових показників, сис-

теми згортання крові, ендогенної інтоксикації (СРП, фібриноген, гаптоглобін, 

вміст молекул середньої маси (МСМ)), які змінювалися пропорційно важкості 

стану пацієнта і форми запалення надгортанника. Через місяць після виписки зі 

стаціонару виявлено збереження підвищеного рівня СРП при АФ в 3,24 рази, при 

ІФ в 1,5 рази, що стає показанням до включення у комплекс лікування НПЗП до 

нормалізації показників. 

Доведено, що на початку захворювання при інфільтративній та абсцесду-

ючій формах епіглотиту має місце порушення функціонального стану печінки у 

вигляді підвищення показників проби Вельтмана, тимолової проби в 1,9-2,7 разів 

відповідно, коефіцієнта де Рітиса, лужної фосфатази в 1,9-2,2 рази відповідно, 

ліпопротеїдів низької щільності, вираженої диспротеїнемії, що потребує 

призначення гепатопротекторів з обов’язковим контролем відхилених показників 

через місяць.  

Констатовано, що у хворих на АФ епіглотиту існують значні відхилення 

вмісту метаболітів сполучної тканини в сироватці крові: підвищення рівня гліко-

протеїнів, сумарних хондроїтинсульфатів, всіх фракцій гідроксипроліну, особливо 

загального. На основі дискримінантного аналізу доказано, що при одночасному 

підвищенні більш, ніж на 50%, таких показників як α1-глобулін, глікопротеїни, 

СРП, протромбіновий час, можна достовірно діагностувати абсцес надгортанника. 

Відсутність нормалізації цих даних через місяць свідчить про незавершеність 

патологічних процесів в сполучній тканині і необхідність корекції довготривалим 

прийомом витаміну С, а інколи і хондропротекторів. 

Обґрунтована і апробована можливість використання методу двовимірної 

ехографії гортані з кольоровим допплерівським картуванням для диференціальної 

діагностики інфільтративної і абсцедуючої форми ГЕ. Визначено, що ознаками 

інфільтрації надгортанника  є асиметричність форми з розмитими контурами, 

потовщенням передньо-заднього розміру і неможливість диференціювати його 

центр, зниження ехогенності, збільшення кількості локусів кровотоку. 



7 

Достовірною ознакою абсцесу є наявність порожнинних осередків з гіпо-

ехогенним неоднорідним вмістом на тлі гетерогенності структури, з посиленням 

кровотоку по периферії порожнинного утворення.  

У дисертаційній роботі пропонується нове вирішення актуального науково-

практичного завдання, яке полягає у підвищенні ефективності діагностики ГЕ у 

дорослих шляхом застосування УЗД надгортанника і визначення найбільш 

значущих інформативних біохімічних показників, що характеризують ступінь 

ендогенної інтоксикації і порушення функції сполучної тканини, для полегшення 

диференціації інфільтративної і абсцедуючої форми на початку захворювання та 

корекції лікувальної тактики у найближчому і віддаленому періоді. 

 

Ключові слова: абсцес надгортанника, гострий епіглотит, ендогенна 

інтоксикація, надгортанник, сполучна тканина. 
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SUMMARY 

V.L. Davydenko "Modern approaches to the diagnostic and treatment for acute 

epiglottitis in adults" – Qualifying scientific paper as a manuscript.  

             The thesis for the degree of a Candidate of Medical Sciences, specialty 

14.01.19 – otorhinolaryngology (222 – Medicine), Kharkiv Medical Academy of 

Postgraduate Education, Public Health Ministry of Ukraine, Kharkiv, 2020. – SI, 

“O.S. Kolomiychenko Institute of Otalaryngology of the National Academy of 

Medical Science of Ukraine», Kyiv, 2020. 

Relevance of the study. In current conditions, acute epiglotitis (AE) retains its 

medical and social significance because rapidly increasing intoxication and respiratory 

failure with untimely diagnosis and inadequate therapy can cause the neck phlegmon, 

mediastinitis and even death of the patient (M. Bellis et al., 2016).  

Over a number of years, AE was considered to be the prerogative of childhood, 

but currently AE is more common among the adult population, and it has acquired a 

more aggressive course in terms of the occurrence of severe somatic complications if 

the follow-up period was shortened (K. Saito et al., 2017; Y. Shimizu et al., 2016). The 

insights in the etiopathogenesis have changed. Unlike children (H. Tanaka et al., 2017) 

in which Haemophilus influenzae type b prevails, there is no clear answer in adult 

patients about which microorganisms are crucial, so empirical antibacterial therapy is 

not always adequate and rational (A. Sideris et al.). Some AE pathogenesis links in 



10 

adults are being studied by modern researchers (S. M. Baird et al., 2018; V. Kaul et al., 

2018), but a comprehensive assessment of possible disorders of the detoxification 

system, including hepatic function, is not sufficient (J. Ohori et al., 2019). There is 

currently no work on the structural and functional state of connective tissue as the main 

target in inflammation of the epiglottis. 

AE diagnosis is often confounded by an increased pharyngeal reflex, the presence 

of severe painful condition, the epiglottis anatomy, and a psycho-emotional stress of a 

patient with signs of respiratory failure. Therefore, the introduction into practice the 

technique of non-invasive laryngeal ultrasonography (US) in AE diagnostics with a 

certain degree of information value and safety when performing this procedure becomes 

very relevant (T. Fujiwara et al., 2016; T. Y. Hung et al., 2016). 

There are practically no studies related to examination of these patients in the 

long-term period after AE occurrence (G.Y. Shapira et al., 2017). According to this, 

determining the features of the course of various AE forms in adults will make it 

possible to prescribe adequate initial intensive therapy depending on the disease 

severity, and, in future, to monitor and to adjust the disorders detected. 

The aim of the study: to improve the quality of diagnosis and treatment 

effectiveness in adult patients with acute epiglottitis by using ultrasonography and 

biochemical tests that characterize the degree of endogenous intoxication and functional-

structural disorders of connective tissue which will allow to reasonably adjust the 

patient's management tactics in the near and long-term periods. 

          Scientific novelty of the results obtained. A comprehensive assessment of acute 

inflammation indicators, blood coagulation system, endogenous intoxication, protein 

metabolism, structural-functional state of the liver and connective tissue was carried out 

for the first time in patients with various AE forms depending on the disease period; 

approaches to monitoring of metabolic disorders were personified; and their significance 

as additional criteria for the disease course was clarified. 

It was proved for the first time that the development of abscessed form (A/F) in 

AE patients was associated not only with the direct effect of microorganisms on the 

adult body, but it also mediated through a violation of the connective tissue state, which 
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is reflected by the changes in the increased content of main metabolites in blood, in 

particular, total chondroitin sulfates 0.27±0.08 g/L, chondroitin-6-sulfates 0.088±0.009 

g/L, total 23.57±2.29 µmol/L, bound 10.83±0.71 µmol/L, free hydroxyproline 

12.74±0.68 µmol/L (p0.05). The absence of normalization of these indicators in 

patients with A/F and 1 month after discharge was proved: total chondroitin sulfates 

0.207±0.03 g/L, there was observed an increase in total hydroxyproline 22.82±0.83 

µmol/L, bound hydroxyproline 11.67±0.84 µmol/L, and free hydroxyproline 

11.15±0.89 µmol/L (р0.05). 

It was determined that microbial landscape in adults was more diverse with the 

density of microbial colonization lg7-lg9 CFU/g in 72% of patients, in contrast to AE 

children where the main pathogen is Haemophilus influenzae type b was registered. A 

shift of the spectrum towards more aggressive flora was revealed in all patients, and it 

was in proportion to the populations with infiltration or abscessing: (Streptococcus 

pyogenes 34.62% and 55.56% respectively; Streptococcus pneumopiae 15.38% and 

48.15% respectively; Haemophilus influenzae 32.69% and 37.04% respectively). 

Staphylococcus aureus was found to be significantly more common at epiglottis 

abscess: 37.04% versus 3.85% at I/F and association of two or more microorganisms 

with Candida spp. 44.4% and 21.15% at I/F (p0.05). 

The correlation of connective tissue metabolites in serum with clinical 

manifestations and the degree of endogenous intoxication in A/F was confirmed. At the 

beginning of disease: CRP 21.26±2.19 mg/L/h (p≤0.05), haptoglobin 1.49±0.04 g/L (p≤ 

0.05), Veltman's test 7.22±0.27 (p≤ 0.05); the level of CRP remains increased in the 

long-term period 11.19±1.2 mg/l/h (p≤0.05), which requires prolonged administration 

of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Based on discriminant analysis, it 

was proved that with a simultaneous increase in 4 indicators (α1-globulin; glycoproteins; 

SRP; prothrombin time) by more than 50% we can diagnose A/F with high reliability, 

and there is a need for further monitoring of indicators of the structural-functional state 

of connective tissue. 

Scientific data on the possibility of using the technique of two-dimensional 

laryngeal ultrasonography using color Doppler mapping have been supplemented, 
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which makes possible to visualize and clarify the characteristic features of the normal 

epiglottis, on the infiltration stage and on the abscess formation stage. It was proved that 

signs of epiglottis inflammation during laryngeal ultrasonography were the asymmetry 

of its shape with blurred contours, thickening of the anterior-posterior size and the 

inability to differentiate its center, decreased echogenicity, increased number of blood 

flow loci. A reliable differential diagnostic signs of A/F AE were the presence of cavity 

foci with hypoechoic content on the background of the structure heterogeneity, with 

increased blood flow on the periphery of the cavity formation.  

Practical meaning. Proven method of non-invasive diagnosis of GE - two-

dimensional ultrasound of the larynx in the mode of color Doppler mapping, which 

allows for differential diagnosis of infiltrative and abscessive forms of GE in cases 

where scopic examination methods can not be performed (Patent of Ukraine for utility 

model №101632 " 25.09.2015). When AF is determined in the structure of the epiglottis 

additional image in the form of a hollow formation of a round shape with a border in the 

form of a white-gray line, with blurred contours and the presence in the cavity of 

inhomogeneous hypoechoic content, without internal blood flow. The method is 

described in detail in the methodological recommendations "Diagnostic possibilities of 

ultrasound examination of the larynx in the diagnosis of acute epiglottitis in adults" 

(approved by the Ministry of Health of Ukraine and published). 

Given our data on the microbial landscape and the sensitivity of the microflora to 

antibiotics in GE in adults, the empirical choice of starting therapy is justified - the 

appointment of a combination of cephalosporins III-IV generations with 

fluoroquinolones, and in the presence of contraindications to cephalosporins and the use 

of cephalosporins. 

In patients with GE, it is advisable to study the biochemical parameters of the 

blood, which adequately reflect the degree of inflammation, in particular, "acute-phase" 

proteins: PSA, haptoglobin, Weltman test. Increase of these indicators in 6 - 1,3 - 1,2 

times accordingly at AF and in 1,8 -1,4-1,1 times - at IF at the beginning of a disease, 

and also increase in PSA within 1 month after discharge from a hospital. with AF in 
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3.24 times, with IF in 1.5 times - is an indication for inclusion in the treatment of 

NSAIDs for a period until normalization. 

Increase in thymol test at AF and IF in 2,7 - 1,9 times, activity of LF in 2,18-1,92 

times, development of a dysproteinemia at the beginning of a disease demands purpose 

of hepatoprotectors. 

In patients with GE, it is advisable to study the metabolites of connective tissue in 

the serum: the level of glycoproteins, total chondroitin sulfates and chondroitin-6-

sulfates, total, bound and free hydroxyproline. The change of these indicators several 

times at the beginning of the disease is a sign of abscess with destruction of cartilage 

and an indication for immediate opening of the abscess, the appointment of ascorbic 

acid in appropriate doses. Lack of normalization of these indicators in 1 month after 

discharge (total chondroitin sulfates at IF were increased by 1,8 times, at AF - by 2,2 

times; at AF there was an increase of the general and free hydroxyproline in 1,2 times 

connected in 1 , 3 times (p≤0,05)) indicates deep structural and functional disorders of 

connective tissue and the need for chondroprotectors.  

We  have examined 86 adult patients (middle age 44.8 years) with AE, 59 

patients (69%) had IF, and 27 patients (31%) - had abscess, that  was the subject of our 

study in acute and remote period. 

It is determined that  there are the peculiarities of the clinical course of abscessive 

inflammation of the epiglottis in adults . In modern conditions there is a tendency of 

increasing the age of patients (41-60 years, p = 0.052), the presence of concomitant 

chronic tonsillitis in 15% of patients, complications of laryngeal stenosis in 18.5%, 

cervical lymphadenitis in 25.9%, parapharyngeal abscess in 11.1%, as well as the 

independence of the inflammation form from the anatomical variants of its structure. 

        At microbiological research   the big lg7-lg9 CFU / g degree of microbic density 

among 72% of  the patients was stated. In both infiltration and abscessing, in contrast 

to pediatric patients, the predominance of staphylococcal-streptococcal flora over H. 

influenzae was determined. A statistically significant dominance was obtained in the 

abscess of highly virulent strains of S. aureus, associations of Candida spp with two 
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or more microorganisms sensitive to cephalosporins of III-IV generations, respiratory 

fluoroquinolones and lincosamides. 

     High degree of systemic inflammatory response syndrome at the beginning of the 

disease was determined on the basis of the study of acute phase parameters, blood 

coagulation system, endogenous intoxication (CRP, fibrinogen, haptoglobin, the 

content of molecules of average mass),that changed proportionaly to the severity of 

the patient's condition and the form of inflammation of the epiglottis. In a month after 

discharge from the hospital, the preservation of the increased level of СRP in AF in 

3.24 times, in IF in 1.5 times that  is an indication for inclusion in the treatment of 

NSAIDs until the normalization of indicators. 

     It is proved that at the beginning of the disease in infiltrative and abscessing forms 

of epiglottitis there is a violation of the functional state of the liver in the form of an 

increase in the Veltman test, thymol test in 1.9-2.7 times, respectively, De Ritis ratio, 

alkaline phosphatase 1.9-2.2 times, respectively, low-density lipoprotein, severe 

dysproteinemia, requiring the appointment of hepatoprotectors with mandatory 

monitoring of abnormalities in a month. 

     The results of the performed studies showed that in patients with  AF epiglottitis 

there are significant deviations in the content of connective tissue metabolites in the 

serum: increased levels of glycoproteins, total chondroitin sulfates, all fractions of 

hydroxyproline, especially general.  It is possible to accurately diagnose an epiglottis 

abscess on the basis of discriminant analysis : at simultaneous increase by more than 

50%, such indicators as α1-globulin, glycoproteins, CRP, prothrombin time. The lack 

of normalization of these data in a month indicates the incompleteness of 

pathological processes in the connective tissue and the need for correction by long-

term intake of vitamin C, and sometimes chondroprotectors. 

      The possibility of using the method of two-dimensional ultrasound of the larynx 

with color Doppler mapping for differential diagnosis of infiltrative and abscessive 

forms of AE is substantiated and tested. It is determined that the signs of infiltration 

of the epiglottis are the asymmetry of the shape with blurred contours, thickening of 

the anterior-posterior size and the inability to differentiate its center, decrease in 
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echogenicity, increase in the number of blood flow loci. A reliable sign of an abscess 

is the presence of cavity cells with hypoechoic inhomogeneous content on the 

background of heterogeneity of the structure, with increased blood flow on the 

periphery of the cavity formation. 

      This study recommends a new decision of an actual scientific and practical 

problem. This decision consists of increasing efficiency of diagnostics of AE in 

adults by using ultrasound of an epiglottis and definition of the most significant 

informative biochemical indicators characterizing degree of endogenous intoxication 

and disturbance connective tissue functions, to facilitate the differentiation of 

infiltrative and abscessive forms at the beginning of the disease and the correction of 

treatment tactics in the near and long term. 

    Key words: abscess of the epiglottis, acute epiglottitis, connective tissue, endogenous  

    intoxication, epiglottis. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гострий епіглотит, як тяжке запалення надгортанника, 

черпакувато-надгортанних складок та навколишніх тканин  в сучасних умовах 

зберігає свою медико-соціальну значимість, тому що швидко зростаюча 

інтоксикація та дихальна недостатність при несвоєчасній діагностиці і 

неадекватній терапії може стати безпосередньою причиною флегмони шиї, 

медіастиніту і навіть смерті пацієнта [5, 7, 56, 127, 119]. За даними авторів [11, 30,  

42, 105, 167]  смертність у дорослих складає 7%, у дітей - 6%- 20% (при пізній 

діагностиці), а високий ризик летального наслідку зумовлений можливістю 

обструкції верхніх дихальних шляхів та складністю інтубації пацієнта [108, 109, 

125, 162, 227]. 

Багато років ГЕ був прерогативою дитячого віку, відповідно до цього і 

значна кількість досліджень присвячена саме дитячому віку [68, 76, 78, 86, 195, 

220]. В той же час, у дорослих така патологія описана значно менше [223, 228, 

251].  

Натепер ГЕ зустрічається частіше серед дорослого населення, набув більш 

агресивного перебігу в плані виникнення тяжких соматичних ускладнень при 

скороченні терміну спостереження [44, 224, 229]. За Наказом МОЗ України від 

24.03.2009 р. №181 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за 

спеціальністю «Отоларингологія» немає єдиної чіткої класифікації щодо епігло-

титу, а також протоколів ведення хворих при різних стадіях патологічного 

процесу.  

Останніми роками погляди щодо етіопатогенезу і клінічної картини ГЕ у 

дорослих набули значних змін у порівнянні з типовим перебігом як з точки зору 

віку пацієнтів, так і важливості тих чи інших симптомів захворювання. Етіологія 

виникнення ГЕ найбільш досліджена і описана у літературі у дітей [62, 240, 245], 

де превалює Haemophilus influenzaе тип b. В той же час, у дорослих пацієнтів 

однозначної відповіді на те, які мікроорганізми викликають розвиток хвороби, 

немає, у зв’язку з цим емпірична антибактеріальна терапія дискутується, не 
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завжди раціональна і адекватна [128, 218, 221, 230, 233, 260].  

Основні ланки патогенезу ГЕ у дорослих вивчаються сучасними 

дослідниками [178, 238, 242], в т.ч. деякі показники ендогенної інтоксикації, але 

комплексної оцінки можливих порушень детоксикаційної системи, в тому числі 

функції печінки, мало [207]. Практично немає робіт щодо порушень структурно-

функціонального стану сполучної тканини як основної мішені при виникненні 

запалення надгортанника. В той же час,  загально відомо, що ГРВІ  у одних 

хворих може спричинити гострий фарингіт або ангіну, а у інших – гострий 

ларингіт або абсцес надгортанника. Тому можливо припустити, що це може бути 

наслідком особливостей обміну сполучної тканини цього хворого. 

Діагностика ГЕ залишається досить часто важкою внаслідок підвищеного 

глоткового рефлексу, присутності сильного больового синдрому, особливостей 

будови гортані і самого надгортанника, напруженого психо-емоційного стану 

пацієнта з ознаками дихальної недостатності. Тому впровадження в практику ще 

одного методу неінвазивної діагностики ГЕ- ультразвукового дослідження  

гортані з визначеним ступенем інформаційної цінності та безпечності при вико-

нанні цієї процедури у таких хворих стає дуже актуальним [3, 151, 170, 254, 258].  

Практично не існує робіт, пов’язаних із обстеженням цих пацієнтів у від-

даленому періоді після перенесеного ГЕ [228]. Дискутабельним залишаються і 

показання до втручання на надгортаннику як в стадії інфільтрації так і 

абсцедування, необхідне знеболювання для цього. Згідно цього, визначення 

особливостей перебігу різних форм ГЕ у дорослих дасть можливість призначати 

адекватну початкову інтенсивну терапію в залежності від ступеню важкості 

перебігу захворювання, а в подальшому - диференційовано корегувати її для 

профілактики ускладнень в подальшому.  

Зв’язок роботи з плановими науково-дослідними роботами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи (НДР) кафедри 

отоларингології та дитячої отоларингології Харківської академії післядипломної 

освіти «Удосконалення методів діагностики та лікування хворих на хронічну 
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запальну ЛОР-патологію з використанням фізичних методів» (№ державної 

реєстрації 0115U000144). Здобувач є співвиконавцем вказаної НДР. 

Мета дослідження: підвищення якості діагностики та ефективності 

лікування дорослих хворих на гострий епіглотит шляхом використання 

ультразвукового дослідження і біохімічних тестів, які характеризують ступінь 

ендогенної інтоксикації та функціонально-структурні порушення сполучної 

тканини, що дозволить обґрунтовано корегувати тактику ведення пацієнта в 

найближчому та віддаленому періоді.   

          Для вирішення поставленої мети нами визначені наступні завдання: 

1. Виявити частоту і особливості клінічного перебігу різних форм епіглотиту у 

дорослих за даними архівного матеріалу і спостережень останніх років. 

2. Ідентифікувати особливості мікробного обсіменіння гортаноглотки  і антибіо-

тикочутливість флори при різних формах епіглотиту. 

3. Визначити ступінь ендогенної інтоксикації при різних формах ГЕ і з’ясувати 

найбільш інформативні біохімічні показники. 

4. Дослідити особливості функціонування сполучної тканини при різних формах 

епіглотиту на початку захворювання і у віддаленому періоді на основі біохімічних 

критеріїв. 

5. Вивчити можливість ідентифікації стадії запального процесу надгортанника за 

допомогою ультразвукової діагностики гортані. 

6. З’ясувати необхідність корекції терапії, що призначається при епіглотиту в най-

ближчому і віддаленому періоді згідно отриманих даних. 

 

         Об’єкт  дослідження – інфільтративна та абсцедуюча форма гострого 

епіглотиту. 

Предмет дослідження - клініко-лабораторні прояви, мікробний пейзаж 

гортаноглотки, ультрасонограми гортані, біохімічні показники крові. 

Методи дослідження: загально клінічні, загальний ЛОР огляд; скопічні – ви-

значення обсягу запальних змін гортаноглотки і стану надгортанника; 

 УЗД гортані – диференціація форми запалення надгортанника: інфільтративна чи 
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абсцедуюча;  

мікробіологічні – ступінь обсіменіння і чутливість мікрофлори до лікарських 

засобів;  

біохімічні: 

 - ступінь ендогенної інтоксикації крові (лейкоцитарні індекси (ЛІ), молекули 

середньої маси (МСМ));  

-показники запального процесу (С-реактивний протеїн (СРП), ревматоїдний 

фактор, гаптоглобін, глікопротеїни, проба Вельтмана); 

 - показники, що характеризують структурно-функціональний стан печінки 

(АлАТ, АсАТ, протеїнограма, лужна фосфатаза (ЛФ)); 

 - показники ліпідного обміну (ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) і 

холестерин, проба тимолова); 

 - показники стану сполучної тканини (фракційний склад гідроксипроліну; фрак-

ційний і сумарний склад сульфатованих глікозаміногліканів); 

 -показники згортальної системи крові (коагулограма);  

математичні – для статистичної обробки отриманих результатів.  

          НАУКОВА НОВИЗНА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Уперше проведена 

комплексна оцінка показників гострого запалення, системи згортання крові, 

ендогенної інтоксикації, обміну білків, структурно-функціонального стану 

печінки та сполучної тканини у хворих на різні форми ГЕ залежно від періоду 

захворювання, персоніфіковані підходи до моніторингу метаболічних порушень 

та з’ясована їх значущість як додаткових критеріїв перебігу захворювання. 

Уперше доведено, що розвиток АФ у хворих на ГЕ пов’язаний не лише з 

безпосереднім впливом мікроорганізмів на організм дорослої людини, а і 

опосередкується через порушення стану сполучної тканини, що відображується 

змінами підвищення вмісту основних метаболітів в крові, зокрема сумарних 

хондроїтинсульфатів 0,27±0,08 г/л, хондроїтин-6-сульфатів - 0,088±0,009 г/л, 

загального - 23,57±2,29 мкмоль/л, зв'язаного-10,83±0,71 мкмоль/л, вільного 

гідроксипроліну 12,74±0,68 мкмоль/л (р0,05). Доведено відсутність нормалізації 

цих показників у хворих на АФ і через 1 місяць після виписки: сумарні 
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хондроїтинсульфати - 0,207±0,03 г/л, залишалося  підвищення загального - 

22,82±0,83 мкмоль/л, зв’язаного -11,67±0,84 мкмоль/л  і вільного-11,15±0,89 

мкмоль/л  гідроксипроліну  (р0,05).  

Визначено, що на відміну від ГЕ у дітей, де основним збудником є 

Haemophilus influenzaе тип b, у дорослих мікробний пейзаж більш різноманітний 

зі щільністю мікробної колонізації lg7-lg9
 

КУО/г у 72% хворих. Виявлено 

зміщення спектру в бік більш агресивної флори у всіх хворих і пропорційно 

групам з інфільтрацією чи абсцедуванням: (Streptococcus pyogenes – відповідно 

34,62% і 55,56%,  Streptococcus pneumoniaе - відповідно 15,38% і 48,15%, 

Haemophilus influenzaе – відповідно 32,69% і 37,04%). При абсцесі надгортанника 

достовірно частіше виділялись Staphylococcus aureus- 37,04% проти 3,85%  при ІФ 

і асоціації двох і більше мікроорганізмів з Candida spp.- 44,4% і 21,15 % при ІФ, 

(р0.05). 

Підтверджено кореляцію вмісту у сироватці крові метаболітів сполучної 

тканини з клінічними проявами і ступенем ендогенної інтоксикації при АФ. На 

початку захворювання: СРП - 21,26±2,19 мг/л/год (р≤0,05), гаптоглобін - 

1,49±0,04 г/л (р≤ 0,05) проба Вельтмана - 7,22±0,27 (р≤ 0,05); у віддаленому 

періоді підвищений рівень СРП зберігається - 11,19±1,2 мг/л/год (р≤0,05), що 

потребує пролонгованого призначення НПЗП. На основі дискримінантного 

аналізу доказано, що при одночасному підвищенні 4 показників (α1-глобулін; 

глікопротеїни; СРП; протромбіновий час) більше ніж на 50%, ми можемо з вели-

ким ступенем достовірності діагностувати АФ і необхідність в подальшому конт-

ролю показників структурно-функціонального стану сполучної тканини 

Доповнені наукові дані про можливість використання методу двовимірної 

ехографії гортані з використанням кольорового допплерівського картування, що 

дозволяє отримати зображення і уточнити характерні ознаки надгортанника в 

нормі, в стадії інфільтрації і при формуванні абсцесу. Доведено, що ознаками 

запалення надгортанника при УЗД гортані є асиметричність форми з розмитими 

контурами, потовщенням передньо-заднього розміру і неможливість 

диференціювати його центр, зниження ехогенності, збільшення кількості локусів 
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кровотоку. Достовірною диференційно-діагностичною ознакою АФ ГЕ є 

наявність порожнинних осередків з гіпоехогенним неоднорідним вмістом на тлі 

гетерогенності структури, з посиленням кровотоку по периферії порожнинного 

утворення.  

          Практична значимість отриманих результатів. Апробований метод 

неівазивної діагностики ГЕ- двовимірної ехографії гортані в режимі кольорового 

допплерівського картування, який дозволяє провести диференціальний діагноз 

інфільтративної і абсцедуючої форми ГЕ у випадках, коли скопічні методи 

обстеження неможливо виконати (Патент України на корисну модель №101632 

«Спосіб ранньої діагностики абсцедування тканин надгортанника» 25.09.2015). 

При АФ визначається в структурі надгортанника додаткове зображення у вигляді 

порожнинного утворення округлої форми з межею у вигляді біло-сірої лінії, з не-

чіткими контурами і наявністю в порожнині неоднорідного гіпоехогенного вміс-

ту, без внутрішнього кровотоку. Докладно методика викладена в методичних 

рекомендаціях «Діагностичні можливості ультразвукового дослідження гортані в 

діагностиці гострих епіглотитів у дорослих» (затверджені МОЗ України та 

видані). 

З огляду на отримані нами  дані щодо мікробного пейзажу і  чутливості 

мікрофлори до антибіотиків при ГЕ у дорослих обґрунтовано емпіричний вибір 

стартової терапії - призначення комбінації цефалоспоринів III—IV поколінь з 

фторхінолонами, а при наявності протипоказань до препаратів 

цефалоспоринового ряду - використання фторхінолонів і лінкозамідів. 

У хворих на ГЕ доцільно досліджувати біохімічні показники крові, що 

адекватно віддзеркалюють ступінь запального процесу, зокрема, «гострофазові» 

білки: СРП, гаптоглобін, проба Вельтмана. Підвищення цих показників у 6 - 1,3 - 

1,2 рази відповідно при АФ і у 1,8 -1,4- 1,1 рази - при ІФ на початку захворюван-

ня, а також підвищення СРП на протязі 1 місяця після виписки зі стаціонару при 

АФ в 3,24 рази, при ІФ в 1,5 рази - є показанням до включення у комплекс 

лікування НПЗП на  термін до нормалізації показників.  

Підвищення тимолової проби при АФ та ІФ в 2,7 - 1,9 разів, активності ЛФ 

в 2,18-1,92 разів, розвиток диспротеїнемії на початку захворювання потребує 

призначення гепатопротекторів. 
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У хворих на ГЕ доцільно досліджувати  метаболіти сполучної тканини в 

сироватці крові: рівень глікопротеїнів, сумарних хондроїтинсульфатів і  

хондроїтин-6-сульфатів, загального, зв'язаного і  вільного гідроксипроліну. Зміна 

цих показників в декілька разів на початку захворювання є ознакою абсцедування 

з руйнуванням хряща і показом до негайного розтину абсцесу, призначення 

аскорбінової кислоти у відповідних дозах. Відсутність нормалізації цих 

показників через 1 місяць після виписки (сумарні хондроїтинсульфати при ІФ 

були підвищені у 1,8 рази, при АФ - у 2,2 рази; при АФ залишалося підвищення 

загального  і вільного гідроксипроліну у 1,2 рази, зв’язаного у 1,3 рази (р0,05)) 

свідчить про глибокі структурно-функціональні порушення сполучної тканини і 

необхідність призначення хондропротекторів. 

             Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджені в клінічну практику міської клінічної 

лікарні №30 м. Харкова, клініки Інституту медичної радіології НАМН України м. 

Харків, а також в учбовий процес кафедри отоларингології та дитячої отоларин-

гології ХМАПО і кафедри оториноларингології ХНМУ. 

         Особистий внесок здобувача. Дисертантом проведено патентно-

інформаційний пошук і аналіз наукової літератури за темою дисертації, визначені 

мета і завдання досліджень, розроблено план роботи. Всі хворі на ГЕ самостійно 

оглянуті, обстежені і проліковані дисертантом. Результати досліджень 

систематизовано та узагальнено, проведено аналіз, статистична обробка 

отриманих даних. Разом із науковим керівником проведено аналіз та узагальнення 

результатів роботи та сформульовані висновки. 

Дисертантом проведена вся підготовча робота з оформлення Патенту на 

корисну модель №101632 «Спосіб ранньої діагностики абсцедування тканин 

надгортанника». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на 

корисні моделі 25.09.2015. Винахідники: Гарюк Григорій Іванович, UA, Кулікова 

Олена Олександрівна, UA, Почуєва Тетяна Віталіївна, UA, Давиденко Вікторія 

Леонідівна, UA, Федуленкова Юлія Янівна, UA, (власник Харківська медична 

академія післядипломної освіти). 
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       Автор брав участь у написанні та оформленні разом зі співавторами 

методичних рекомендацій «Діагностичні можливості ультразвукового 

дослідження гортані в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих» (2016).  

Автором самостійно здійснена підготовка публікацій до друку та доповідей 

на наукових конференціях, засіданнях ЛОР-товариства. 

Розроблена і обґрунтована схема  диференційованого підходу до лікування з 

метою запобігання ускладнень. Матеріали та ідеї співавторів публікацій не були 

використані в дисертаційній роботі. 

          Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи повідомлені і обговорені на: 

- засіданні Харківського медичного товариства отоларингологів ( березень 2016) ; 

- Науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю 

«Медицина XXI століття», ХМАПО (24 листопада 2016, м.Харків); 

- засіданні Харківського медичного товариства отоларингологів: лютий 2017; 

-XIV Міжнародній науковій конференції студентів, молодих вчених та фахівців 

«Актуальні питання сучасної медицини», ХНУ ім.В.Н.Каразіна (30-31 березня 

2017 р., м. Харків).  

          Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових 

робіт: 3 статті в іноземних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 – у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 

України, 4 тези - в матеріалах науково-практичних конференцій, 1 – методичні 

рекомендації, затверджені МОЗ України, 1 - патент України на корисну модель.  

          Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота надрукована на 174 

сторінках; складається з титульного аркуша, анотації, змісту, переліку умовних 

скорочень вступу, 5 розділів, які включають в себе аналітичний огляд літератури, 

опис матеріалів і методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, розділ 

аналізу та узагальнення отриманих результатів висновків, практичних 

рекомендацій, списку 260 використаних літературних джерел (118 кирилицею, 

142 латиною). Містить 25 малюнків, 37 таблиць.  

      Вид роботи: клініко-лабораторний. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Дискусійні питання клініко-епідеміологічних характеристик гострого епіглотиту у 

дорослих на сучасному етапі 

          Епіглотит як окреме захворювання вперше був описаний в 1878 Michel [199] 

і названий  "angina epiglottidea anterior". 

 Історичним прикладом швидкоплинності і небезпеки епіглотиту може бути 

смерть Джорджа Вашингтона в 1799 році, причиною якої стало саме це 

захворювання. Очевидці тієї сумної події стверджували, що Вашингтон, 

прокинувшись вранці з болем в горлі, ввечері того ж дня помер від задухи. Цей 

приклад добре демонструє соціальну, для життя небезпечну, нажаль і дотепер, 

гостроту проблеми [53]. 

У вітчизняній літературі одні автори [53,62] гострий епіглотит (ГЕ) розгля-

дають як форму флегмонозного ларингіту з максимальними змінами в області 

надгортанника. Інші [5, 42, 92] – як форму набряково-катарального ларингіту з 

переважним ураженням надгортанника. Але всі вони сходяться на думці, що ГЕ 

(надскладковий ларингіт) є причиною прогностично серйозної обструкції гортані 

за рахунок звуження дихальних шляхів внаслідок запального набряку слизової 

оболонки надгортанника і черпало-надгортанних складок. В оториноларин-

гологічному словнику Т. Мчедлидзе (2007) [69] ГЕ трактує як «запалення 

слизової оболонки надгортанника», а абсцедуючий ларингіт подано як «гострий 

ларингіт з утворенням абсцесу, частіше на язиковій поверхні надгортанника або 

на черпакувато-надгортанних складках…». Більшість авторів вважають, що ГЕ - 

це не ізольована «Лор-патологія», а складне захворювання з широким 

поліморфізмом, що найчастіше вимагає втручання фахівців різного профілю - 

реаніматологів, інфекціоністів, імунологів, пульмонологів [84, 108, 112]. 

В зарубіжних джерелах [119, 196, 205, 256] ГЕ (супраглотит) – це важке 

гостре флегмонозно-бактеріальне запалення гортаноглотки, що вражає запальним 

набряком не лише надгортанник, але і істинні та фальшиві голосові складки, 

гортанні шлуночки, черпало-подібні хрящі.  В Сполучених Штатах Америки ГЕ 
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поділяється на дві форми: з обструкцією верхніх дихальних шляхів та без неї 

[227]. 

Вважалось, що на ГЕ частіше хворіють діти. У них максимум захворю-

ваності припадає на період між 2 і 7 роками (в середньому 3,5 роки) [5, 42, 76]. 

Однак це не виключає можливість розвитку хвороби в більш ранньому або більш 

пізньому віці. У літературі є повідомлення про випадок епіглотиту у 

новонародженого [121, 146]. Особи чоловічої статі хворіють частіше [149]. У 

МКХ10 (міжнародний класифікатор хвороб) гострий епіглотит має позначення 

J05.1.  

 Співвідношення чоловіки / жінки у дорослих становить 3: 1, а у дітей 3: 2 

[5, 8, 30, 95,  145, 147, 182]. Середній вік хворих дорослих приблизно дорівнює 45 

рокам.  Lindquist B. et al.  (2017), вважають, що середньостатистичний пацієнт з 

ГЕ - це чоловік - європеєць середнього віку, що палить та має хронічну патологію 

в анамнезі, наприклад цукровий діабет [192].  

Супутня патологія у пацієнтів з ГЕ, за даними досліджень [119, 205, 209, 

256], є серцево-судинні захворювання (38,75%), інфекційні (27,17%), дихальні 

(22,88%) розлади, цукровий діабет (13,26%) та зловживання психоактивними 

речовинами (18,86%). ГЕ зустрічається навіть у вагітних [154]. Е.А. Кирасирова та 

співавт. (2010) [52] вважає, що епіглотит є ускладненням тонзилогенної інфекції, 

яка має низхідний шлях розповсюдження. 

  Mayo-Smith MF et al. (1995) [196]  зробили висновок, що закономірності 

між виникненням ГЕ та порою року немає. Глинская И.Н. (2011) [25] в своїй 

роботі відмічає, що  випадки захворювання ГЕ носили спорадичний характер з 

реєстрацією найбільшої кількості випадків в лютому, травні та листопаді. 

Багато авторів [25, 49, 106, 158, 175, 200] вважають, що у дітей до 5 років ГЕ 

викликає переважно гемофільна паличка типу b. В даний час відомо більше 20 

різних клінічних форм Hib-інфекції, екологічною нішею для чого в макро-

організмі служить слизова оболонка носоглотки [27, 203, 208, 252]. Тому ще з 

1980 р. у високо розвинених країнах: США, країнах Европи, Австраліії в календар 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
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профілактичних щеплень було введено обов’язкову вакцинацію проти цієї 

інфекції, що за 10 років призвело до зниження захворюваності на ГЕ: 

- США: з 3,47 до 0,63 випадків на 100000 дитячого населення [227]; 

- Швеція: з 14,7 до 0,9 випадків на 100 000 [130, 152, 169]; 

- Франція: з 0,7 до 0,3 на 100,000 дитячого населення [142]; 

- Австралія:  з 6,6 до 3,3 випадків на 100,000 дитячого населення [259]; 

- Данія: з 4,9 до 0,02 випадків на 100000 населення [160].   

За даними ВООЗ, загальне навантаження Hib-інфекції для країн, що не 

приступили до масової вакцинації (з економічних причин) оцінюють в 100-200 

випадків на 10000 населення [222]. На початок 2009 року понад 120 країн, в тому 

числі 33 країни європейського регіону включило вакцинацію проти Hib - інфекції 

в свої національні календарі щеплень [14, 113]. В Україні ця вакцинація була 

запропонована з 2006 року, у дітей вона є обов’язковою, а дорослих не 

вакцинують.  

Ретроспективні дослідження у багатьох країнах світу показують, що дійсно 

у дітей частота розвитку ГЕ, що викликаний гемофільною інфекцією тип b, 

суттєво зменшилася [236, 249], але є інші збудники, а також мікст-інфекції, що 

викликають ГЕ [145, 165, 245].  

Результати вакцинації для дорослого населення виявилися неоднозначними. 

Garpenholt O. et al. (2005 ) вважає, що « завдяки впровадженню вакцинації Hib у 

загальну програму вакцинопрофілактики дітей було досягнуто не лише зниження 

рівня захворюваності у наймолодшій віковій групі на більш ніж 90%, але також 

зменшення захворюваності у старших вікових групах та у дорослих» [152]. В 

Швейцарії в широкомасштабному обстеженні хворих до та після вакцинації 

Schüpbach J. et al. (2000)  [226] визначили, що дорослих теж потрібно вакцинувати 

проти гемофільної інфекціїї, щоб уникнути важких форм захворювання з леталь-

ними випадками на ГЕ. В той же час, Guardiani E. et al.  (2010) [157] констатує, що 

у дорослого населення частота розвитку ГЕ має хвилеподібний характер і не змен-

шилась, а навіть збільшилася у післявакцинальну еру. Підтвердженням цієї думки 

є такі інформаційні джерела: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garpenholt%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10391176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%BCpbach%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11141935
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- Англія: частота ГЕ у дорослих коливається від 1,1 до 4,7 випадків на 100 000 

населення [205], 

-  США: частота збільшилися з 0.88 випадків (1986-1990 р.р.)  до 2.1 (1991-1995 

р.р.) і до 3.1 (1996-2000 роки) на 100000 дорослого населення [131, 192, 196], 

- Данія: цей показник не змінився і складає 1,9 випадків дорослого населення 

[160], 

- Австралія:  випадки дорослого ГЕ не зменшилися, а навіть збільшилися, і 

причина цього не зрозуміла [259]. 

За даними досліджень, що проводилися у Канаді, Германії, Іспанії [135, 136, 

176, 197] у післявакцинальний період етіологічним чинником гемофільної 

інфекції стала гемофільна паличка капсульованого типу а, f, що містить 

ендотоксин і протеїни, а також некапсульовані види, які більш вірулентні [27,57 

124, 237].    

 Trollfors B. et al. (1991) [244] виявив, що при виникненні ГЕ в сім`ї є 

значний ризик виникнення подібного захворювання у контактних осіб протягом 

60 діб з початку захворювання. 

Окрім H.influenzae, етіолоічними чинниками виникнення ГЕ можуть бути  

інші мікроорганізми та немікробні агенти, до яких відносять віруси, травми, 

опіки, ушкодження хімічними та наркотичними речовинами, стани після хіміо- та 

променевої терапії [126, 192, 205, 215, 216, 225, 235]. Згідно з дослідженнями 

[150, 196] лише у 12% хворих на ГЕ було виділено H.influenzae типу b, в 3 % - 

висіялися α- та β-гемолітичний стрептоккок, Propionibacterium species, 

Streptococcus pneumoniae. За даними Mcvernon J. et al. (2006) [198], у 20% 

дорослих пацієнтів з ГЕ виявлено ассоціації Hib-інфекцію з пневмококом та 

стрептококом групи А. Chroboczek T. et al. (2015) [142] виявили H. influenzae при 

ГЕ лише в 1,2%, а головним мікробним етіолоічним чинником вважають 

Streptococcus spp, що включає S. anginosus, β-гемолітичний стрептококк групи С, 

S.viridians, а  також  були виділені ассоціації: Fusobacterium 

necrophorum; Prevotella, включаючи  P. Intermedia і  P. Oris;  Neisseria spp.; 

і Gemella spp.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trollfors%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1957598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chroboczek%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25945804
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Все частіше при ГЕ етіологічною причиною стає Staphylococcus aureus. 

Можливо, що коменсал підвищує навантаження на організм, роблячи його більш 

сприйнятливими до інфікування іншими мікроорганізмами [163]. Вважається, що 

S. aureus колонізує верхні дихальні шляхи приблизно у п'ятої частини здорового 

дорослого населення [139, 154,163,192]. Жиліна А. Л. (2007) [42] навпаки за 

результатами своїх досліджень зробила висновок, що казати про етіологічну 

значущість Streptococcus pneumoniae та Staphylococcus aureus неможливо, тому 

що носійство цих мікроорганізмів у здорових складає відповідно до 20% і до 16%. 

Lindquist B et al. (2017) [192] вважають можливими бактеріальними патогенами, 

що викликають ГЕ у дорослих: S. pyogenes, S. pneumoniae, S. aureus і H. influenzae 

та іншу флору респіраторного тракту. На думку Trollfors B. [243, 244] в 40% випа-

дків етіологія ГЕ не відома (згідно даних бактеріологічних посівів та полімеразної 

ланцюгової реакції). Можливими етіологічними чинниками у решти 60 % є 

наступні: Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Kingella kingiae, Bacteroides 

species і вірус простого герпесу.  

В роботі М.М. Попова та співавт. (2007) [81], присвяченій вивченню 

мікрофлори надгортанника при ГЕ, наводиться велика кількість виділеної з його 

поверхні умовно патогенної флори, що належить до різних таксонів, а також 

гриби роду Candida. Обстеживши 100 хворих на ГЕ, автори висівали по частоті: E. 

faecalis, S. haemolyticus, S. pyogenes, S. epidermidis, S. pneumoniae, S. aureus, H. 

influenzae. При абсцедуючій формі ГЕ мікрофлора частіше була представлена 

асоціаціями і більш високим ступенем мікробного обсіменіння слизової 

надгортанника.   

Isakson M. та Hugosson S. (2011) [172], Briem B. et al. (2005) [134] вважають, 

що найбільш важливим етіологічним фактором є S. pneumoniае і, завдяки 

проведенню вакцинації у дорослих  23 валентною полісахаридною вакциною 

(PPV-23), можна запобігти виникненню такої важкої хвороби як ГЕ. На думку 

Жиліної А.Л. (2007) [42], провідне місце грають стрептококи груп А, В, С, 

пневмокок, золотистий стафілокок, і це питання має істотне значення при виборі 

раціональної антибіотикотерапії.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isakson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21106138
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У пацієнтів з імунодефіцитними станами різного генезу, захворювання 

викликається найчастіше грибами роду Candida albicans,  особливо після курсів 

хіміотерапії або трансплантації органів [140, 141]. 

 Trollfors B. [242, 243] вважає, що незважаючи на збільшення кількості 

дорослих пацієнтів з ГЕ, число антитіл крові, позитивних для H. influenzae, не 

збільшувалося, що свідчить про альтернативний патоген, який може бути від-

повідальним за розвиток захворювання. Використання ПЛР для діагностики 

покращило якість виявлення мікроорганізмів з 28% до 57%. В деяких випадках 

мікрофлора не висівалась, що автори пояснюють несвоєчасним взяттям мазка з 

поверхні надгортанника, попередньою антибактеріальною терапією або не 

бактеріальною природою процесу. Виявлено синергізм у дії гемофільної палички 

та деяких респіраторних вірусів [76, 104]. 

Актуальність обраної теми підтверджує і той факт, що на сьогодні леталь-

ність при ГЕ досить висока (в середньому 5-10%) і зумовлена не усуненою 

своєчасно обструкцією дихальних шляхів, а також аспірацією слизу або виділень 

з ротоглотки, особливо в дитячому віці [105, 119, 142 ]. Смертність у дорослих 

становить 7% [255], у дітей від 6% (при своєчасній діагностиці та невідкладній 

допомозі) до 20% випадків при пізній діагностиці захворювання, а при 

забезпеченні адекватної прохідності дихальних шляхів - менше 1% [84, 169, 192]. 

У дітей причиною смерті може стати додаткове звуження гортані на вдиху 

(колапс), пов'язане з високою еластичністю її скелета, що підтверджується 

знаходженням на розтині звуженого, але прохідного просвіту дихальних шляхів 

[200].  

Mayo-Smith M.  (1993) [195] виявив чітку закономірність між асфіксією і ге-

мофільною інфекцією: у 66% хворих, що потребували штучного відновлення 

дихання кров була позитивною по відношенню до гемофільної інфекції, а у тих, 

що не мали вираженої дихальної недостатності, - лише в 10%.  

 Окрім інфекційного агенту, в патогенезі ГЕ багато дослідників [5, 84, 92, 

108, 109] звертає увагу на можливість травми слизової оболонки з інвазією 

мікроорганізмів, присутніх в верхніх дихальних шляхах.  
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Романова Е.А. та співавт. (2008) [83] встановили, що розвиток ГЕ тісно 

пов'язаний з порушенням реактивності фагоцитарної та гуморальної ланки 

імунітету:  зниження афінності  антитіл, що продукуються, опсонізуючих 

властивостей сироватки, фагоцитарної і біоцидною активності нейтрофілів. При 

катаральній і некротичній формах ГЕ розлади іммунореактивності носять 

однотипний характер, але більш виражений у осіб з некрозом надгортанника. 

В.М. Шайтор та С.А. Климанцев (2012 ) [112] вдало пов’язують основні 

ланки патогенезу з клінічними симптомами ГЕ: щільне зрощення слизової 

оболонки надгортанника з еластичним хрящем призводить до того, що поряд з 

ексудативним запальним набряком виникає внутрішній хондроперихондрит, який 

пояснює появу таких симптомів, як дисфагія, болючість при пальпації в області 

шиї. По мірі зростання набряку в надскладковій області, надгортанник 

опускається назад, що призводить до швидко прогресуючого звуження дихальних 

шляхів і утруднення дихання [103]. 

Більшість російських авторів [5, 84, 92, 112] вважають, що існує три форми 

ГЕ: набрякова, інфільтративна та абсцедуюча. Mayo-Smith MF et al. (1995) [196]  

вважають, що ГЕ має дві форми: перша - класичний ГЕ, етіологічним фактором 

якого є H. influenzae, частіше виникає у дітей, має тяжкий перебіг і високий ризик 

асфіксії, друга - не зв’язана з гемофільною інфекцією, з симптомами запалення 

орофарингіальної ділянки глотки та невеликим ризиком обструкції верхніх 

дихальних шляхів. Navaratnam A. et al. (2015) [205] та інші автори [257] 

відрізняють розвиток ГЕ у дітей і дорослих. 

Характерною і часто згадуваною в літературі особливістю ГЕ є невідпо-

відність фарингоскопічної картини важкому стану пацієнта. Преображенський Б. 

С.  (1947) так відобразив цей клінічний феномен: «лікар, який оглядає глотку та 

чекає на підставі наявності описаних симптомів знайти явища ангіни в горлі, не 

бачить там об'єктивного пояснення скаргам хворого» [97]. Mayo-Smith M. et al. 

(1995) [196] дослідили, що основні скарги хворих розташовуються у такому 

відсотковому відношенні: біль у горлі 91 %, заруднення при ковтанні 82%, 

затруднення дихання 37 %, зміна голосу 33 %, лихоманка 26 %, слинотеча 22 %, 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D0%EE%EC%E0%ED%EE%E2%E0%20%C5.%C0.%22
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navaratnam%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25624304
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кашель 15 %, біль у вусі 6 %. Guillozet N. et al. (1982) [159] вважають, що діагноз 

ГЕ можна запідозрити якщо у хворого є дисфагія та біль у горлі без дисфонії. А 

ряд інших дослідників навпаки вважають, що у діапазоні від 33% до 50% випадків 

ГЕ у хворих відмічалась зміна голосу [195, 205]. Щоб полегшити дихання, хворі 

приймають характерну позу: сидять, нахилившись уперед і витягнувши 

підборіддя [84, 112]. 

 Abdallah С. (2012) [119] пише, що складнощі при диханні та стридор - це 

загальньо-відомі ознаки ГЕ у дітей, але у дорослих вони зустрічаються   рідше. 

Найбільш поширеним симптомом у дорослих є одинофагія (100%), дисфагія 

(85%) та зміна голосу (75%). У дорослих стридор, тахікардія, тахіпное, швидке 

настання клінічних симптомів та «знак великого пальця», що присутні на бічних 

рентгенівських знімках шиї, розглядаються як прогностично несприятливі для 

виникнення асфіксії симптоми.  

 De Vries C.J. et al. (2015) [143] при об’єктивному дослідженні хворих на ГЕ 

відмічали стридор - в 27 % випадків, збільшення шийних лімфатичних вузлів - в 

55 %, дисфонію або афонію - у 79%, чутливість при пальпації передньої поверхні 

шиї - у 79%, що підтверджує теорію розвитку внутрішнього хондроперехондриту 

хрящів гортані.  Navaratnam A. et al. (2015) [205] також наголошує на симптомі 

пальпаторної болючості передньої поверхні шиї при ГЕ, особливо над 

підязиковою кісткою, і вважає цей симптом діагностично несприятливим. Harris 

C.  et al. (2012) відмічають, що для тяжкого перебігу ГЕ характерні: тахікардія до 

150 серцевих скорочень за хвилину, частота дихання понад 28 за хвилину, 

сатурація - 94% на 15 літрів додаткового кисню [163]. Lee Y.C. et al. (2013) [189] 

за результатами дослідження 202 хворих на ГЕ незалежними предуктивними 

симптомами розвитку абсцесу надгортанника вважають зміну голосу та набряк 

надгортанника. 

Ускладненнями ГЕ можуть бути флегмони шиї, передній і задній 

медіастиніт, сепсис, рецидив хвороби [236, 246]. Імовірність розвитку таких 

ускладнень зростає у хворих з хронічною супутнюю інфекцією, супутніми 

захворюваннями, патологією порожнини рота і зубів, надмірною вагою, цукровим 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillozet%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7130917
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdallah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23162404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Vries%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26332815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navaratnam%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25624304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harris%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24470933
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діабетом, імунодефіцитом [85, 194, 250]. Деякі автори описують такі ускладнення 

при ГЕ, коли патологічний процес розповсюджуються по оточуючим тканинам, як 

парафарингеальний абсцес, абсцесс надгортанника, синдром Лемьера [119, 173, 

204, 210, 212, 232, 250]. 

 

1.2 Порівняння інформаційної цінності та безпечності традиційних і сучасних 

методів діагностики при гострому епіглотиті у дорослих 

Діагностика ГЕ на догоспітальному етапі є дуже важливою і ґрунтується на 

виявленні синдрому обструкції верхніх дихальних шляхів, дисфагії, слинотечі (у 

дітей 80% випадків)[98, 112]. Frantz T.D. et al. (1994) [150] та інші у своєму 

дослідженні проаналізували фактори, пов'язані з інтервенцією дихальних шляхів, 

і виявили, що предвістниками асфіксії у дорослих хворих на ГЕ були стридор і 

вимушене положення хворого сидячи. Hakeem H. et al. (2017) [161] відмічає, що 

запідозрити ГЕ, викликаний стрептоккоком групи А,  можна  у дорослих з 

наступними факторами ризику: чоловіча стать, цукровий діабет та зловживання 

психоактивними речовинами. При поганій клінічній відповіді слід враховувати 

такі можливі ускладнення, як синдром токсичного шоку [161].  

Mayo-Smith M.F. et al. (1995) вважають, що затруднення дихання, стридор, 

слинотеча та виявлення гемофільної бактеріемії є патогномонічним для важкого 

ступеню і необхідності оперативного втручання для відновлення дихання. А біль 

у горлі і утруднення при ковтанні характерні для ГЕ середнього ступеня важкості 

[196]. Тієї ж думки дотримується B. Lindquist et al. (2017), вважаючи, що задишка, 

тахікардія, тахіпное та швидкість настання симптомів (менше 24 годин) є 

предиктором для втручання у дихальні шляхи [192]. 

Katori H. і Tsucuda M. (2005) виявили, що симптоми стридора і 

приглушеного голосу, швидкий клінічний перебіг захворювання і цукровий діабет 

були факторами, пов'язаними з інтервенцією дихальних шляхів. Надзвичайно 

сильний набряк надгортанника, коли видно менше половини голосової складки 

ззаду (сферна класифікація (СК): III) і поширення набряку до аритеноїдів (SC: B) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frantz%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7933397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katori%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16354360
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були двома факторами, які вказували на неминучу інтервенцією дихальних 

шляхів [177].  

 В комплекс діагностичного обстеження хворих на ГЕ, окрім скарг, збору 

анамнезу і огляду ЛОР-органів, обов’язково входить непряма ларингоскопія, хоча 

вона не завжди дає уявлення про стан дихальних шляхів [84, 112, 160]. При 

візуальній оцінці досліднику доступна лише поверхню об'єкта, що не завжди 

дозволяє визначити локалізацію найбільш виражених змін. 

За даними літератури доцільно використовувати фіброоптичний 

ларингоскоп (волоконно-оптичний ларингоскоп), який дозволяє побачити ступінь 

набряку, оцінити міру обтурації дихальної щілини, але визначити стадію абсцесу 

(інфільтрація або абсцедування) можливо далеко не завжди, хоча це суттєво 

впливає на лікувальну тактику і обсяг невідкладної допомоги. При цьому 

застосовувати його можливо лише за умови забезпечення відповідним 

обладнанням та підготовленим персоналом для своєчасного надання невідкладної 

допомоги через високий ризик індукування спазму гортані та/або загальної 

обструкції дихальних шляхів [119, 205, 256]. 

За даними Fujiwara T. еt al. [151] використання прямої ларингоскопії дає 

можливість оцінити механізм і ступінь гострого стенозу гортані, виключити ряд 

патологічних станів, актуальних в диференціально-діагностичному плані, 

можливість інтубації трахеї під контролем зору і санації трахеобронхіального 

дерева. Показанням до прямої ларингоскопії є зростаюча, небезпечна для життя 

гіпоксія. Але в цьому випадку слідом за ларингоскопією обов'язково виконують 

назотрахеальну інтубацію.  

При всіх цих скопічних методах дослідження інфільтрований, як би 

«роздутий» надгортанник не дає можливості оглянути  відділи гортані, що 

знаходяться нижче, оцінити візуально ступінь стенозу, і вирішити питання про 

нагноєння, тобто перехід в стадію абсцедування, що вимагає ургентного 

втручання - розкриття абсцесу надгортанника. Зволікання з часом втручання може 

привести до летального результату [231]. 
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Найдоступнішим, але на теперішній час мало інформативним методом є 

рентгенографія шиї в бічній проекції, яка візуалізує збільшений і ущільнений 

надгортанник, що нагадує великий палець руки [101, 137, 138, 194, 214, 239]. 

Однак негативні дані рентгенографії не виключають ГЕ. Mayo-Smith M. et al. 

(1995) [196] у своєму масштабному, ретроспективному дослідженні виявили, що 

метод рентгенографії шиї був достовірним у 86% випадків для діагностування ГЕ, 

і лише в 14% випадків при підтвердженому ларингоскопічно ГЕ була похибка. 

При проведенні рентгенологічного дослідження пацієнт (особливо дитина) також 

повинен знаходитися під постійним наглядом медичного персоналу, що володіє 

навичками надання невідкладної допомоги, в тому числі інтубації і трахеотомії  

[119, 205].  

Геликонов B.М. та співавт. (2001) пропонував використовувати дистанційну 

термографію, де встановлена зміна розподілу температури в залежності від 

тяжкості захворювання. При патологічному процесі з'являється вогнище 

гіпертермії в проекції гортані, що створює зону підвищеного інфрачервоного 

випромінювання, причому чим більше виражений процес, тим більше 

інтенсивність випромінювання [23]. Однак, за даними інших дослідників [82, 185, 

188] можливості термографії в диференціальній діагностиці злоякісних і добро-

якісних (запальних) процесів ЛОР-органів обмежені невисоким рівнем специ-

фічності  і відсутністю чітких критеріїв формування абсцесу в тканині запаленого 

надгортанника. 

В даний час пріоритетним напрямком діагностики різних ускладнень ГЕ 

(флегмона шиї, медіастиніт, пневмонія,  плеврит тощо) лише у стабільних 

пацієнтів стає спіральна комп’ютерна томографія, яка дозволяє збільшувати, 

значно краще візуалізувати отримане зображення в трьох взаємно протилежних 

площинах [39, 94, 132, 133, 142, 161,188, 189, 190].  

УЗД засноване на принципі ехолокації, тобто здатності тканин відображати 

ультразвук. Різні органи по-різному відбивають ультразвукову хвилю і від цього 

залежить їх колір на екрані у сірошкальному режимі. Поняття «нормальна» 

ехогенність є умовним: для кожного органу вона своя. Чим щільніше орган, тим 
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біліше зображення і навпаки. Рідина, наприклад, має чорний колір на екрані та 

дорзальне підсилення. Знижена ехогенність органів повязана з накопиченням 

рідини у тканинах та зазвичай говорить про набряк або запалення [3, 80]. 

Метод ультразвукової діагностики паратонзиллярної і парафарингельної 

областей з успіхом використовується для диференціації інфільтративних і 

абсцедуючих стадій запального процесу [100, 174]. Він не вимагає попередньої 

підготовки хворого до обстеження, може проводитися в будь-який час доби, 

безболісний, майже немає протипоказань і побічних дій. Про використання 

оглядового сканування гортані в літературі є дуже мало матеріалів. В основному 

вони стосуються вивчення сонографії здорової гортані, голосових складок при 

спокійному диханні і різних функціональних пробах [82, 234]. Ультразвукове 

дослідження гортані застосовували А.Г. Шантуров та співавт. (1991) [114]  і И.Б. 

Солдатов та співавт. (1975) [91] при функціональних порушеннях гортані, Г. Ф. 

Аллахвердиева та співавт. (2019) [3]  - для візуалізації пухлин гортані та оцінки 

розповсюдження їх в тканинах.  

Лише Hung T.Y. et al. (2011) [170], Ko D.R. et al. (2012) [183] 

використовували метод ехосонографіі надгортанника при епіглотитах. Якщо 

раніше вважалося, що у нормі візуалізується тільки основа надгортанника [91, 

114], то з розвитком сучасної високороздільної техніки можливо побачити увесь 

здоровий надгортанник [183]. Hung T.Y. et al. (2011) [170], в своїх дослідженнях 

довели, що при ГЕ можливо використовувати ультрасонографію шиї: запалення 

надгортанника візуалізується як "знак алфавіту P", сформований акустичною 

тінню під'язикової кістки і набряклим надгортанником, у поздовжньому вигляді 

через тиреоїдну мембрану.  Хворих на ГЕ ультрасонографічно ніхто не 

обстежував в Україні, хоча Lindquist B. Et al. (2017) [192] вважають, що УЗД і 

комп’ютерна томографія є лише додатковими методами дослідження у дорослих.  

Вони допомагають при проведенні диференційної діагностики ГЕ із 

захворюваннями, що приводять до обструкції верхніх дихальних шляхів і 

стенотичного дихання внаслідок запального і незапального (травматичного, 

токсичного, аллергічного) ураження даних шляхів, обтурації просвіту гортані 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
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стороннім тілом або об'ємним утворенням (пухлини, вади розвитку), 

ларингоспазмом, паралічом голосових складок, зовнішньої компресією при 

гнійно-запальних захворюваннях шиї і глотки [84]. 

Крім вище приведених методів обстеження, у хворих на ГЕ застосовують 

клінічний аналіз крові та сечі, мазок із глотки на дифтерію, мікрофлору і 

чутливість до антибіотиків, біохімічні показники крові (в тому числі  С-

реактивний білок, прокальцитонін), при тяжкому перебігу хвороби – гази крові 

[84, 144, 145, 162, 206]. В клінічному аналізі крові за даними цих авторів 

відмічається значний лейкоцитоз, іноді лейкопенія, із зсувом лейкоцитарної формули 

нейтрофілів до юних, в біохімічному аналізі крові - при важких формах 

відбуваються зміни в сторону ацидозу – pH= 7.04 в артеріальній крові. Також ці 

автори вказують на те, що підвищені рівні прокальцитоніну, лейкоцитів і С-

реактивного білка є прогностично несприятливими в плані виникнення сепсису. В 

той же час,  Abdallah С. et al. (2012) [119] вважає, що лабораторні тести не є 

основними у діагностиці ГЕ. Navaratnam A. V. et al. (2015) [205] вважає, що при 

обстеженні хворих на ГЕ потрібно зробити посів крові, а також мазок із 

ротоглотки, але тільки у тих хворих, що не мають проблем з диханням. 

  У клінічній діагностиці ГЕ значні труднощі виникають при визначенні 

саме його форми (інфільтративна або абсцедуюча) і, отже, показань для розтину 

абсцесу надгортанника.  

1.3 Невирішені питання  лікувальної тактики  хворих на гострий епіглотит у 

дорослих в сучасних умовах 

           При госпіталізації в стаціонар хворого на ГЕ спочатку проводиться 

встановлення ступеню важкості перебігу захворювання, і, в першу чергу, 

відновлення і/або підтримання прохідності дихальних шляхів, зменшення набряку 

надгортанника, що має здійснюватися по протоколу з урахуванням стадії перебігу 

стенозу [84, 150, 166]. Park H. et al. (2012) [211] вказує, що втручання у дихальні 

шляхи не повинне бути присутнім, якщо пацієнти не мають респіраторного 

дистрессу. Швидке ініціювання лікування зазвичай перешкоджає прогресуванню 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdallah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23162404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navaratnam%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25624304
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захворювання, але, якщо дихання пацієнта погіршуються, може бути ургентно 

необхідна інтубація ендотрахеальної системи або трахеостомія.  

Найбільш дискутабельним залишається питання щодо можливості чи 

необхідності втручання на надгортаннику. За даними Г. І. Гарюка та співавт.  

(206) [22], при інфільтративній формі епіглотиту, в місці найбільшої інфільтрації 

(зазвичай - язикова поверхня надгортанника) слід робити насічки слизової 

оболонки, що зменшує натяг тканин і знижує больовий синдром, при абсцедуючій 

формі - абсцес розкривають ножем Тобельта під місцевою анестезією [96].  

Giudice J. et al. (1979) [153] вважають, що при ГЕ слід використовувати 

волоконно-оптичний бронхоскоп, який дозволяє зробити безпосередню 

візуалізацію верхніх дихальних шляхів і є засобом для лікування пацієнта, тобто 

інтубації. Крім того, цей засіб забезпечує меншу травму тканин та відносну 

легкість у виконанні пацієнту у вертикальному положенні, що дозволяє уникнути 

зміщення надгортанника вниз. На думку авторів, такий діагностичний та 

терапевтичний підхід стає засобом вибору при лікуванні ГЕ у дорослих [164, 248]. 

Відновлення прохідності дихальних шляхів може здійснюватися методом 

конікотомії, коли неможливо виконати інтубацію трахеї. Перевагами конікотомії 

є швидкість відновлення прохідності дихальних шляхів (протягом декількох 

десятків секунд) і відносна безпека методу в порівнянні з трахеостомією [56, 93]. 

Mayo-Smith M. F. (1993) [195] вважає, що на догоспітальному етапі, пацієнтам які 

мають проблеми з диханням, медичний персонал, який доставляє хворого в 

лікувальний заклад, повинен зробити крікотиреотомію, для того, щоб врятувати 

життя хворого. 

За даними Жиліної А. Л.  (2008) [42], серед обстежених хворих дітей з ГЕ - 

17,6% пацієнтів потребували штучного відновлення прохідності дихальних 

шляхів, вони були інтубовані назотрахеальними трубками фірми «Portex» під 

загальним знеболенням. Тривалість інтубації становила 28 - 84 годин. 

Ускладнення у вигляді ідіопатичного набряку легенів виникло у 3,9% хворих. Всі 

абсцеси надгортанника спорожнялися самостійно під час проведення прямої 

ларингоскопії.  
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В той же час, за спостереженнями Andreassen U. K. et al. (1992) [122] що 

проводили дослідження у Данії протягом 25 років за хворими на ГЕ, 

назотрахеальна інтубація у дорослих є технічно більш важкою, ніж у дітей. За 

даними Navaratnam A. et. al. (2015) [205], інтубація трахеї у пацієнта з ГЕ повинна 

розглядатися як потенційно складна процедура, а до схеми лікування потрібно 

включати використовування додаткового кисню, розчин адреналіну через 

небулайзер (розведення 1: 1000) та внутрішньовенне введення стероїдів.  

За спостереженнями Mayo-Smith M. F. et al. (1995) [196], 8,4 % пацієнтів з 

ГЕ потребували негайного відновлення дихання через асфіксію прямо у прий-

мальному кабінеті лікарні, інші хворі - 12,6% потребували відновлення дихання 

невдовзі після госпіталізації, кілька пацієнтів через 30 годин після початку 

лікування, і один хворий через 4 доби після госпіталізації. 21% хворих з ГЕ 

потребували негайного оперативного втручання у зв’язку із стенозом гортані:  12 

% хворих була проведена трахеотомія, 7 % - оротрахеальна інтубація, 2 % - 

назотрахеальна інтубація. 

За данними Guldfred L. A. et al. (2008) [160], 29 % паціентів мали проблеми з 

диханням та респіраторний дістресс і потребували негайного оперативного 

втручання: штучної вентиляції легень або трахеотомії. Guardiani E. et al. (2010) 

[157] констатує, що 21% хворих на ГЕ потребували відновлення дихання, біль-

шості проведено інтубацію трахеї і лише в 2-х випадках - трахеотомія. Вони 

також виявили, що прийом НПЗЗ або стероїдів до початку лікування ГЕ може 

маскувати респіраторні симптоми, а також збільшити час прогресування 

захворювання. Загалом, використання стероїдів залишається суперечливим : ці 

ліки можуть спричинити септичні ускладнення, але їх потрібно використовувати, 

якщо мова йде про обструкцію дихальних шляхів [123, 142]. 

Abdallah C. (2012) [119] при ведені хворого з ГЕ, з точки зору анестезіолога, 

рекомендує уникати м'язових релаксантів і підтримувати спонтанну вентиляцію. 

Також він вважає, що найбільш прийнятна в умовах ГЕ фіброоптична назальна 

інтубація, тому ще в цьому випадку використовується ендотрахеальна трубка з 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andreassen%20UK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1487663
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Navaratnam%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25624304
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guardiani%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925091
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdallah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23162404
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істотно зменшеним діаметром. Внутрішньовенна седація хворому повинна в 

ідеалі забезпечити спонтанну вентиляцію [171].   

Інтенсивна терапія ГЕ на догоспітальному етапі і у відділенні екстреної 

медичної допомоги стаціонару включає комплекс заходів, спрямованих на 

моніторинг вітальних функцій, респіраторну підтримку (бажано під контролем 

показань пульсоксиметра), оксигенотерапію, своєчасне призначення інфузійної 

терапії та антибіотиків [67, 70, 125, 129, 187, 191]. Всі заходи по забезпеченню 

вентиляції слід починати негайно після встановлення діагнозу, незалежно від 

ступеня стенозу [42]. 

 Антибіотики до ідентифікації інфекційного агента призначаються ем-

пірично. При виборі антимікробного препарату слід враховувати весь спектр 

можливих мікроорганізмів. Однак перевагу слід віддавати антимікробним 

засобам, найбільш  ефективним проти гемофільної палички типу b [181, 213].  

Latorre C. et al. (2003) [186] зазначають, що при тяжких інфекціях доцільним 

для стартової терапії є призначення цефалоспоринів третього покоління у комбі-

нації з фторхінолонами. Hakeem H. et al. (2017) [161] при ГЕ, при якому 

збудником є стрептокок, рекомендують використовувати комбінацію захищених 

пеніцилінів з лінкозамідами, наприклад з кліндаміцином. Додавання кліндаміцину 

при важких стретококових інфекціях може бути корисним, враховуючи його дію 

на повільно зростаючі бактерії та здатність інгібувати вироблення бактеріального 

токсину. Інші автори [135, 136, 168, 253] виявили, якщо ГЕ супроводжується 

стрептококовою пневмонією, серед основних препаратів вибору стають 

цефалоспорини III покоління як парентеральні (цефотаксим, цефтріаксон, 

цефтазидим, цефоперазон / сульбактам), так і пероральні (цефіксим). В якості 

альтернативної групи антибіотиків при особливій тяжкості захворювання з 

розвитком серйозних ускладнень можна починати з іміпенему і меропенему.  В 

той же час, Lindquist B. et al. (2017) [192] пише, що всі пацієнти в їх дослідженні 

лікувалися внутрішньовенними антибіотиками, найчастіше використовували 

цефтріаксон і ампіцилін, захищенний сульбактамом, а 87% пацієнтів отримували 

принаймні одну дозу стероїдів. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latorre%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12586016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindquist%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28241903
mailto:moc.liamg@2rahcazs.2017)%20[192]%20пише
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           Більшість авторів відмічають, що вони також лікували пацієнтів, 

використовуючи внутрішньовенні інфузії  дексаметазона, IV генерацію 

цефалоспоринів, при необхідності ванкоміцин, рацемічний епінефрін, а також 

кисень [155, 156, 157, 192, 256].  

Harris C. et al. (2012) [163] робить такі висновки, щодо лікування: 

антибіотики є основою первинного лікування, використання стероїдів є 

додатковим. Антимікробна терапія повинна бути адаптована до найбільш 

поширеною етіології і резистентності, рекомендується у якості монотерапії 

починати з цефалоспоринів третього покоління. Ванкоміцин слід вводити, якщо 

виявлено, що етіологічним фактором є метицилін стійкий  стафілокок. Викорис-

тання стероїдів є спірним, але деякі дослідження  показали, що стероїди сприяють 

більш короткочасному перебуванні хворих у стаціонарі і відділеннях інтенсивної 

терапії [219].  

Abdallah C. (2012) [119] пише, що лікування дексаметазоном або викорис-

тання будесоніда в аерозолі зменшує набряк м’яких тканин і, таким чином, 

зменшує обструкцію. 

Також  вважається, що бронходилататори, такі як рацемічний епінефрин, 

може використовуватися у пацієнтів з початковою обструкцією дихальних шляхів 

при підготовці до втручання. У дітей не рекомендується їх використовувати, тому 

що вони можуть викликати збудження і сприяти виникненню ларингоспазма; 

також з обережністю бронходилататори слід використовувати у пацієнтів 

похилого віку або у тих, у кого є  ішемія міокарда або аритмія [108, 109].  

M. Mayo-Smith (1993) [195] зазначає, що як тільки у пацієнта з ГЕ на 

кардіограмі з’являються ознаки гострого інфаркту міокарда правого шлуночка, це 

вказує на те, що у  даного пацієнта незабаром розів’ється асфіксія і він потребує 

негайного відновлення дихання через інтубацію трахеї або трахеотомію. З 

урахуванням супутніх проявів (гіпогідратації, метаболічних розладів) внаслідок 

гіпертермії, інфекційного токсикозу хворим з важкими  формами ГЕ і його 

ускладненнями показана інфузійна терапія. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harris%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24470933
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdallah%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23162404
javascript:void(0);
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За спостереженнями , пневмонія розвивалася як ускладнення у 15 % хворих, 

що мали обструкцію дихальних шляхів, та у 3 % хворих, що обійшлися без 

оперативного втручання. Летальні випадки наступали внаслідок ускладнень 

трахеотомії, наприклад, спонтанного пневмотораксу, пневмонії або  поліорганної 

недостатності [196].  

А. Л. Жилина (2005) [42] пише, що ефективність лікування хворих на ГЕ і 

його ускладненнями залежить від точності топічної діагностики гнійно-запаль-

ного вогнища, своєчасності хірургічного лікування і адекватної антибактеріальної 

терапії з урахуванням чутливості патогенних мікроорганізмів.  

Резюме. 

Підсумовуючи вище викладене, можна зазначити, що останні погляди щодо 

етіопатогенезу і клінічної картини ГЕ набули значних змін у порівнянні з 

класичними знаннями як з точки зору віку пацієнтів, так і важливості тих чи 

інших симптомів захворювання. З’явилось багато нових дискутабельних питань в 

епідеміології  ГЕ, особливо у дорослих після проведення вакцинації проти 

гемофільної інфекції в різних країнах чи регіонах щодо її ефективності. 

Незважаючи на те, що саме етіологія виникнення ГЕ найбільше досліджена і 

описана у літературі, однозначної відповіді на те, які мікроорганізми викликають 

розвиток хвороби немає, і у зв’язку з цим емпірична антибактеріальна терапія 

дискутується, не завжди стає раціональною, не приводить до елімінації збудника.  

Хоча патогенез ГЕ докладно вивчався раніше, досі не зрозумілим 

залишається  визначення ролі сполучної тканини як основної мішені при 

виникненні запалення надгортанника. Чому гостра вірусна інфекція у одних 

хворих спричиняє гострий фарингіт або ангіну, а у інших – гострий ларингіт або 

абсцес надгортанника? Можливо припустити, що це наслідок особливостей 

обміну сполучної тканини цього хворого. 

Впровадження в практику методів неінвазивної діагностики ГЕ з різним 

ступенем інформаційної цінності та безпечності при виконанні цієї процедури у 

таких хворих призводить до необхідності встановлення чітких показів до кожного 

із них.  
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Дискутабельним залишаються і покази до втручання на надгортаннику як в 

стадії інфільтрації, так і абсцедування, необхідне знеболювання для цього. Згідно 

цього, початкова інтенсивна терапія повинна залежати від ступеню важкості 

перебігу захворювання, а в подальшому стає необхідним диференційований 

підхід в залежності від форми для профілактики ускладнень і рецидивів в 

подальшому.  

Тому ми вважаємо доцільним поставити такі питання: 

- дослідити метаболіти сполучної тканини в сироватці крові хворих на ГЕ і 

визначити наявність або відсутність корелятивних зв’язків між ними і стадіями 

патологічного процесу в надгортаннику, 

- визначити особливості мікробного пейзажу при ГЕ у дорослих в нашому регіоні 

і провести порівнювальний аналіз її в залежності від стадії процесу, 

- опанувати УЗД гортані в нормі і з’ясувати можливість його застосування при 

різних формах ГЕ, порівняти його інформаційну цінність з іншими методами, 

- дослідити в динаміці перебігу захворювання на ГЕ в різних стадіях основні 

клініко-біохімічні показники з метою використання їх для корекції призначеної 

терапії в найближчому і віддаленому періодах. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Клінічна характеристика хворих на гострий епіглотит 

 

Об'єктом нашого дослідження стали дорослі хворі на ГЕ, які звернулись на 

пост цілодобової екстреної медичної допомоги в Харківську міську клінічну 

лікарню № 30 (головний лікар – С.О.Самусенко), де базується кафедра отола-

рингології і дитячої отоларингології ХМАПО (зав. каф. - проф. Г.І. Гарюк) 

протягом 2012-2016 р.р. Діагноз встановлювався на основі скарг, анамнестичних 

даних, результатів загально клінічного і отоларингологічного огляду, 

лабораторних  і додаткового інструментального обстеження.  

Статистичні дані  щодо звернень хворих на гострий епіглотит  в  Харківську 

міську клінічну лікарню № 30 відображено в таблиці 2.1., рис.2.1 

 

Таблиця 2.1. 

Статистичні дані, що до частоти виникнення гострого епіглотиту за даними 

нашої клініки 

середня щорічна кількість хворих в ЛОР-стаціонарі 6000±56 

середня щорічна кількість хворих з патологією гортані та 

стандартна похибка середнього 

78±0,56 

середній відсоток хворих з ГЕ від загальної кількості 

хворих з захворюваннями гортані   

26,7%±1,66 

 

 

    Рис.2.1. Частота виникнення різних форм гострого епіглотита з 2014 по 2019  рр. 
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Згідно табл.2.1., в нашу клініку щорічно в середньому звертається 78 

пацієнтів з патологією гортані, що складає 1,3% від всіх госпіталізованих в наш 

ЛОР-стаціонар. Серед них майже 27% - це пацієнти з ГЕ, що підкреслює 

актуальність обраного дослідження, зважаючи на важкість психо-емоційного 

напруження лікарів і пацієнтів при госпіталізації. 

 Відповідно до задач роботи нами обстежена за приведений період більша 

частина госпіталізованих пацієнтів - 86 осіб з гострим епіглотитом.  

Ще 10 осіб відразу після клінічного огляду та рентгенографії органів 

грудної клітини і шиї у боковій проекції в ургентному порядку були переведені в 

хірургічне відділення загального профілю або в торакальне з ускладненнями 

гострого епіглотиту. У 2 із них було виявлено лихоманку (температура тіла > 

38
0
С), біль у грудині (при пальпації або перкусії) та розширення середостіння при 

рентгенологічній візуалізації, що свідчило про розвиток медіастиніту. У 8 хворих 

діагноз флегмони шиї було встановлено на підставі лихоманки, болі в ділянці шиї, 

а також гіперемії, набряку м’яких тканин шиї, болючості при пальпації. У одного 

з хворих, при пальпації шиї відмічалися крепітація, що не виключало, за нашої 

думки, наявність анаеробної інфекції у хворого. Хоча лише у 3 з них на боковій 

рентгенограмі шиї відмічалося розширення превертебрального простору, рівень 

«повітря-рідина».    

 Діагноз гострого епіглотиту верифікувався   за допомогою клініко-

анамнестичних, інструментальних методів. 

Тактика, якою ми керувалися, обґрунтована більшістю вітчизняних та 

іноземних фахівців [1, 2, 7, 58, 217], а також відповідає наказу МОЗ України від 

24.03.2009 № 181 та Протоколу надання невідкладної допомоги хірургічним 

хворим. Проте, згідно даних літератури, діагностична цінність рентгенографії на-

віть в різних проекціях заперечується деякими авторами і вважається 

малоінформативною для цього захворювання. Так, А. Г. Высоцкий і співавт, 

(2006) [13]  в 17,5% випадків, а М. М. Абакумов, (2001) [1] - в 40% випадків не 

були задовільнені результатами рентгенографії. Практично у всіх наших хворих 

на ГЕ клінічний діагноз медіастиніту було підтверджено ренгенологічно. Крім 

того, клінічні критерії постановки діагнозу медіастиніт співпадають із рекомен-
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даціями Центру по контролю і профілактиці захворювань США [120] та даними 

інших авторів [40, 148].  

З огляду на те, що катаральна форма ГЕ виникає у перші кілька годин 

розвитку хвороби і дуже швидко прогресує в інфільтративну або абсцедуючу 

форми, тому зазвичай до лікаря-отоларинголога у цій стадії хворі не встигають 

звернутися за медичною допомогою. Всі 86 пацієнтів (100%) нами були поділені 

на 2 групи:  

- 1 група - 59 (68,6%) хворих з інфільтративною формою гострого епіглотиту,  

- 2 група - 27 (31,4 %), у яких діагностовано абсцес надгортанника.  

Контрольну групу склали 20 здорових осіб у віці від 22 до 45 років (лікарі-

курсанти, які перебували на ЛОР-кафедрі ХМАПО, які на момент огляду були 

клінічно здорові). 

Гендерно-віковий склад обстежуваних пацієнтів представлений в табл. 2.2 та 

2.3  

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на гострий епіглотит за статевими ознаками (n=86) 

Статеві 

ознаки 

Інфільтративна 

форма 

n1=59  

(100%) 

Абсцедуюча 

форма 

n2=27 

(100%)  

Критерій 

Пірсона χ
2 

(р)
 

Всього 

n=86 

чоловіки 33 (55,93%) 18 (66,67%) χ
2
=0,04 

(р=0,838) 

51 (59,30%) 

жінки 26 (44,07%) 9 (33,33 %) χ
2
=0,88 

(р=0,347) 

35 (40,70%) 

   

Таблиця 2.3 

Розподіл хворих на гострий епіглотит за віком (n=86) 

Віковий діапазон 

Інфільтративна 

форма 

(n1=59) 

(100%) 

Абсцедуюча 

форма 

(n2=27) 

(100%) 

Критерій Пірсона 

χ
2 

(р) 

абс. % абс. % 

Від 20 до 40 років 23 38,98 15 55,56 
2
=0,2 (р=0,879) 

Від 41 до 60 років 18 30,51 8 29,63 
2
=0,1 (р=0,934) 

> 61 року 18 30,51 4 14,81   
2
=2,40 (р=0,122) 
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Як зазначено, серед них було 51(59,3 %) чоловіків і 35 (40,69 %) – жінок. 

При аналізі за статевовіковими ознаками виявлено, що в обох групах переважали  

чоловіки молодого працездатного віку 20-40 років, що співпадає з даними інших 

досліджень [125,192], але різниця не була статистично значущою (р>0,05).  

        Середній вік для 1 групи становив 49,37±2,14 років, а для 2 групи –42,7±3,06, 

що відповідно до критерію Манна-Уітні значуще не відрізняються (р=0,06). Це 

співпадає з даними інших дослідників - середній вік хворих дорослих приблизно 

дорівнює 45 рокам [162,169]. 

Згідно архівних даних, за період 2008-2014 рр. з діагнозом ГЕ на стаціо-

нарному лікуванні в нашій клініці перебувало 120 пацієнтів, серед яких у 85 осіб 

виявлено інфільтративну форму (з них 2 посттравматичного походження), у 35 

діагностований абсцес надгортаника. Серед них було 72 чоловіка і 48 жінок, що 

представлено в табл. 2.4 і 2.5.  

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих на гострий епіглотит за статевими ознаками на основі 

архівного матеріалу (М±m, n=120) 

 Статеві ознаки 

Інфільтративна 

форма 

(n1=85) 

(100%) 

Абсцедуюча 

форма 

(n2=35)  

(100%) 

Всього 

(n=120) 
Критерій χ2

  

(рівень значущості р) 

чоловіки 49 ( 57,65%) 23 (65,71%) 72 (60 %) χ2
=0,67; (р=0,4123) 

жінки 36 (42,35%) 12 ( 34,29%) 48 ( 40%) χ2
=0,67; (р=0,4123) 

 

Таблиця 2.5 

Розподіл хворих на гострий епіглотит за віком на основі архівного 

матеріалу (n=120) 

Віковий діапазон 

Інфільтративна 

форма 

(n1=85) 

(100%) 

Абсцедуюча 

форма 

(n2=35) 

(100%) 

критерій χ2
  

(рівень значущості) 

абс. % абс. % 

Від 20 до 40 років 36 42,4 21 60 χ2
=3,1; (р=0,0785) 

Від 41 до 60 років 38* 44,7 9* 25,7 χ2
=3,75; (р=0,0527) 

> 61 року 11 12,9 5 14,3 χ2
=0,04; (р=0,844) 

    Примітки: *   - p ≤ 0,05 між формами. 
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        Згідно даних архівного матеріалу, значущої статистичної різниці за гендерно-

віковоми ознаками також не визначено. Вік хворих був у межах від 18 до 74 років, 

складаючи в середньому 44,8±2,06 років. В цілому, найбільша захворюваність на 

гострий епіглотит спостерігалася у пацієнтів працездатного віку (41-60 років) з 

відносним домінуванням осіб чоловічої статі (р=0,052), що підтверджує 

результати сучасних авторів [162]. 

З анамнезу хвороби відомо, що кількість днів від початку захворювання до 

звертання за медичною допомогою в стаціонар при абсцедуючій формі гострого 

епіглотита складала 2,4±0,37 дні, при інфільтративній формі 2,7±0,25 дні. Час від 

початку захворювання до госпіталізації коливався від 1 до 11 діб, складаючи в 

середньому 2,55 доби. Понад 81% пацієнтів з ГЕ були госпіталізовані через понад  

2 доби  після початку захворювання. 

Середній ліжко/день для хворих на абсцес надгортанника склав 8,0±0,42 діб, 

для інфільтративної форми 7,5±0,28 діб. Отримані нами дані співпадають з 

дослідженнями інших авторів [241]. 

Основною причиною несвоєчасної госпіталізації є пізнє звертання пацієнтів 

за медичною допомогою, а також невідповідна діагностика на догоспітальному 

етапі. Саме останній факт потребує прицільної уваги і, мабуть, перегляду 

протоколів надання невідкладної медичної допомоги на рівні сімейних лікарів з 

урахуванням особливостей клінічного перебігу і ускладнень.  

Нами досліджувалась сезонність захворювання, що представлена в табл. 2.6 

 

                  Табл.2.6 

Сезонність захворювання на гострий епіглотит за даними нашої клініки 

(М±m, n=86) 

                

Пори року 

Інфільтративна  

форма 

(n1=59) 

(100%) 

Абсцедуюча  

форма 

(n2=27)  

(100%) 

критерій χ2
 

(рівень значущості р) 

Весна-літо 33 ( 55,9%)  12 (44,5%) χ2
=0,98; (р=0,322) 

Осінь-зима 26 (44,1%) 15 ( 55,5%) χ2
=0,98; (р=0,322) 
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       Згідно табл.2.6, найбільша захворюваність відмічалася в весняно-літній період 

для інфільтративної форми 55,9%. Максимальна кількість хворих на абсцесс 

надгортанника 55,5% захворіла в осінньо-зимовий період, але різниця не була 

статистично значущою. Mayo-Smith M. et al. (1995) [196] зробили висновок, що 

закономірності між виникненням ГЕ та порою року немає. Глинская И.Н. (2011) 

[25] в своїй роботі відмічає, що  випадки захворювання ГЕ носили спорадичний 

характер з реєстрацією найбільшої кількості випадків в лютому, травні та 

листопаді.  

Ускладнення з боку поруч розташованих органів як у обстежених пацієнтів, 

так і за архівними даними представлені в табл.2.7. 

Табл.2.7 

Ускладнення у хворих на гострий епіглотит 

 

Ускладнення Інфільтративна 

форма 

n1=59 

(100%) 

Абсцедуюча 

форма 

n2=27 

(100%) 

Архівні дані 

n=120 

(100%) 

Стеноз гортані I-II 

ст. 

2 (3,4%)* 3 (11,1%)* 3 (2,5 %) 

Стеноз гортані III 

ст. 

- 2 (7,4%) 1(0,8%) 

Набряк гортані 8 (13,6%) 2 (7,4%) 8(6,6%) 

Парафарінгеальний 

абсцес 

1 (1,7 %)* 3 (11,1%)* 3 (2,5%) 

Шийний лімфаденіт 9 (15,3%)* 7 (25,9%)* 15 (12,4 %) 

Флегмона дна 

порожнини рота 

- - 1 (0,8%) 

Флегмона шиї - 1 (3,7%) 1 (0,8%) 

Медіастиніт - - 1 (0,8%) 

Примітка:  * - р0,05   між формами. 

Як видно з приведеної вище таблиці, в якості ускладнення для ІФ ГЕ 

найбільш характерні набряк гортані і стеноз гортані I-II ст. (ці пацієнти лікувалися 

консервативно і ургентної трахеотомії не вимагали). При АФ ГЕ виникали гнійно-

запальні ускладнення і при стенозі гортані III ст. в 2 випадках ургентно виконана 

трахеотомія.  
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Слід зауважити, що у більшості  пацієнтів (72%) була різноманітна 

соматична супутня патологія, що обтяжувала перебіг захворювання. Як ми бачимо 

з табл.2.8, переважала патологія серцево-судинної системи без різниці за групами 

і терміном спостереження [20]. Наші дані співпадають з результатами досліджень 

інших авторів, але в чисельному значенні значно менші. Так, більшість авторів  

спостерігали при ГЕ  серцево-судинні захворювання у 38,75% хворих, інфекційні 

у 27,17%, цукровий діабет у 13,26%  та зловживання психо-активними 

речовинами (18,86%) у хворих на ГЕ [119, 205, 256].  

Табл.2.8 

Структура супутньої соматичної патології у хворих на гострий 

епіглотит 

Супутня патологія Інфільтративна  

форма 

n1=59 (100%) 

Абсцедуюча 

форма 

n2=27 (100%) 

Архівні дані 

n=120 

 (100%) 

Захворювання дихальних шляхів 

Бронхіальна астма 1 (1,7%)  3 ( 2,5%) 

Хронічний бронхіт 3 (5%) 3 (11,1 %) 7 ( 5,8%) 

Новоутворення легені 1(1,7%)  1 ( 0,8 %) 

Туберкульоз легень  1 (3,7%) 4 (3,2 %) 

Серцево-судинні захворювання 

Ішемічна хвороба серця 4 (6,7%) 2 (7,4%) 9 ( 7,5%) 

Кардіосклероз 3 (5%) 2 (7,4%) 7 ( 5,8%) 

Гіпертонічна хвороба 5 (8,4%) 2 (7,4%) 9 ( 7,5%) 

Серцева недостатність 3 (5%) 2 (7,4%)  

Захворювання шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи 

Хронічний гепатит 2(3,4%) 1 (3,7%) 5 ( 4 %) 

Виразкова хвороба шлунку   1 ( 0,8 %) 

Хронічний гастродуоденіт 2(3,4%)   

Грижа діафрагми 1(1,7%)   

Хронічний коліт 1(1,7%)   

Цукровий діабет 

Цукровий діабет 1 тип   1 (3,7%) 2 (1,7%) 

Цукровий діабет 2 тип  3(5%) 1 (3,7%) 6 (5%) 

Інші захворювання 

Лімфопроліферативне 

захворювання 

1(1,7%)  1 ( 0,8 %) 

Карієс зубів  1 (3,7%) 2 ( 1,7 % ) 

Хронічний пієлонефрит   2 ( 1,7 % ) 
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Продовження табл. 2.8 

Новоутворення сечових 

шляхів 

  1 (0,8%) 

Остеохондроз шийного 

відділу хребта 

2(3,4%)  2 (1,7%) 

Ревматоїдний артрит   1 (0,8%) 

Вузловий зоб щит. залози  2(3,4%)  1 (0,8%) 

Дисциркуляторна 

енцефалопатія 

1(1,7%)   

Ангіопатія сітківки ока 2 (3,4%)   

Залізодефіцитна анемія  1 (3,7%)  

 

Особливої уваги, на наш погляд, потребує частка хворих на цукровий 

діабет, тому що ця патологія значно ускладнює перебіг хвороби, тим більше 

запальні гнійні порушення [260]. 

Після стабілізації стану та відновлення дихальної функції 12 хворих були 

переведені до інших стаціонарів, через загострення хронічних захворювань,що 

відображено  в табл. 2.9.  

Табл.2.9 

Структура супутньої патології у хворих на гострий епіглотит, що 

потребувала переводу у інші стаціонари  

Супутня патологія Інфільтративна  

форма 

n1= 59 (100%) 

Абсцедуюча  

форма 

n2 = 27 (100%) 

Рефлюксний езофагіт 1 (1,7%)  

Цукровий діабет 1 (1,7%)  

Хронічний гастродуоденіт 2 (3,4%) 1 (3,7%) 

Хронічний бронхіт 1(1,7%) 1 (3,7%) 

Туберкульоз легень  1 (3,7%) 

Хронічний коліт 1(1,7 %)  

Хронічний пієлонефріт  1(3,7%) 

Виразкова хвороба шлунку  2(7,4%) 

 

Лише у одного хворого абсцес надгортанника на фоні лікування 

ускладнився флегмоною шиї, і він був переведений до іншого профільного 

закладу. Усі інші хворі були виписані із одужанням. 

Супутня патологія з боку ЛОР-органів у наших пацієнтів представлена в 
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табл.2.10., де чітко визначається тенденція до переважання хронічного тонзиліту у 

пацієнтів з абсцесом надгортанника. Це узгоджується з думкою Е. А. Кирасирової 

(2010) [52], яка вважає епіглотит ускладненням тонзилогенної інфекції, що має 

низхідний шлях розповсюдження. 

Табл.2.10 

Структура супутньої  патологіії ЛОР-органів у хворих  

на гострий епіглотит 

Захворювання ЛОР органів 

 Інфільтративна  

форма 

n1=59 (100%) 

Абсцедуюча  

форма 

n2=27 (100%) 

Архівні дані 

 

n=120 (100%) 

Гострий ларингіт 4(6,7%)  7 (5,8 %) 

Хронічний тонзиліт 3(5%) 4 (14,8%) 5 (4 %) 

Хронічний фарингіт 3(5%)  5 (4 %) 

Новоутворення глотки   1 (0,8 %) 

Гострий синусит 1(1,7%) 1 (3,7%)  

 

2.2. Методи дослідження обстежуваних пацієнтів 

Обстеження пацієнтів проводили за загальною схемою. Скарги уточнювали 

зі слів хворого або супроводжуючих його. В анамнезі хвороби встановлювали час 

та перші прояви захворювання, можливу причину, термін лікування в поліклініці 

або його відсутність. В анамнезі життя хворих уточнювали характер та давність 

перенесених інфекцій, зокрема ГРВІ, а також запалень з боку інших ЛОР-органів. 

З’ясовували існування супутньої патології як соматичного, так і неврологічного 

характеру, ефективність терапії, що проводилась.   

Загальний статус хворого оцінювали за зовнішніми даними та даними об’єк-

тивних методів дослідження. Звертали увагу на стан пацієнта, який харак-

теризували як задовільний, середньої важкості і важкий, визначали ступінь 

стенозу, якщо такий був наявний. 

Місцевий статус оцінювали за візуальними, пальпаторними і перкуторними 

даними, проводили традиційні ото-, рино-, фарингоскопію. Особливу увагу 

приділяли проведенню непрямої ларингоскопії: детально оглядали надгортанник, а 

саме його форму, розмір. Згідно морфологічної класифікації форми 
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надгортанників Minnigerode B. (1969) [201], надгортанники зустрічаються  

лопатовидні (відкинуті назад і закриваючі вхід в гортань зверху) і клювовидні 

(вузькі, з загнутими краями і просвітом між ними у вигляді сагітальної щілини) та 

проміжна форма (для неї характерна глибока вирізка на краю надгортанника)[65]. 

Ми звертали увагу також на гендерну різницю форм надгортанників, ссилаючись 

на дослідження Е.Д.Луцай (2011) [66]. Дослідник відмічає статеві відмінності у 

формі надгортанника: для чоловіків характерним є лопатовидний тип, а для жінок 

- ростральний, а кількісні характеристики (довжина, ширина, товщина) у жінок є 

достовірно меншими. 

Бактеріологічні методи.  

    Мікробіологічне дослідження мазків зі слизової оболонки гортаноглотки 

проводилося в акредитованій клініко-діагностичній лабораторії ХМКЛ №30 за 

загально-прийнятою технологією: посів на тверді і рідкі поживні середовища з 

подальшим виділенням ізолятів і їх мікроскопічною, біохімічною і серологічною 

ідентифікацією. Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження  проводився 

усім хворим або до початку лікування антибактеріальними препаратами, або у 

перші 24 години після госпіталізації (для виключення внутрішньолікарняної 

інфекції). Забір матеріалу зі слизової оболонки надгортанника здійснювали 

гортанними щипцями у хворих на абсцедуючу форму, якщо не було явищ стенозу. 

Попередньо хворому проводилась премедикація: розчин анальгіна 50% -2.0 мл+ 

розчин димедролу 1% -2.0 мл внутрішньом'язово і розчин атропіну сульфату 0.1% 

- 1.0 мл підшкірно, а також місцева анестезія гортані шляхом крапельного 

введення 10% розчину лідокаїну стерильним горловим шприцом. При 

інфільтративній формі мазок брався стерильним ватним квачем із глотки, 

враховуючи данні літератури, про наявність прямого звязку, у більшості випадків 

досліджень, мікрофлори глотки та відділів дихальних шляхів, у нашому випадку –

гортані [6, 55, 69].  Дані автори дослідили, що слизові оболонки відкритих 

порожнин макроорганізму являють собою єдину систему, а також, що мікробіоми 

верхніх та нижніх дихальних шляхів  подібні, але відрізняються за кількістю 

бактерій. Отриманий матеріал засівався на кров'яний і сироватковий м'ясо-
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пептоний, шоколадний агар, середовище Ендо, Сабуро і жовточно-сольовий агар. 

Посіви вирощувалися в термостаті при 37°С протягом 24 годин (на середовищі 

Сабуро - 4-6 діб). Кількість колоній, що виросли на поживних середовищах 

підраховували відповідно до методичних рекомендацій і виражали в 

колонієутворюючих одиницях на 1 мл (КУО/мл). Для отримання чистих культур 

ізольовані колонії досліджувалися під мікроскопом в мазках, пофарбованих за 

Грамом.  

        Ідентифікацію мікрофлори проводили відповідно існуючим нормативним 

документам ( методичним листам і рекомендаціям, наказу МОЗ Украіни № 167 від 

05.04.2007) [50,107, 247].Антибіотикочутливість кожного штаму визначалася на 

середовищі Мюллера-Хілтона диско-дифузійним методом з використанням 

стандартизованих дисків з АБП (відповідно до наказу № 167 від 05.04.2007) 

(використовували набір дисків з антибіотиками для визначення чутливості 

мікроорганізмів до лікарських засобів ТОВ «Аспект»). Мінімальні інгібуючі 

концентрації досліджували до антибіотиків різних класів. На основі отриманих 

значень зон інгібування росту мікроорганізми, що виросли відносили до категорій 

чутливості: чутливі, помірно-стійкі, стійкі (наказ МОЗ Украіни № 167 від 

05.04.2007). 

 Біохімічні  дослідження  крові хворих на гострий епіглотит  проводилися 

при первинному обстеженні і через місяць після одужання в акредитованому 

відділі лабораторної діагностики та імунології Інституту патології хребта і 

суглобів імені проф. М.І. Ситенка (атестат акредитації 100-0623/2001 від 

20.06.2001), згідно договору про наукове співробітництво між ХМАПО і Інсти-

тутом.  

Забір крові проводився за допомогою пункції ліктьової вени пацієнтів та 

групи контроля натщесерце вранці в стерильних умовах. Венозну кров в обсязі 5 

мл збирали у пробірку та центрифугували   для отримання сироватки протягом  10 

хвилин при 3000 оберетах/хв. Таким чином, сироватку крові отримували згідно зі 

стандартним загально прийнятим уніфікованим методом.  

Визначали показники, які характеризують синдром метаболічної 
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інтоксикації, а також характер змін сполучної тканини: 

- активність АЛТ і АСТ в сироватці хворих - уніфікованими колориметричними 

методами з використанням наборів реактивів “Lachema” (Чехія) [63]; 

- загальний білірубін та його фракції -  уніфікованим методом Йендрашика-

Клеггорна-Графа за диазореакції у лужному або слабко кислому середовищі [99]; 

- вміст холестеролу в крові визначали ферментативним методом за набором 

(Ольвекс, РФ) [48];  

- β-ліпопротеіни - мутністною пробою за Бурштейн-Самай [99]; 

- активність лужної фосфатази в сироватці крові - кінетичним методом з 

використанням стандартних наборів фірми «Філісіт-Діагностика», Україна [48];  

- тимолову пробу - мутністною пробою за Shank та Hoagland   [48];  

- пробу Вельтмана – співвідношення альбумини/глобуліни в крові[99]; 

-гаптоглобін – α2 – глобулін - в сироватці крові визначали на спектрофотометрі 

СФ-46 методом, що базується на осадженні риванолом комплексу гемоглобін – 

гаптоглобін [48];  

- СРП в сироватці крові проводили з використанням тест-систем «СRP-Latex” 

фірми “DAC-SpectroMed s.r.l.» (Молдова) [63]; 

- вміст α2 – макроглобуліну в сироватці крові - імуноферментним  методом на 

півавтоматичному ІФА аналізаторі [63];  

- вміст загального білка у сироватці крові - біуретовим методом за утворенням 

кольорових комплексних сполук міді з білками в лужному середовищі з 

використанням реактивів «Загальний білок» («Філісіт-Діагностика», Україна); 

інтенсивність забарвлення вимірювали на спектрофотометрі СФ-46 [48]; 

- вміст альбуміну в сироватці крові - спектрофотометричним методом за 

допомогою експрес-наборів («Sigma», США) [63];  

- відсотковий вміст білкових фракцій сироватці крові, а саме , α1-, α2-, β-, γ – 

глобулінів - спектрофотометричним методом за допомогою набору реактивів 

«Білкові фракції» («Філіст-Діагностика», Україна); вимірювали оптичну щільність 

розчинів на спектрофотометрі СФ-46; [63];  

- вміст глюкози - глюкозооксидазним методом  [99]; 
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 - ревматоїдний фактор – латекс-тестом [99]; 

- вміст молекул середньої маси в сироватці крові - спектрофотометричним 

методом на СФ-46 [9, 26]; 

- загальні, сумарні хондроїтинсульфати - за допомогою мутністної проби з 

ріванолом за методом Л.Я. Слуцького [90]; 

 - фракціювання ГАГс (глікозаміноглікансульфатів) визначали авторським 

методом лабораторії шляхом осадження в колоїд резозином, з подальшим 

переводом в істинний розчин додаванням розчинів солей зростаючої 

концентрації; перша фракція складається в основному із хондроїтин-6-сульфата і 

підвищується при дисплазії сполучної тканини, руйнуванні хряща; друга фракція 

містить хондроїтин-4-сульфат, який приймає участь у кальцифікації слою хряща, 

що кальцифікується; третя фракція містить суму високосульфатованих  

глікозаміноглікансульфатів, в тому числі, гепарансульфат і гепарин, 

кератансульфат, дерматансульфат (приймає участь в формуванні макромолекул 

протеогліканів) [63, 117, 118]; 

-  рівень гідроксипроліну у сироватці крові - реакцією окисної поліконденсації з 

пара-диметілбензальдегідом в присутності окислювача хлораміну (метод Крель-

Фурцевої) [59, 115 ].  

Проведені дослідження відповідають морально-етичним принципам 

Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної 

асоціації, Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 р.), 

положенням ВООЗ, відповідним законам України. 

Візуалізуючий метод дослідження хворих на гострий епіглотит - 

ультразвукове дослідження шиї і гортані 

      Ультразвукове дослідження проводилось на апараті експертного класу Toshiba 

Xario SSA-660 мультичастотним лінійнім трансдьюсером ( датчиком) з діапазоном 

частот 7 -12 МГц, (дозвіл на використання в Україні 2010 р.), який дозволяє 

досягнути якісної візуалізації поверхнево розташованих тканин з максимально 

роздільною здатністю, працюючи в реальному масштабі часу. Дослідження 

надгортанника проводили в положенні хворого сидячи. Датчик встановлювали в 
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підщелепній ділянці паралельно нижній щелепі, потім плавними рухами 

пересували його по передній поверхні шиї вниз і дещо назад, повздовж 

щитопід’язичної мембрани (проекція кореню язика і надгортанника до низу шиї 

(повздовж щитовидного, перстневидного хрящів гортані, м’яких тканин (проекція 

судинного пучку) до яремної вирізки) з обох боків. 

     Визначалася  довжина, товщина правої, лівої частини та центру, контури 

надгортанника, його межі, форма, ехогенність, структура, локуси кровотоку в 

режимі кольорового доплерівського картування та преепіглотитний простір. Нами 

виявлено, що надгортанник в поперечному перерізі візуалізується через 

під'язиково-щитоподібну мембрану як гіпоехогенне утворення з хвилястими, 

чіткими контурами, округле по краях і кілька увігнуте в центрі, із середньою 

товщиною по боках 2,2±0,06 мм. Спереду від нього візуалізується гіперехогенний 

(більш щільніший) преепіглотитний простір [19].  

Методи математичного аналізу і статистичної обробки досліджень 

   Дані нашого дослідження були проаналізовані методами статистики для 

визначення достовірності отриманих результатів. Для обробки кількісних величин 

використовували традиційні методи параметричної статистики. Для аналізу 

якісних ознак, які, в основному, були виражені у відсотках, застосовували 

непараметричні методи статистики. Критичне значення рівня значущості 

приймали рівним 0,05 (5%). За допомогою параметричних методів визначати 

основні статистичні характеристики, а саме: середнє значення (М) і помилка 

середнього значення (m), досягнутий рівень значущості (p), обсяг аналізованої 

групи (n). При аналізі лабораторних показників при множині порівняння трьох 

груп застосовувався однофакторний дисперсійний аналіз Фішера [51, 54]. 

Дослідження процесу лікування, тобто порівняння лабораторних показників 

до і після лікування проводилося за допомогою критерію Вілкоксона.  

Кореляційні зв'язки між числовими показниками оцінювалися по Спірмену 

[54]. Аналіз і обробка статистичних даних клінічних досліджень проводили на 

персональному комп'ютері з використанням пакета прикладних програм 

STATUSTICА 6.0 і MS Excel XP . 
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Резюме. 

Гострий епіглотит як складна ургентна патологія у дорослих останнім часом 

має тенденцію до зростання в кількісному плані і складає  26,7%±1,66 % від за-

гальної кількості хворих з захворюваннями гортані. Найбільша захворюваність на 

гострий епіглотит спостерігається в середньому у пацієнтів працездатного віку 

21-60 років, в середньому 44,8±2,06  років  з відносним домінуванням осіб 

чоловічої статі. 

Проведений аналіз архівних даних показав, що ГЕ ускладнюється 

абсцедуванням в 29,7% випадків, причому у 60% пацієнтів до абсцесу надгортан-

ника приєднується інша гнійно-запальна патологія поруч розташованих органів.  

Основну частку госпіталізації склали пацієнти з госпіталізацією понад 2 

доби (81,7%) без статистично достовірної різниці від пори року. Супутня со-

матична патологія при гострому епіглотиті мала місце у 62,79% хворих, була до-

сить різноманітна і обтяжувала перебіг захворювання, а серед супутньої ЛОР-

патології домінував хронічний тонзиліт (14,8%) при абсцедуючий формі  

ІФ ГЕ найбільш характеризується набряком гортані в 13,6% випадків і 

тільки в 3,4% - стеноз гортані I-II ст. , при абсцедуючій формі статистично 

достовірно частіше виникає парафарингеальний абсцес (11,1% випадків) і стеноз 

гортані III ст. (7,4% випадків), що  спонукає до виконання ургентної трахеотомії.  

Тому пошук оптимальних підходів до діагностики, лікування і можливого 

прогнозу перебігу запалення цієї категорії хворих є актуальним. 

  Відповідні публікації:  

1. Гарюк ГІ, Почуєва ТВ, Кулікова ОО, Давиденко ВЛ. Питання діагностики та 

лікування гострих абсцедуючих епіглотитів на основі аналізу архівного матеріалу 

за 2008‒2014 рр. Пробл. безперерв. мед. освіти та науки. 2016;(1):41-7  
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

ЕПІГЛОТИТ НА ПОЧАТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

3.1  Особливості клінічної картини гострого епіглотиту у дорослих 

        При надходженні хворого з ГЕ на стаціонарне лікування проводився збір 

скарг, анамнезу хвороби, огляд Лор-органів.  

                                                                                                     Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика скарг обстежуваних пацієнтів (n=86) 

 

Скарги ІФ  

 n1=59  

(100%) 

АФ 

 n2=27 

(100%)   

Різниця між 

формами χ2 
(р) 

Загальна слабкість 30 (50,8 %) 19 (70,4%) 2,88 (0,09) 

Біль в горлі помірний 41 (69,5%)* 7 (26%)* 14,26 (0,0002) 

Біль в горлі сильний 18 (30,5%)* 20 (74%)* 14,26 (0,0002) 

Відчуття «кома» в горлі 9 (15,3%)* 13(48,1%)* 10,53 (0,00120) 

Дисфонія 6 (10,1%) 6 (22,2%) 2,24 (0,134) 

Дисфагія 28 (47,5%) 13 (48,1%) 0,01 (0,9310) 

Інспіраторний тип задухи 5 (8,5%)* 8 (29,6%)* 6,46 (0,011) 

Слинотеча 53 (89,8%) 23(85,1%) 0,39 (0,532) 

Вимушене положення тіла 30 (50,8%) 18 (66,7%) 1,88 (0,17) 

Примітка:  * - р0,05   між формами. 

 

При аналізі скарг хворого, нами виявлено, що у більшості пацієнтів захво-

рювання починалося гостро, супроводжувалося підвищенням температури тіла 

різного ступеню (37,6-39,7
0
С), загальною слабкістю (відповідно 50,8% - 70,4%), 

слинотечею, обумовленою утрудненням ковтання (відповідно 89,8% - 85,1%), 

вимушеною позою (сидять з нахилом вперед і витягнувши підборіддя (відповідно 

50,8% - 66,7%). В той же час, при абсцедуючій формі ГЕ відносно інфільтративної 

статистично достовірно переважали сильний біль в горлі у 74 % пацієнтів (проти 
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30,5% при ІФ ГЕ) з відчуттям «кома» в горлі у 48,1% (відповідно 15,3%), 

утруднення дихання переважно за інспіраторним типом у 29,6% (відповідно при 

інфільтративній формі 8,5%). Саме ці симптоми, за нашими даними, в клінічній 

картині захворювання стають  патогномонічними і на них слід звертати увагу на 

початку диференційної діагностики форм захворювання (табл.3.1). 

При  проведенні ЛОР - огляду труднощі виникають більш за все при про-

веденні непрямої ларингоскопії, особливо при підвищеному глотковому рефлексі 

або при особливостях анатомічної будови гортані, а саме надгорютанника. Якщо 

пелюстка надгортанника більше середнього розміру і має край, що різко 

закинутий, огляд гортані утруднений навіть в нормі. Крім того, це прогностично 

несприятлива ознака щодо розвитку дихальних порушень. В наших 

спостереженнях таку особливість мали 7 хворих 1-ї групи і 5 хворих 2-ї групи 

[34].  

 При ларингоскопії: на 1 добу від початку захворювання виявляється 

почервоніння гортані, надгортанник потовщений, набряклий, просвіт гортані   в 

задніх відділах, голосова щілина доступні огляду. Набряк і гіперемія часто 

поширюються на черпало-надгортанні складки, черпаловидні хрящі і 

вестибулярні голосові складки [20, 22, 42, 71]. 

На 2-3 добу захворювання при огляді гортані хворого, виявляють темно-

червоний, потовщений, малорухливий, зміщений назад і донизу надгортанник, на 

якому можуть визначатися бульбашки заповнені геморагічної рідиною, сірувато-

брудні острівці омертвілого епітелію, а також густі слизові-гнійні або геморагічні 

виділення. Щільна інфільтрація черпало-надгортанних  складок викликає 

обмеження рухливості хрящів. У цю стадію розвитку хвороби голосову щілину 

оглянути не можливо [76]. 

У більш пізньому періоді (4 доба і більше)  розвитку абсцесу надгорютанник 

представляє собою шароподібне утворення темно-червоного кольору, може бути 

присутня жовта пляма – скупчення гною в центрі утворення. Ізольовані гнійники 

найчастіше розвиваються на язиковій поверхні надгортанника і на черпало-

надгортанних складках [108, 109]. 
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                                                                                                     Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика ларингоскопічної картини пацієнтів 

(n=86) 

Ларингоскопічна картина ІФ n1=59 

(100%)  

АФ n2=27  

(100%) 

Різниця між 

формами χ2 
(р) 

анатомічна будова надгортанника: 

-лопатоподібні 

-клювоподібні 

-проміжна форма 

 

28 (47,5%) 

20 (33.9%) 

11(18,6%) 

 

13 (48,1%) 

9 (33,3%) 

5 (18,5%) 

 

0,00 (0,956) 

0,00 (0,959) 

0,00 (0,989) 

почервоніння слизової гортані    

Набряк, гіперемія: 

- черпало-надгортанних складки 

- черпакуваті хрящі 

- вестибулярні голосові складки 

 

9 (15,3%)* 

6 (10,1%) 

5 (8,5%)* 

 

13(48,1%* 

6 (22,2%) 

8 (29,6%)* 

 

10,53 (0,0012) 

2,24 (0,134) 

6,46 (0,011) 

надгортанник: 

- потовщений, набряклий; 

- темно-червоний, потовщений, 

малорухливий; 

- з бульбашками, заповненими 

геморагічної рідиною; 

- шароподібне утворення темно-

червоного кольору;  

- скупчення гною в центрі 

утворення 

 

27 (45,8%) 

20 (33.9%) 

 

9 (15,3%) 

 

 

3 (5%)* 

- 

 

 

- 

5 (18,5%) 

 

- 

 

 

22(81,5%)* 

22 (81,5%) 

 

- 

2,12 (0,145) 

 

- 

 

 

52,43 (0,0000) 

- 

Примітка:  * - р0,05   між формами. 

 За нашими даними, різниці між анатомічними особливостями 

надгортанника в обох групах не було. Але при наявності багатьох спільних ознак 

клінічної картини, патогномонічними (статистично достовірними) для 

абсцедуючої форми можна вважати виражений набряк і гіперемію черпало-

надгортанних (відповідно 48,1% і 15,3%) та вестибулярних голосових складок 
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(відповідно 29,6% і 8,5%), а також надгортанник у вигляді шароподібного 

утворення темно-червоного  кольору (табл.3.2) 

Порівняння характеру поширення запальних змін зі скаргами хворих 

показало, що залучення в процес тільки надгортанника, особливо його язикової 

поверхні, супроводжується сильним болем в глотці, а перехід запалення на 

черпало-надгортанні складки, їх набряк призводить до явищ стенозу гортані [24].  

ГЕ з інфільтративною формою ускладнюється набряком гортані в 13,6% випадків, 

з шийним лімфаденітом в 15,3%. Для абсцедуючої форми ГЕ характерно 

ускладнення стенозом гортані I-II ст. в 11,1%, III ст -  в 7,4%, розповсюдження 

абсцедуючого запалення в парафарингеальний простір в 11,1% випадків, а також 

реґіонарним лімфаденітом у 25,9% хворих.  

Резюме 

Анатомічні особливості надгортанника не впливають на форму можливого 

запалення в гортані (в обох групах приблизно однаково зустрічалась 

лопатоподібна, клювоподібна і проміжна форми).  

Абсцедуюча форма ГЕ характеризується значним (статистично достовір-

ним) переважанням сильного болю в глотці у 74 % пацієнтів з відчуттям «кома» в 

горлі у 48,1% та інспіраторною задухою у 29,6%, що об’єктивно супроводжується 

реґіонарним лімфаденітом у 25,9% хворих, ускладненням у вигляді стенозу 

гортані I-II ст. в 11,1%, III ст -  в 7,4% (в сукупності приблизно кожен п’ятий 

пацієнт) і парафарингеального абсцесу в 11,1% випадків. 

Складність і емоційна напруженість цієї ургентної ситуації, необхідність 

найскорішої постановки правильного діагнозу і визначення напрямків лікування 

(консервативне чи хірургічне) спонукає до пошуку простих інформативних 

критеріїв диференційної діагностики за допомогою лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. 
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3. 2  Оцінка ступеню ендогенної інтоксикації у пацієнтів на гострий 

епіглотит на початку захворювання традиційними засобами 

            Кров є внутрішнім середовищем нашого організму та відображує усі 

метаболічні процеси, які протікають в організмі [89]. В умовах розвитку 

патологічного процесу, який охоплює надгортанник, черпакувато-надгортанні 

складки та навколишні тканини, змінюються основні клінічні та біохімічні 

показники крові та сечі у хворих на різні форми епіглотиту. Тому в клінічній та 

біохімічній картині крові таких хворих відображується запальний процес, ступінь 

ендогенної інтоксикації організму, змінюються основні показники згортання 

крові, гострофазові показники та інші. На початку проведення досліджень усім 

хворим визначення вмісту та активності біохімічних показників в крові 

проводили тричі: під час госпіталізації, при виписці (у середньому через 7-10 

днів) і через 1 місяць після виписки  та одужання. Але після півроку такого 

спостереження за хворими ми вирішили робити їх двічі: на початку захворювання 

і через 1 місяць після виписки із стаціонару, бо через 7 днів, навіть при 

клінічному одужанні, нормалізація біохімічних показників в більшості випадків 

достовірно не досягалась. 

Загальний клінічний аналіз крові дозволяє виявити запальний процес в 

організмі та провести оцінку ефективності терапії за умов стихання патологічного 

процесу. Оскільки клітини крові безпосередньо беруть участь у специфічній та 

неспецифічній імунній відповіді організму за умов впливу патогенних 

мікроорганізмів на розвиток патології надгортанника, то, перш за все, ми вважали 

за потрібне оцінити лейкограму крові хворих на інфільтративну і абсцедуючу 

форми епіглотиту [79]. У хворих на ГЕ закономірно на початку захворювання в 

клінічному аналізі крові спостерігається статистично достовірне підвищення 

вмісту лейкоцитів, зсув формули вліво на фоні відносної лімфоцитопенії і 

підвищення ШОЕ (табл. 3.3). Також у хворих спостерігається незначне 

підвищення вмісту гемоглобіну та еритроцитів у порівнянні з контрольною 

групою, але отримані результати були в межах референтних значень. 
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Патогномонічною ознакою для диференційної діагностики між формами 

абсцедуючою та інфільтративною формами ГЕ стають більш виражений лейко-

цитоз (відповідно 13,20% ± 0,97 і 10,10% ± 0,44)  і збільшення паличкоядерних 

нейтрофілів (відповідно 8,26% ± 0,78 і 5,73% ± 0,39), що було статистично 

достовірним.  

Таблиця 3.3. 

Гематологічні показники  здорових людей та хворих на інфільтративну та 

абсцедуючу форми епіглотиту (М±m, n=106) 

Показник Контроль 

(n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n1=59) 

Абсцедуюча 

форма 

(n2=27) 

Еритроцити
 
,10

12
/л 4,36±0,08 4,36±0,05

 
4,70±0,08*

, 

Гемоглобін, г/л 132,00±2,13 135,00±1,94 145,00±2,81*
,
 

Кольоровий 

показник, ум. од. 

0,87±0,10 0,92±0,05 0,92±0,04 

Лейкоцити х10
9
/л 5,10±0,11 10,10±0,44*

,**
 13,20±0,97*

,**
 

Нейтрофіли
 

паличкоядерні, % 

1,65±0,18 5,73±0,39*
,**

 8,26±0,78*
,**

 

Нейтрофіли
 

сегментоядерні, % 

54,60±1,27 65,30±1,26* 64,30±1,50* 

Лімфоцити, % 25,30±1,22 20,41±1,04* 18,30±1,21* 

Моноцити,% 5,75±0,54 6,90±0,46 7,30±0,58* 

Еозинофіли, % 1,25±0,17 1,54±0,11 1,79±0,29 

ШОЕ, мм /год. 7,90±0,81 14,20±1,43* 14,70±1,82* 

Примітки: * - р0,05  відносно контролю;
 **

  - p<0,05 між формами. 

Гострий початок цього захворювання і яскрава клінічна симптоматика 

(висока температура, гострий біль) супроводжується виразним нейтрофільозом.  

У хворих на обидві форми ГЕ спостерігається підвищення відсотку нейтрофілів 

як паличкоядерних, так і сегментоядерних . 
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Відомо, що при гострому, особливо гнійно-деструктивному запаленні в будь 

якому органі відбувається порушення в згортальній системі крові, що частково 

характеризує ступінь функціонального дисбалансу та інтоксикації в організмі [26, 

77 ]. Нами були проаналізовані ці показники у хворих на різні форми ГЕ  (табл. 

3.4). 

                                                                                                  Таблиця 3.4. 

Показники зсідання крові у здорових людей та хворих на інфільтративну та 

абсцедуючу форми епіглотиту (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n1=59) 

Абсцедуюча  

форма 

(n2=27) 

Загальний фібриноген, г/л 3,11±0,13 5,60±0,17* 5,14±0,14* 

АЧТЧ, с 43,83±1,54 42,05±0,90
** 

53,12±1,87*
,** 

Протромбіновий індекс,% 104,04±3,36 113,18±1,45*
,**

 122,91±3,45*
,**

 

Протромбіновий час, с  13,25±0,33 14,05±0,18*
,**

 16,89±0,20*
,**

 

МНО за рахунок МІЧ 1,01±0,05 0,84±0,01*
,**

 1,14±0,03*
,**

 

Примітки: * - р0,05  відносно контролю;
  **

  - p<0,05 між формами. 

У крові хворих на інфільтративну форму ГЕ виявлено підвищення рівня 

загального фібриногену в 1,8 разів у порівнянні з контролем, також мала місце 

тенденція до підвищення протромбінового індексу та протромбінового часу на 

8,78 % та 6,0 % відповідно, але ці показники та АЧТЧ і МНО були в межах 

референтних значень. Що стосується хворих на абсцедуючу форму ГЕ, то в їх 

крові достовірно підвищуються практично всі показники зсідання крові: вміст 

загального фібриногену зростав в 1,6 разів , протромбіновий час  - в 1,3 рази, 

АЧТЧ –в 1,2 рази, протромбіновий індекс – на 18,13% відносно контролю. 

Останні три показники статистично достовірно були підвищенні відносно даних 

хворих на інфільтративну форму відповідно в 1,3; 1,08 та 1,2 рази відповідно. 

Фібриноген є не тільки фактором зсідання крові, а також є реактантом гострої 

фази, тому гіперфібриногенемія свідчить про розвиток значного запального 

процесу в організмі [17, 37, 38]. 
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Продукти порушеного метаболізму сполучної тканини і компоненти дегра-

дації її нормальних структур, що мають токсичний вплив і викликають дисфунк-

цію різних органів і систем, обумовлений гнійно-деструктивними процесами в 

гортані, а саме в надгортаннику. Внаслідок чого в рідині і тканинах організму на-

копичуються в нефізіологічних концентраціях проміжні і кінцеві продукти нор-

мального обміну речовин [37]. Для поглибленої характеристики цих процесів 

запропонована шкала оцінки синдрому ендогенної інтоксикації. 

Таблиця 3.5 

Порівняння тестів I рівня при діагностиці ССЗВ у  хворих на інфільтративну 

та абсцедуючу форми епіглотиту (n=86) 
 

Симптоми ендогенної 

інтоксикації 

Інфільтративна форма 

 (n1=59) 

(100%) 

Абсцедуюча форма 

(n2=27) 

(100%) 

температура тіла: >38
о 
С 

                                 

9 (15,25%) 

 

13 (48,15%)* 

 

тахікардія >90 в 1 хвилину 3 (5,08%) 5 (18,52%) 

частота дихання >20 в 1 

хвилину 

3 (5,08%) 5 (18,52%) 

вміст лейкоцитів 

крови:>12 х10
9
/л 

                                          

13 (22,03%) 

 

13 (48,15%) 

 

зміщення лейкоциторної 

формули вліво 

5(8,47%) 7(25,93%) 

всі симптоми одразу - 2 (7,41%) 

Примітки: * - p < 0,05 між формами. 

 

       В жодному випадку у хворих на ІФ ГЕ не було констатовано всіх клінічних 

ознак ендогенної інтоксикації за тестами I рівня у одного хворого одразу. 

У 2 хворих на АФ ГЕ були було констатовано всі клінічні ознаки ендогенної 

інтоксикації за тестами I рівня  одразу (табл. 3.5). 
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       В якості тестів 2-го рівня нами використані і проаналізовані у сукупності нас-

тупні індекси (згідно класифікації Т. В. Овсянниковой (2007) [77]): 

1. Індекси інтоксикації 

-  Лейкоцитарний індекс інтоксикації В.К.Островського (ЛІІо) 

-  Ядерний індекс Даштаянца Г.Д.  (ЯІ) 

- Індекс зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) 

2. Індекси неспецифічної реактивності 

- Лімфоцитарний індекс ( ЛІ) 

- Індекс Кребса (ІК) 

3.Індекси активності запалення 

- Індекс співвідношення лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів  (ІЛШОЕ). 

Модифікований лейкоцитарний індекс інтоксикації В.К.Островського 

(1982): ЛІІ0 =  (С + П + Ю + Мі + Пл) / (Лі + Мо + Е), де Мі – мієлоцити, Пл – пла-

змоцити, Ю – юні нейтрофіли, П – паличкоядерні, С – сегментоядерні, Мо – 

моноцити, Лі – лімфоцити, Е – еозинофіли. У фізіологічних умовах нормальні 

значення індексу становлять 1,96 ± 0,56. Представлений індекс є більш 

прийнятним та достовірним, оскільки використовує співвідношення рівня всіх 

клітин лейкоцитарної формули, що підвищуються та знижуються при запальних 

процесах без використання яких-небудь допоміжних коефіцієнтів, що об’єктивно 

відображає сутність процесів, які відбуваються в організмі. За наявності 

ендогенної інтоксикації легкого ступеня ЛІІо дорівнює 1,7–2,8 ± 0,64, при 

середньому ступені – 4,3 ± 1,5, при важкому ступені – 8,1 ± 0,34 [12]. 

Ядерний індекс Даштаянца Г.Д. використовують для оцінки важкості стану 

пацієнта, ступінь ендотоксикозу: ЯІ=(Мо+Ю+П)/С (скорочення ті ж самі). При 

ЯІ=0,05-0,1 у.о.- стан хворого вважається задовільним, при 0,3-1,0 у.о. - середньої 

важкості, більше 1у.о.- тяжкий. [26, 45]. 

Індекс зсуву лейкоцитів крові - маркер реактивності організму при 

запальному процесі: ІЗЛК=(Е+Б+Н) / (Мо+Лі), де Б-базофіли. В нормі ІЗЛК 

дорівнює 1,5±2,2 у.о. ІЗЛК не залежить від кількості лейкоцитів в крові, його 
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підвищення свідчить про активний запальний процес і порушення імунологічної 

реактивності [38]. 

Таблиця 3.6. 

Порівняння тестів другого рівня в діагностиці синдрому системної 

запальної відповіді у хворих на інфільтративну  та абсцедуючу форми 

епіглотиту  

 

Показник 

Форма 
Критерій Манна-Уітні, 

р 
ІФ (n1=59) 

100% 

АФ (n2=27) 

100% 

ЛІІо 3,09±0,27 3,17±0,39 р=0,356 

ЯІ 0,2±0,01 0,25±0,02 р=0,29 

ІЗЛК 3,37±0,3 3,52±0,52 р=0,33 

ЛІ 0,31±0,02 0,26±0,02 р=0,291 

ІК 4,61±0,47* 5,39±1,08*  р=0,029* 

ІЛШОЕ 1,34±0,13 1,97±0,35 р=0,1 

          
         Примітка: * - p<0,05 між формами. 

 

 

Лімфоцитарний індекс відображає зв'язок між гуморальним і клітинним 

імунітетом: ЛІ=Лі/Н. В нормі складає 0,41±0,3 у.о.  [38]. 

Індекс Кребса представляє співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів в тому 

ж обсязі крові і розраховується за формулою: ІК= Н/Лі, в нормі до 1у.о., при 

легкому ступеню інтоксикації - до 3 у.о., при тяжкому – 5-7 у.о., за його 

допомогою судять про ефективність дезінтоксикаційної терапії [26, 45]. 

ІЛШОЕ- індекс співвідношення лейкоцитів і ШОЕ. За показниками ІЛШОЕ 

можна зробити висновок про наявність  ендогенної інтоксикації, що пов'язана з 

інфекційним (зниження індексу) або аутоімунним (підвищення індексу) 

процесом. Нормальні значення - 1,87 ± 0,76 [12]. 
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       Виділені  морфо-функціональні індекси відображають стан і динаміку 

адаптаційно-пристосувальних реакцій в організмі хворих з ГЕ. Нами проаналі-

зовані лабораторні показники 2-го рівня для визначення можливої різниці ступе-

ню прояву синдрому системної запальної  відповіді (ССЗВ) у хворих на 

абсцедуючу та інфільтративну форми ГЕ (табл.3.6). Сумуючи отримані 

показники, можна зробити висновок, що при ГЕ спостерігається значний рівень 

ендогенної інтоксикації організму хворих, яка пов’язана з інфекційним процесом. 

Статистично значуща різниця спостерігалась тільки за ІК (p<0,05). 

Резюме. 

Узагальнюючи отримані дані можна зробити висновок, що у хворих на ГЕ у 

клінічній картині крові спостерігається лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної 

форми вліво, підвищення ШОЕ, при аналізі показників зсідання крові 

визначається гіперфібриногенемія, підвищення протромбінового часу та індексу, 

МНО за рахунок МІЧ.  

Для АФ ГЕ відносно інфільтративної є закономірно характерний більш 

виражений лейкоцитоз (відповідно 13,20% ± 0,97 і 10,10% ± 0,44) зі зсувом вліво 

(відсоток паличкоядерних нейтрофілів відповідно форми склало 8,26% ± 0,78 і 

5,73% ± 0,39), що супроводжується порушенням системи згортання крові в бік її 

згущення значно сильніше: вміст загального фібриногену відповідно зростає в 1,6 

разів, протромбіновий час і МНО за рахунок МІЧ, АЧТЧ - приблизно в 1,3 рази, 

що підтверджує розвиток вираженого запального процесу в організмі. У хворих 

на  ГЕ спостерігається: активний гострий запальний процес, що підтверджується 

змінами клінічного аналізу крові та підвищенням білків гострої фази, а також 

ендогенна інтоксикація та порушення імунологічної реактивності, що має місце 

на момент захворювання. 

3.3 Оцінка ступеню ендогенної інтоксикації у пацієнтів на гострий 

епіглотит на початку захворювання додатковими біохімічними методами 

Нами був проведений аналіз біохімічних показників в крові хворих на різні 

форми гострого епіглотиту  з метою виділення найбільш значущих, які могли би 
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бути використані для доказової диференціації інфільтративної або абсцедуючої 

форми гострого епіглотиту. 

Виражений інтоксикаційний синдром при ГЕ, безумовно, характеризується 

накопиченням токсинів крові, що обумовлює генералізацію патологічного 

процесу. Універсальними маркерами «метаболічної інтоксикації» вважають МСМ 

[9,75]. До цих молекул належать пептиди, глікопептиди, продукти деградації 

фібриногену, альбуміну, тромбіну, фрагменти колагену та інші речовини білкової 

природи, похідні ліпідів і фосфоліпідів, а також білки гострої фази – 

церулоплазмін, гаптоглобін, СРП, тощо [73].  

Нами з’ясовано, що в крові хворих на ГЕ в гострому періоді спостерігається 

достовірне збільшення вмісту МСМ: на 22,3% у хворих на інфільтративну форму 

та на 50% - у хворих на АФ у порівнянні з контролем. Крім того, визначена 

статистично достовірна різниця між групами, що свідчить про наростання 

синдрому «метаболічної інтоксикації» (табл.3.7). 

Таблиця 3.7 

Вміст молекул середньої маси у сироватці крові здорових людей та хворих на 

гострі форми епіглотиту (М±m, n=106) 

Група Молекули середньої маси 

Контроль (n=20) 0,48±0,05 

Інфільтративна форма (n1=59) 0,59±0,04* 

Абсцедуюча форма (n2=27) 0,72±0,05*, ** 

Примітки:  * - р0,05  відносно контролю , ** - р0,05  між групами. 

Протеїнограма крові та білки гострої фази у хворих на 

інфільтративну та абсцедуючу форми епіглотиту на початку захворювання 

Відомо, що зміна вмісту загального білка в крові призводить до порушень 

гомеостазу та специфічної реактивності організму [89]. Вміст загального білка в 

плазмі крові дає найбільш інформативну трактовку протеїнограми, а дослідження 

спектру білків плазми крові - певне уявлення про стан білкового обміну в цілому, 
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тому нашому дослідженню підлягали кількісні та якісні характеристики білкового 

складу плазми крові хворих . 

            При аналізі протеїнограм мала місце тенденція до деяких змін рівня 

загального білка крові, які спостерігали у хворих на інфільтративну – підвищення 

на 15,51 % (86,88±0,41  г/л) та абсцедуючу – підвищення на 11,87 %, (84,14±0,47 

г/л) форми епіглотиту на початок захворювання, але рівень його був у межах 

референтних значень, а саме 65-85 г/л.  

   Вміст альбуміну незначно підвищувався в крові хворих як на абсцедуючу, 

так і інфільтративну форми ГЕ, різниця між формами була статистично досто-

вірна,  але його рівень був в межах референтних значень. В глобуліновій фракції 

крові достовірно збільшувався рівень α1-,  β – глобулінів при АФ у порівнянні з 

цими показниками у хворих на ІФ. Рівні  α2-, та γ – глобулінів навпаки  були вищі 

при ІФ у порівнянні з абсцедуючою.  

Результати дослідження основних білкових фракцій в крові хворих на різні 

форми епіглотиту представлено в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Вміст білкових фракцій в крові здорових людей та хворих на    гострий 

епіглотит на початку захворювання (М±m, n=106) 

Форма 

епіглотиту  

Альбуміни
α
 Глобуліни

b
 

α1 – α 2 – β – γ – 

Інфільтративна 

(n1=59) 

63,64 

±0,48*
,**

 

5,82 

±0,09*
,**

 

9,78 

±0,10*
,**

 

12,61 

±0,07*
,**

 

20,17 

±0,13*
,**

 

Абсцедуюча 

(n2=27) 

66,01 

±0,79*
,**

 

10,04 

±0,41*
,**

 

7,81 

±0,44
,**

 

13,18 

±0,9*
,**

 

18,64 

±0,39*
,**

 

Контроль (n=20) 59,30 

±0,91 

4,55 

±0,23 

8,26 

±0,21 

8,56 

±0,49 

15,03 

±0,31 

 Примітка:
а
 - вміст виражений в г/л, 

b
- у відносних відсотках, 

* - р<0,05 відносно контролю; 
,**

 - p<0,05 між формами. 

 

         Відносно порівняння з нормальними показниками ситуація складалась таким 

чином: - при ІФ достовірно збільшувався рівень α1-, α2-, β – та γ – глобулінів в 1,3; 

1,2;1,5 та 1,3 рази відповідно у порівнянні з цими показниками у здорових людей, 

але тільки відсотковий вміст β – та γ –глобулінів був вищий, ніж референтні 
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значення; - при АФ визначено значне зростання відсоткового вмісту α1 – 

глобуліну в 2,2 рази, достовірне зростання β-глобуліну в 1,5 рази та незначне 

зростання γ –глобулінів в 1,24 рази у порівнянні з контролем. 

           Аналізуючи вище приведені дані, можна констатувати, що у хворих на ГЕ 

спостерігалось збільшення вмісту білків глобулінової фракції порівняно зі 

здоровими особами на фоні нормального вмісту альбуміну, що характеризує 

розвиток диспротеїнемії більш виражений при абсцедуючій формі. За даними 

дослідження [36], підвищення γ – глобулінів може спостерігатися при 

пошкодженні печінки, що індуковане ліками. 

    Гострофазові білки – це неоднорідна група білків, що інтенсивно 

синтезується при розвитку гострої фази запалення за принципом індуцибельної 

системи генної регуляції [29,47]. У хворих досліджених груп ми визначали 

найбільш розповсюджені і доступні показники, а саме: гаптоглобін, СРП, 

глікопротеїни, ревматоїдний фактор, що представлені в таблиці 3.9. 

                                                                                                Таблиця 3.9. 

Вміст білків гострої фази та ревматоїдного фактора в крові здорових людей та 

хворих на різні форми епіглотиту на початок хвороби (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група 

(n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n1=59) 

Абсцедуюча  

форма 

(n2=27) 

Гаптоглобін, г/л 0,83±0,07 1,14±0,04*
,**

 1,49±0,04*
,**

 

С-реактивний білок, мг/л/год 3,45±0,42 6,10±0,19*
,**

 21,26±2,19*
,**

 

Глікопротеїни, Од. 0,63±0,10 0,89±0,03*
,**

 1,30±0,01*
,**

 

Ревматоїдний фактор, МОд/мл  10,60±0,87 11,80±0,23 11,70±0,10 

Примітки: * - р0,05  відносно контролю; 
**

 - p<0,05 між формами. 

Нами виявлено, що у хворих на АФ епіглотиту на початку захворювання в 

крові достовірне підвищується вміст гаптоглобіну, рівень С - реактивного білку та 

глікопротеїнів у порівнянні з ІФ і контролем ( p<0,05) (табл.3.9). Вміст 

ревматоїдного фактору в крові хворих на різні форми гострого епіглотиту 

залишався в межах нормальних значень.  
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Основні біохімічні показники, що характеризують функціональний стан 

печінки у хворих на гострий епіглотит 

При визначенні біохімічних показників, що характеризують ліпідний 

обмін, використовували вміст холестеролу та його транспортну форму в крові – 

ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ, β-ліпопротеїни). У хворих на 

інфільтративну та абсцедуючу форми епіглотиту на початок захворювання 

спостерігалась гіперхолестеринемія, рівень холестерину перевищував 

контрольний в 1,4 та 1,3 рази відповідно для інфільтративної та абсцедуючої 

форми (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10 

Вміст основних показників ліпідного обміну у здорових людей та 

хворих на гострі форми епіглотиту на початок захворювання (М±m, n=106) 

Форма 

епіглотиту  

Холестерин, 

ммоль/л 

Ліпопротеїни низької  

щільності, од. 

Інфільтративна (n1=59) 6,48±0,09*
,**

 51,71±0,96*
,**

 

Абсцедуюча (n2=27) 6,02±0,12*
,**

 70,26±2,30*
,**

 

Контроль (n=20) 4,56±0,22 42,20±1,36 

 Примітка:* - р<0,05 відносно контролю;
 **

  - p<0,05 між формами. 

Визначено, що більш значущі зміни вмісту ЛПНЩ спостерігалися в крові 

хворих на абсцедуючу форму епіглотиту, що мало статистично достовірну 

різницю. Аналогічна тенденція, але менш виражена стосувалась транспортної 

форми холестеролу: підвищення в 1,7 разу відносно контролю та в 1,3 разу 

відносно показників хворих на інфільтративну форму було.  

Аналізуючи основні показники, які характеризують функціональний стан 

печінки можна сказати, що загальний вміст білірубіну в крові хворих у гострий 

період підвищувався як у хворих на інфільтративну, так і на абсцедуючу форми 

відповідно в 1,9 разів та у 2 рази, порівняно з показниками контрольної групи, але 

дорівнював референтним значенням (4 – 21 мкмоль/л). Між формами достовірної 

різниці не було (табл.3.11). 
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Активність трансаміназ – АсАТ та АлАТ) у крові хворих на ІФ епіглотиту 

на початок хвороби підвищувалася у 1,88 та 1,73 рази відповідно у порівнянні із 

показниками в контрольній групі та в 1,2 та в 1,6 рази у порівнянні із показниками 

хворих на АФ ГЕ (табл. 3.11). 

              Що стосується активності трансаміназ у крові хворих на АФ епіглотиту в 

гострий період, то АлАТ була в межах нормальних значень, а активність АсАТ 

підвищувалася в 1,4 рази у порівнянні із показниками в контрольній групі. 

Показники активностей трансаміназ були достовірно різними для обох форм 

(p<0,05 між формами) [15].  

                                                                                               Таблиця 3.11. 

Основні показники функціонального стану печінки в крові здорових людей 

та хворих на гострі форми епіглотиту на початок хвороби (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група 

(n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n1=59) 

Абсцедуюча  

форма 

(n2=27) 

Білірубін загальний, мкмоль/л 9,70±1,29 19,14±0,57* 19,78±0,59* 

АлАТ, Од/л 19,15±2,36 36,15±0,87*
,**

 21,81±1,56
**

 

АсАТ, Од/л 17,8±2,0 30,97±0,75*
,**

 26,18±1,56*
,**

 

Коефіцієнт де Рітіса, 

АсАТ/АлАТ 

0,93±0,06 0,85±0,05
**

 1,2±0,08*
,**

 

Тимолова проба, Од. S-H 2,15±0,21 4,03±0,14*
,**

 5,94±0,27*
,**

 

Проба Вельтмана, проб. 6,40±0,11 6,95±0,12* 7,22±0,27* 

Примітки: * - р0,05  відносно контролю; 
**

 - p<0,05 між формами. 

У хворих на абсцедуючу форму ГЕ  спостерігалося підвищення проби 

Вельтмана в 1,1 рази, що зв’язують зі збільшенням відсоткового вмісту α1- та α2- 

глобулінів у сироватці крові. Проба підвищується при гострих запальних 

процесах [29]. Тимолова проба при абсцедуючій формі в 2,7 рази більше у 

порівнянні з контролем і в 1,5 разів різниться з інфільтративною формою.   

Особливої уваги заслуговує визначення коефіцієнту де Рітіса, а саме 

співвідношення АсАТ до АлАТ ( рис. 3.1.). Завдяки визначенню коефіціенту  
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коэффициенту де Рітіса можливо виявити ступінь тяжкості ушкодження печінки, 

у тому числі і індукованого ліками [31, 36].  

 

Рис. 3.1. Коефіцієнт де Рітіса у здорових людей та хворих на гострі форми 

епіглотиту на початок захворювання. Примітка: * -р <0,05 відносно контролю 

 

Коефіцієнт де Рітіса при абсцедуючій формі ГЕ (1,2±0,08) статистично до-

стовірно перевищував цей показник у здорових людей (0,93±0,06) та пацієнтів з 

інфільтративною формою. В той же час, при інфільтративній формі ГЕ цей 

показник був нижче за навіть за норму. За даними Еремина Е. Ю. (2015) [41], 

зниження коефіцієнта де Рітиса ˂1 з одночасним підвищенням активності АлАТ 

свідчить про немітохондріальні ушкодження гепатоцитів. Саме такі зміни 

показників нами виявлені при інфільтративній формі ГЕ. 

Наступним біохімічним показником нашого дослідження стала ЛФ, як 

маркерний фермент порушення не тільки кісткової тканини,  а і печінки. Відомо, 

що лужна фосфатаза існує в двох ізоформах,  причому в дитячому віці в сироватці 

переважає кісткова форма, а у дорослому - печінкова її ізоформа [89]. Значення 

активності ЛФ в крові хворих на ГЕ на початок захворювання представлено на 

рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. Активність лужної фосфатази в крові хворих на гострі форми епіглотиту 

на початок захворювання. Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 

100%, * - р <0,05 між формами  

 

          Активність ЛФ у хворих на інфільтративну та абсцедуючу форми в гострий 

період захворювання складала 280,62±4,68 Од/л та 318,40±5,10 Од/л відповідно 

формі захворювання. Таким чином, у хворих на інфільтративну та абсцедуючу 

форми епіглотиту на початок захворювання спостерігається підвищення 

активності ЛФ в 1,92, та у 2,18 разів відповідно формі захворювання. Найбільш 

висока активність ЛФ була визначена у хворих на АФ в 1,2 рази вище у 

порівнянні з ІФ (р <0,05). 

 

3.4  Біохімічні показники крові,що характеризують стан хрящової тканини у 

хворих на різні форми гострого епіглотиту на початок захворювання 

Зважаючи на те, що морфологічно надгортанник є рухомим еластичним 

хрящем, який є різновидом сполучної тканини, нами проведено дослідження  

основних її компонентів для з’ясування можливих змін як на початку 

захворювання, так і в динаміці лікування. Одним з основних видів волокон 

хрящової тканини є фібрилярний білок колаген — головний компонент 

екстрацелюлярного матриксу, який продукується фібробластами з вільних 

амінокислотних залишків [90]. Головним молекулярним компонентом основної 

аморфної речовини сполучної тканини є протеоглікани, вуглеводною частиною 
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яких є глікозаміноглікани (ГАГ) (90-95%) - обов’язкові компоненти 

міжклітинного матриксу, що відіграють важливу роль у міжклітинної взаємодії, 

формуванні і підтримці форми клітин та органів. За даними Чуриліної А.В. і 

співавт. (2006) [111], протеоглікани у хрящовому матриксі складають 10-20% 

молекулярної маси, а основним протеогліканом є агрекан, що утворює агрегати з 

гіалуроновою кислотою хрящового матриксу. 

До ГАГ сполучної тканини людини відносяться: гепарансульфати, 

хондроїтин-4-, -6- сульфати, кератансульфати та інші. Ці речовини розподілені у 

різних видах сполучної тканини. Хондроїтинсульфати – полімери, які 

складаються з D-гдюкуронової кислоти та N – ацетил - D- 

галактозоамінсульфатів, що містяться у хрящової та кістковій тканині. Вони 

відіграють важливу структурну та метаболічну роль. В організмі людини 

містяться 2 види хондроїтинсульфатів - хондроїтин-4- та -6-сульфати. 

Хондроїтинсульфати можуть слугувати біохімічними маркерами імунозапальних 

порушень в організмі, у тому числі і деструктивних процесів у сполучній тканині 

[89]. Кератансульфати ІІ типу містяться у хрящовій тканині, кістках, входить до 

складу агрекана та деяких малих протеогліканів хрящового матрикса. 

Біохімічною особливістю хрящової тканини є високий вміст сульфатованих 

глікозаміногліканів: хондроїтинсульфатів та кератан-сульфатів. У матриксі 

містяться гіалуронова кислота – несульфатований ГАГ. Таким чином, визначення 

вмісту фракцій ГАГ у крові хворих на гострі форми епіглотиту може свідчити про 

метаболічні зміни, що обумовлені деструктивними процесами у сполучній 

тканині. 

Фракційний склад ГАГ та вміст сумарних хондроїтинсульфатів у хворих 

на різні форми епіглотиту на початок захворювання відображені у табл. 3.12. У 

хворих  на ГЕ у гострий період підвищувався вміст хондроїтин-6-сульфатів в 1,4 - 

1,5 рази відповідно у порівнянні з контролем( р0,05), але між формами 

статистично достовірної різниці ми не виявили. В той же час, сумарні хондроїтин-

сульфати  перевищували показники у порівнянні з контролем в 2,87 разів, різниця 

була статистично достовірна.  
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Таблиця 3.12. 

Фракційний склад глікозаміногліканів та вміст сумарних хондроїтинсуль-

фатів у сироватці хворих на різні форми епіглотиту на початок 

захворювання (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

Форми епіглотиту 

ІФ(n1=59) АФ(n2=27) 

Загальні глікозаміноглікани, г/л 0,125±0,018 0,146±0,06 0,138±0,08 

Хондроїтин-6-сульфати, г/л 0,060±0,008 0,086±0,013* 0,088±0,009* 

Хондроїтин-4-сульфати, г/л 0,040±0,006 0,032±0,009 0,027±0,005* 

Кератансульфати, г/л 0,025±0,004 0,027±0,034 0,023±0,066 

Сумарні хондроїтинсульфати, г/л 0,094±0,06 0,186±0,02* 0,27±0,08* 

Примітки: * - р0,05 відносно контролю, значущої різниці між ІФ і АФ немає 

При інфільтраційній формі ГЕ на тлі статистично не значущого зниження 

вмісту хондроїтин–4-сульфатів виявлена тенденції до підвищення вмісту 

загальних ГАГ. 

       У хворих на абсцедуючу форму ГЕ вміст хондроїтин-4-сульфатів статистично 

достовірно знижувався у порівнянні з контролем. 

       Вміст кератансульфатів в крові хворих на гострі форми епіглотиту не 

змінювався. 

Одним з основних показників метаболізму колагену є вміст у крові 

гідроксипроліну [111]. Ця амінокислота необхідна для синтезу колагену за участю 

вітаміну С та забезпечення його стабільності. На думку цих авторів, це дає 

можливість розглядати її вміст в крові та сечі як маркера, що відображає 

катаболізм цього білка, а гіпергідроксипролінемія – маркер катаболізму колагену. 

Тому визначення вмісту в крові гідроксипроліну та його фракцій – вільного та 

зв’язаного  -  є способом оцінки стану обміну колагену [15, 59, 64]. 

  У крові хворих на інфільтративну форму епіглотиту на початок хвороби 

спостерігається статистично достовірне підвищення вмісту зв’язаного гідрокси-

проліну та тенденція до підвищення вільного та загального гідроксипроліну 

відносно норми.  У хворих на абсцедуючу форму епіглотиту також спосте-
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рігається підвищення загального, зв’язаного і вільного гідроксипроліну – трохи 

більше, але без статистично значущої різниці між групами (табл.3.13) [32]. 

                                                                                             Таблиця 3.13   

Фракційний склад метаболітів сполучної тканини у сироватці крові хворих 

на ГЕ на початок захворювання (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

 

Форми епіглотиту 

ІФ(n1=59) АФ(n2=27) 

Загальний гідроксипролін, мкмоль/л 17,84±1,29 20,76±1,71 23,57±2,29* 

Зв'язаний гідроксипролін, мкмоль/л 8,63±0,49 10,75±0,94* 10,83±0,71* 

Вільний гідроксипролін, мкмоль/л 9,21±0,51 10,01±1,29 12,74±0,68* 

Примітки: * - р0,05 відносно контролю, значущої різниці між ІФ і АФ немає 

Резюме. 

Узагальнюючі результати дослідження вмісту білків крові у хворих на різні 

форми ГЕ на початку захворювання можна зауважити, що спостерігалась 

виражена диспротеїнемія. Найбільших змін зазнавали рівні глобулінових фракцій, 

насамперед α1-, β-, γ-глобулінів і в меншій мірі альбуміни. У хворих на ІФ 

епіглотиту спостерігається підвищення β-та γ-глобулінів, а  у хворих на 

абсцедуючу форму - підвищення α1- та β-глобулінів.  

У крові хворих на інфільтративну та абсцедуючу форми епіглотиту у 

гострий період на початок захворювання достовірно суттєво підвищувався вміст 

білків гострої фази, а саме  гаптоглобіну, CРП та глікопротеїнів (які є 

патогномонічними для абсцедуючої форми ГЕ) та тлі незмінного рівня 

ревматоїдного фактора, що підтверджує гострий запальний процес. При АФ зміни 

вмісту білків гострої фази були найбільш виразні, ніж при ІФ, що свідчить про 

запально – деструктивні процеси, які розвиваються в організмі хворих в більшій 

мірі, ніж при інфільтративній. 

              Узагальніючі отримані результати вмісту основних біохімічних 

показників функціонального стану печінки, можна стверджувати, що 

гіперхолестеролемія спостерігається при обох формах ГЕ, значне  підвищення 

рівня транспортної форми холестеролу - ЛПНЩ спостерігалися в крові хворих на 



82 

АФ епіглотиту. Основний показник пігментного обміну - білірубін, підвищувався 

як у хворих на інфільтративну, так і на абсцедуючу форми. Спостерігалося 

підвищення активності трансаміназ –АсАТ та АлАТ у крові хворих на ІФ ГЕ на 

початок хвороби у порівнянні з нормальним значенням у АФ, яка 

характеризувалася  підвищенням  до 1,3 коефіцієнту де Рітіса . Підвищення 

активності трансаміназ та коефіцієнту де Рітіса (АФ), а також підвищення 

тимолової проби та проби Вельтмана свідчить про порушення функціонального 

стану печінки за рахунок розвитку запально-деструктивних процесів та 

ендогенної інтоксикації.  

 У хворих на досліджувані форми ГЕ на початок захворювання 

спостерігається підвищення ЛФ, особливо високі значення  якої була визначена у 

хворих на АФ, що свідчить про збільшення кількості остеобластів та 

пошкодження гепатоцитів за умов ендогенної інтоксикації, що підтверджує 

підвищення вмісту МСМ . 

          При аналізі основних біохімічних показників метаболізму сполучної 

тканини при  різних формах ГЕ визначено, що при досліджуваних формах 

спостерігається підвищення вмісту хондроїтин-6-сульфат, сумарних 

хондроїтинсульфатів, що віддзеркалює ступінь запально-деструктивних процесів 

у хрящовій тканині  хворих на ГЕ [15]. 

У крові хворих на ІФ епіглотиту на початок хвороби спостерігається 

підвищення вмісту зв’язаного гідроксипроліну, а у хворих на АФ – загального, 

зв’язаного та вільного гідроксипроліну, що дає уявлення про наявність 

деструктивних процесів у сполучній тканині, а саме у хрящовій. 
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3.5  Результати бактеріологічного дослідження гортані 

        Метою цього розділу є дослідження мікрофлори слизової оболонки 

надгортанника у дорослих пацієнтів з гострим епіглотитом і визначення 

чутливості виділених ізолятів до антимікробних препаратів. 

Нами були проаналізовані результати мікробіологічних досліджень слизової 

оболонки надгортанника у 86 хворих з гострим епіглотитом. Було виділено 17 

представників мікроорганізмів (169 штамів). У 7 (11,8 % правильно) хворих із ІФ 

ГЕ росту мікроорганізмів у посівах не виявлено. Більш детально дослідили 13 

різновидів,  виключивши деяку нормальну сапрофітну мікрофлору у визначеній 

кількості. Ми проаналізували данні досліджень з літературних джерел про  

незначну роль даних мікроорганізмів, відносно кількості і щільності мікробної 

колонізації на слизовій оболонці надгортанника при ˂ lg5/г, що була нами 

виділена. Для визначення домінуючих видів бактерій, які являються  можливими  

збудниками ГЕ з різним клінічним перебігом, ми узагальнили отримані дані і 

провели порівняльний аналіз з урахуванням достовірності різниці (χ2 
). Отримані 

результати  представлені в таблиці 3.14. 
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Таблиця 3.14 

Частота виділення мікроорганізмів із гортані у хворих гострим епіглотитом 

Вид мікроорганізму Інфільтративна форма 

n1 =52 (100%) 

Абсцедуюча форма 

n2=27 (100%) 

Haemophilus influenzae 17 (32,69%) 10 (37,04%) 

 Staphylococcus аureus 2 (3,85%)
*
 10 (37,04%)

* 

Staphylococcus epidermidis - 5 (18,52%) 

 Staphylococcus 

saprophyticus 

- 2 (7,41%) 

Streptococcus viridians 2 (3,85%) 3 (11,1%) 

 Streptococcus pneumoniaе 8 (15,38) 13 (48,15%) 

 Streptococcus agalactiae - 2 (7,41%) 

 Streptococcus. pyogenes 18 (34,62%) 15 (55,56%) 

Enterococcus spp. 6 (11,54%) 5 (18,52%) 

Pseudomonas aeruginosa 6 (11,54%) - 

Enterobacteriacae spp'.  5 (9,62%) 5 (18,52%) 

Candida spp. 11 (21,15%) 12 (44,44 %) 

Примітка: * - при p<0,05 різниця статистично значуща між формами. 

 Примітка: '  Enterobacteriacae включає представників роду Escherichia coli, 

Klebsiella pneumonia 

Нами визначено, що у хворих на ГЕ склад мікрофлори зі слизистої 

оболонки надгортанника представлений умовно-патогенною мікрофлорою. У 

хворих на ІФ ГЕ найчастіше висівався S. pyogenes у 34,62 % хворих, на другому і 

третьому місці ми виявили: у 32,69% визначалася  H. influenza та у 15,38% S. 

pneumoniaе . 

 У хворих на АФ ГЕ найчастіше висівали S. pyogenes у 55,56% хворих, на 

другому місці у 48,15 % хворих ми виявили S. рneumoniaе, а третє місце по частоті 

виділення (у 37,04 %) у даної групи хворих поділяють H.іInfluenza та S. аureus 
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хворих.  S. аureus, як було вище сказано, у хворих на абсцедуючу форму гострого 

епіглотиту висівався у 37,04 % хворих, що було суттєво і статистично достовірно 

більше ніж у хворих на інфільтративну форму (3,85%). Із грибкової мікрофлори 

нами було виділено Candida spp., які значно були підвищені у хворих АФ ГЕ (44%) 

у  порівнянні із хворими на ІФ ГЕ (21,15%) [28, 74]. 

У вигляді монокультури у хворих на ІФ ГЕ було виділено: H. Influenza у 

19,23 % хворих, при АФ ГЕ - у 11,11% хворих, S. aureus- у 3,85 % і 11,11% хворих, 

S. pyogenes - у 26,92% і 14,81% хворих відповідно.(табл 3.15). 

Таблиця 3.15 

Частота виділення мікроорганізмів із гортані у хворих гострим епіглотитом у 

вигляді монокультури та асоціацій 

Вид мікроорганізму Інфільтративна 

форма 

n1=52 (100%) 

Абсцедуюча 

 форма 

n2=27 (100%) 

Оцінювання 

значущості різниці 

між формами 

(χ
2 
; р) 

Haemophilus 

influenzae³ 
10 (19,23%) 3 (11,11%) χ2 

=1,46; р=0,227 

Staphylococcus³ 

aureus 

2 (3,85 %) 3 (11,11%)
 

χ2 
=0,85; р=0,356' 

Streptococcus.³ 

pyogenes 

14 (26,92 %) 4 (14,81%) χ2 
=2,4; р=0,122 

Виділені асоціації 2 і 

більше 

мікроорганізмів 

15 (28,85 %) 5 (18,52%) 
χ2 

=0,49; р=0,482 

Виділені асоціації 2 

і більше 

мікроорганізмів та 

Candida spp. 

11 (21,15 %) 12 (44,4 %) 

χ2 
=6,29; р=0,012* 

Примітка: * - при p<0,05 різниця статистично значуща між формами. 

 '- з поправкою Йетса ; ³- бактерії у вигляді монокультури 

Нами було досліджено два різновиди асоціацій мікроорганізмів, а саме, коли 

в складі асоціацій були два і більше мікроорганізми без грибкової флори  та  два і 

більше мікроорганізми в асоціації з Candida spp.. При ІФ відмічався перший тип 

асоціацій у 28,85 % хворих, при абсцедуючій в меншій мірі- у 18,52 %хворих. 

Асоціації мікроорганізмів і грибів превалювали в значній мірі у хворих на 
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абсцедуючу форму - у 44,4 % випадків, що досліджувалися, у порівнянні з 21,15% у 

хворих на інфільтративну форму( p<0,05) (табл.. 3.15). 

 Спостерігається висока кількість мікроорганізмів, які були нами виділені у 

вигляді монокультури. Дані представлені в таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Щільність мікробної колонізації на слизовій оболонці надгортанника у 

хворих на гострий епіглотит  

Вид мікроорганізму Інфільтративна форма 

lg КУО/г 

Абсцедуюча форма  

lg КУО/г 

H. influenzae 9,43±0,74 7,69±1,54   

 Staphylococcus аureus 7,65±0,92 7,16±1,22 
 

Staphylococcus 

epidermidis 

- 6,39±1,29 

 Staphylococcus 

saprophyticus 

- 6,50±0,71 

Streptococcus viridians 8±1,41   7,65±1,91  

 Streptococcus 

pneumoniae 

9,1±0,71* 6,78±1.66* 

 Streptococcus agalactiae - 8,50±0,71 

 Streptococcus. pyogenes 7,7 ±1,65 7,7 ±1,02 

Enterococcus spp. 6,45±1,63  7,89±2,0  

Pseudomonas aeruginosa 6,53±0,91 - 

Enterobacteriacae spp. 7,39±1,54 7,89±0,83 

Candida spp. 5,65±0,92 6,13±0,49 

Примітка: * - при p<0,05 різниця статистично значуща між формами. 

 

 

Кількість H. influenzae, що була виявлена у хворих гострим епіглотитом при 

ІФ була вища ніж при АФ і складала відповідно lg 9,43-7,69 КУО/г. Кількість S. 

аureus і S. pyogenes була майже однакова і складала при ІФ та АФ - lg 7,65-7,16 

КУО/г; lg 7,7 КУО/г відповідно. 
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Крім видового складу мікрофлори гортаноглотки у хворих на гострий 

епіглотит, ми визначали чутливість клінічних ізолятів до антибактеріальних 

препаратів (табл. 3.17 ). 

Результати аналізу даних щодо чутливості штамів H. іnfluenzae до 

антимікробних препаратів вказують на 100% чутливість даних мікроорганізмів до 

цефалоспоринів II-III поколінь, до представника фторхінолонів –левофлоксацину 

(таблиця 3.17, рисунок 3.3). Ефективними виявилися препарати групи β-лактамні 

антибіотики, чутливість до них зберегли не менше 55,5 % штамів H. Іnfluenzae 

[10, 87]. 

    

 

   
Рис. 3.3   Чутливість H. influenzae до антибактеріальних препаратів 

 

Близько половини штамів (41,7%) S. аureus були фенотипово резистентні до 

оксациліну, тобто «метицилінорезистентні» (MRSA). Як відомо, стійкість до 

оксациліну є маркером наявності додаткового пеніцилінзв'язуючого білка (ПЗБ2а) 

у стафілококів [24, 46]. Цефалоспорини, за винятком, цефазоліну, мали високу 

активність, що до штамів S. аureus від 83,3 до 92,2%. Високий рівень чутливості 

виявили до фторованих хінолонів від 75 до 100% у даних ізолятів. Високий рівень 

резистентності виявлено у  S. аureus до макролідів (азитроміцин) у 83,4% штамів. 

(табл.3.17 , рис.3.4) 
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Таблица 3.17 

Чутливість бактеріальної флори слизової оболонки надгортанника до антибіотиків (у %) 

Мікроорганізми 
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H. influenzae 27 55,5 88,8 66,6 55,5 92,6 66,6 100 100 66,6 77,8 100 92,6 55,5 92,6 100 70,4 55,5 

S. aureus 12 58,3 58,3 50 83,3 92 75 91,6 83,3 83,3 75 91,6 100 16,6 91,6 91,6 58,3 91,6 

S. saprophyticus 5 20 60 80 80 80 60 80 100 80 80 100 100 40 100 100 80 80 

S. pneumoniae 21 66,6 85,7 47,6 85,7 85,7 71 100 100 47,6 85,7 100 100 66,6 95,7 85,7 66,6 80,9 

S. viridans 5 20 60 80 80 80 60 80 100 80 80 100 100 40 100 100 80 80 

S. pyogenes 33 39,4 87,9 51,5 51,5 93,9 75,8 75,8 81,8 90,9 81,8 93,9 100 66,6 93,9 100 75,8 78,8 

S. agalactiae 2 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Enterococcus spp 11 45,5 81,8 54,5 63,6 90,9 63,6 100 100 45,5 72,7 100 100 72,7 100 90,9 81,8 81,8 

E. coli 5 20 60 80 80 80 60 80 100 80 80 100 100 - 100 - 80 - 

Pseudomonas 

aeruginosa 

3 33,3 33,3 33,3 33,3 - 33,3 100 100 33,3 66,6 100 100 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

K. pneumoniae 5 20 60 80 80 80 60 80 100 80 80 100 100 - 80 - 80 - 
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       Рис. 3.4   Чутливість S. aureus до антибактеріальних препаратів 

 

          S. pneumoniae виявився чутливим у 100% випадків до представників 

цефалоспоринів (цефотаксим, цефепім) і фторованих хінолонів (левофлоксацин, 

гатіфлоксацин). Високий рівень резистентносі відзначений відносно 

представника групи аміноглікозидів – гентаміцину і групи β-лактамних 

антибіотиків – цефазоліну (52,4 % стійких і помірно стійких штамів) (табл. 3.17, 

рис.3.5) 
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Рис.3.5    Чутливість S. pneumoniae до антибактеріальних препаратів 

 

           При вивчені чутливості представника  β-гемолітичних стрептококів:  

S. pyogenes до антибактеріальних препаратів виявлено, що S. pyogenes мав 

високу чутливість до цефалоспоринів II- IV покоління (75,8-93,9 %), 100% 

чутливість до левофлоксацину і левоміцетину, 38,8 % мікроорганізмів були 

резистентними до оксациліну (табл.3.17, рис.3.6). 
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Рис.3.6    Чутливість S. pyogenes до антибактеріальних препаратів 
 

      Останнім часом у літературі багато уваги приділяють роду Enterococcus spp, 

вказуючи на значну роль. у виникненні нозокоміальних інфекцій, за рахунок 

природної резистентності цих мікроорганізмів до антибіотиків групи 

аміноглікозидів, пеніцилінів та інших [ 39,46,61,110]. Отримані нами результати 

частково співпадають з цими дослідженнями. До гентаміцину і оксациліну була 

виявлена резистентність у 55,5% ізолятів Enterococcus spp. До захищених 

пеніцилінів (амоксіклав) визначалася чутливість в 81,8%. У 100% випадків 

зафіксовано чутливість до представників цефалоспоринів (цефотаксим, цефепім) 

і фторованих хінолонів (левофлоксацин, гатіфлоксацин), лінкоцидів (лінкоміцин) 

(табл. 3.17). 
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Рис.3.7    Чутливість Enterococcus spp до антибактеріальних препаратів 
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Представники Enterobacteriacae spp. (K. pneumoniae. E. coli) мали 

чутливість до всіх β-лактамних антибіотиків від 60 до 100%, за виключенням 

оксациліну (до нього мікроорганізми виявилися резистентними в 80% випадків) 

[116]. 100% активність фторхінолонів відмічалася проти виділених ізолятів 

(табл.3.17). 

Гриби роду Candida spp. виявляли чутливість до синтетичних  антимікотичних 

препаратів. (табл. 3.18) 

Таблиця 3.18 

Чутливість грибкової флори слизової оболонки надгортанника до 

антимікотичних препаратів  (%) 

Вид 

мікроорганізму 

Ністатин Кетоконазол Флуконазол Клотримазол 

Candida spp. 

n=26 штамів 

50 65,38 50 69,2 

  

Антимікотичну активність проти Candida spp.представник поліенів-

нистатин проявляв у 50% випадків, системні азоли: кетоконазол і флуконазол 

віповідно в 65,38 і 50 % досліджень [28]. 

Резюме:  Нами виявлено, що ведучим мікробним чинником у хворих на 

гострий епіглотит для обох форм захворювання є β-гемолітичний стрептокок 

групи А-  S. pyogenes (при ІФ було виявлено у 36,42% хворих в кількості lg 7,7 

±1,65 КУО/г, при АФ - у 55,56 % хворих у кількості lg 7,7 ±1,02 КУО/г у вигляді 

монокультури у 26,92 % і 14,81% хворих відповідно формам. Значну роль 

відіграє гемофільна паличка: у хворих на ІФ ГЕ виявлена у 32,69% хворих у 

кількості lg 9,43±0,74 КУО/г (із них у вигляді монокультури у 19,23% хворих). 

При цьому слід зауважити, що при абсцедуючій формі роль гемофільної палички 

- 37,04 %, lg 7,69±1,54 КУО/г, також зберігається на рівні значень інших штамів-

збудників (S. рneumoniaе у 48,15 % хворих, lg 6,78±1.66 КУО/г; S. аureus у 37,04 

% хворих, lg 7,16±1,22 КУО/г, у вигляді монокультури у 11,11% хворих). 

Представники роду Enterococcus spp. (відводиться важлива роль у виникненні 
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гнійно-септичних прцесів) представлені при ІФ - у 11,54% хворих у кількості 

lg6,45 ±1,63  КУО/г , при АФ у18,52 % хворих у кількості lg 7,89±2,0 КУО/г у 

вигляді асоціацій з іншими мікроорганізмами. В основному, у обстежених 

хворих мікрофлора була представлена  бактеріальними асоціаціями (у 18,5% 

хворих - при АФ і у 25,4% хворих  при ІФ). Асоціації мікроорганізмів і Candida 

spp. превалювали в значній мірі у хворих на абсцедуючу форму у 44,4 % 

випадків, що досліджувалися, у порівнянні з 21,15% у хворих на інфільтративну 

форму( p<0,05). 

  При гострих епіглотитах найбільша чутливість відзначалася до 

препаратів цефалоспоринового ряду, а саме, до цефатоксіму, при цьому вона 

була варіабельна в межах однієї групи (цефалоспорини 1,2,3 поколінь); висока 

чутливість відзначалася також до цефалоспоринів інших поколінь: цефуроксим 

(II покоління) - 94%, цефіпім (IV покоління), цефопіразон (III покоління) 

відповідно 83%. Найменша чутливість була виявлена до антибіотика II 

покоління - цефазоліну. До цефтріаксону, що широко застосовується в клініці, 

чутливість склала в середньому 75%, можливо це пояснюється досить широким 

застосуванням цефтріаксону в стаціонарних умовах у хворих на тяжкі запальні 

захворюваннями або з механізмом формування резистентності [60, 88]. 

Виділені штами проявляли високу чутливість до фторхінолонів, особливо 

до левофлоксацину та інших предстаників цього покоління. Також відзначалася 

висока чутливість до лінкозамідів – лінкоміцину і препаратів інших груп: 

левоміцетину і доксицикліну як рідко вживаним в ЛОР-практиці (але при 

виборі у якості терапії останніх потрібно звертати увагу на їх токсичні побічні 

ефекти і процеси біотрансформації). 

Близько половини штамів (41,7%) S. аureus були фенотипічно стійкі до 

оксациліну, тобто «метицилінорезистентні» (MRSA), а отже хворим з такою 

мікрофлорою або не призначають терапію β-лактамними антибіотиками, або 

при чутливості до цефалоспоринів призначають останні у комбінації з 

антибіотиками інших груп. Для емпіричної терапії ми вважаємо, як і інші 

автори, пеніциліни у таких випадках краще не використовувати [249]. 
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Враховуючи можливість переходу збудників у стан біоплівки, коли стає 

неможливим їх знищення, навіть при збільшені доз антибіотиків у сотні разів, 

(а клінічно це буде проявлятися у відсутності терапевтичного ефекту від 

прийому антибіотиків, які показані згідно отриманих лабораторних даних 

антибіотикочутливості) рекомендовано їх замінити на фторхінолони: препарати 

цієї групи, згідно досліджень, максимально проникають у біоплівки [ 24]. 

Так як класичне мікробіологічне дослідження займає 4-5 доби, лікування 

ми призначали ex juvantibus. З огляду на отримані нами дані щодо чутливості 

мікрофлори до антибіотиків, при гострих епіглотитах доцільним є застосування 

цефалоспоринів III-IV покоління в комбінації з фторхінолонами. При 

непереносимості антибіотиків цефалоспоринового ряду рекомендується 

використання фторхінолонів (левофлоксацин, ципрофлоксацин та ін.), а так 

само лінкозамідів (кліндаміцин, далацин, лінкоміцин), які рідко призначаються 

клініцистами в лікуванні гострих епіглотитів в клініці.  
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3.6  Результати ультрасонографії шиї і гортані у здорових осіб та хворих на 

гострий епіглотит 

Для ранньої діагностики епіглотиту і абсцедування тканин надгортанника 

ми застосовували ультрасонографію шиї і гортані хворих з ГЕ. Для 

удосконалення методу спочатку було проведено дослідження шиї та гортані 45 

здорових осіб (з числа лікарів-курсантів на циклах тематичного удосконалення 

та інтернів) для визначення об’єктивних характеристик надгортанника при УЗД. 

У сидячому положенні мультичастотний лінійній датчик з діапазоном частот 7 -

12 МГц встановлювали в підщелепній області паралельно нижній щелепі, потім 

плавними рухами переміщали його по передній поверхні шиї вниз і дещо назад 

(рис.3.8, рис.3.9). Це дозволяло досягнути якісної візуалізації поверхні 

розташованих тканин з максимально роздільною здатністю, працюючий в 

реальному часі з фото приставками.  

      

 

Рис.3.8. Початок методики УЗД       Рис.3.9 Продовження методики УЗД 

гортаноглотки і гортані.                   гортаноглотки і гортані. 

Нами виявлено, що надгортанник в поперечному перерізі візуалізується 

крізь під'язиково-щитоподібну мембрану як гіпоехогенне утворення з хвиляс-

тими, чіткими контурами, округле по краях і кілька увігнуте в центрі, із серед-
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ньою товщиною по боках 2,20,06 мм. Спереду від нього візуалізується 

гіперехогенний (більш щільніший) передепіглотитний простір (рис.3.10, 

рис.3.11). Нами виявлено, що розмір і форма надгортанників у жінок і чоловіків 

різниться за розміром і товщиною: у жінок довжина надгортанника складає 

12,20,1мм, товщина правої частини 1,60,2 мм товщина лівої частини 1,60,2 

мм у чоловіків довжина надгортанника складає 12,30,1мм, товщина правої 

частини 2,60,6, товщина лівої частини 2,60,6мм [16]. 

 що співпадає  з даними інших дослідників [180]. На цю розробку нами 

отримано патент А61В8/00: «Спосіб ранньої діагностики абсцедування тканин 

надгортанника» [21]. 

         

Рис.3.10 Надгортанник                             Рис.3.11 Надгортанник 

здорової людини ( жінка)                        здорової людини (чоловік) 

Якщо у нормі візуалізується тільки основа надгортанника, то при його 

запаленні (епіглотиті) структура його змінюється, розміри збільшуються, 

знижується щільність, краї стають менш чіткими. З'являється овальна тінь 

м'якотканинної щільності проміж коренем язика та боковими стінками горта-

ноглотки. Розмір її може коливатися до 3-4 см у повздовжньому розмірі.  

При інфільтратівній формі епіглотиту щільність однорідна, а при 

абсцедуванні у цьому утворенні з'являються анехогенні зони неправильної 

форми - порожнини з гіперехогенними включеннями. При абсцесі в структурі 

надгортанника виявляється додаткове зображення у вигляді порожнинного 

утворення округлої форми з межею у вигляді біло-сірої лінії, з нечіткими 

контурами і наявністю в порожнині неоднорідного гіпоехогенного вмісту, без 

внутрішнього кровотоку в режимі кольорового допплерівського картування 

(КДК) [18, 19]. 
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Ультразвукове дослідження шиї і гортані було зроблено 78 (90,6%) хворим 

на ГЕ, основні результати чого представлені в табл. 3.19, 3.20.  

                                                                                    Таблиця 3.19 

Розміри частин надгортаннику  (M±m, n=98) 

 Контрольна група 

(n=20) 

Інфільтративна 

форма (n1=59) 

Абсцедуюча 

форма (n2=19) 

Довжина, мм 12,30,1 12,30,1 12,40,1 

Товщина правої 

частини, мм 
2,20,06 3,80,06**'* 4,20,07**'* 

Товщина лівої 

частини, мм 
2,20,06 3,80,07**'* 4,20,04**'* 

* - статистично значимо різняться між здоровими та хворими (р1 < 0,05, 

критерій Манна-Уітні), ** - значимо різняться між групами хворих (р2 < 0,05, 

критерій Манна-Уітні) 

 

На рис.4.5 представлено графічне зображення товщини надгортанника у 

всіх трьох групах обстежуваних.  З представленої діаграми (рис.3.12) видно, що 

хворі на інфільтративну форму епіглотиту мали потовщення  правої і лівої  

частини  надгортанника на 1,5 мм більше, ніж у здорових осіб, а при абсце-

дуванні ще більш значне - на 2.0 - 2.1 мм, що статистично достовірне як по 

відношенню до контролю, так і між групами.  
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Рис.3.12 Передньо-задній розмір правої і лівої частин надгортанника у 

здорових осіб та у хворих на гострий епіглотит (інфільтративну та абсцедуючу 

форми): середнє  середнє+ст.похибка 

середнє+0,95дов.інтервал викиди 
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З представленої діаграми видно, що хворі на інфільтративну форму 

епіглотиту мали потовщення  правої і лівої  частини  надгортанника на 1,5 мм 

більше, ніж у здорових осіб, а при абсцедуванні потовщення було ще більш 

значне - на 2.0 - 2.1 мм, що статистично достовірне як по відношенню до 

контролю, так і між групами. 

Якісні характеристики надгортанника представлені в таблиці 3.20. 

Аналізуючи якісні характеристики надгортанника нами виявлено, що локусів 

кровоплину в режимі кольорового допплерівського картування збільшено, що 

достовірно різниться у всіх трьох групах досліджуваних осіб (поправка Йєтса 

на безперервність 
2 
 = 81,41985  р = 0,0000). Форма центру надгортанника, його 

контури, межа, преепіглотитний простір (
2 

 = 106,0  р = 0,0000) та форма 

надгортанника (
2 

 = 25,8 р = 0,0000) достовірно різниться між контролем і 

хворими, але між двома групами хворих достовірної різниці немає. За 

структурою (поправка Йєтса на безперервність 
2 

 = 3,8  р = 0,05) та 

ехогенністю (
2 

 = 79, 
2 

 = 39,22  р = 0,0000 поправка Йєтса на безперервність 


2 

 = 32,84)  достовірна різниця як між групами здорових та хворих, так і між 

формами захворювання [33].  

Таблиця 3.20   

Якісні характеристики надгортаннику (n=98) 

Якісні 

характеристики 

надгортаннику 

Контроль 

(n=20) 

Інфільтративна 

форма (n1=59) 

Абсцедуюча форма 

(n2=19) 

Локуси 

кровоплину в 

режимі КДК 

поодинокі, локуси 

кровоплину, пере-

важно по перифе-

рії 

Кровоплин 

рівномірно 

посилений по 

всій поверхні 

надгортанника* 

посилений по 

периферії 

порожнинного 

утворення* 

Центр 

надгортанника 

увігнутий чітко 

диференціюється 

чітко не 

виражений 

чітко не виражений 

Контури 

надгортаннику 

рівні не рівні не рівні 

Межа 

надгортанника 

чітка не чітка, розмита не чітка, розмита 



98 

Продовження табл. 3.20 

Форма 

надгортанника 

звичайна асиметрична асиметрична 

Преепіглотитний 

простір 

чітко 

диференціюється 

знижена 

ехогенність 

знижена 

ехогенність 

Структура гомогенна гомогенна(78%)* 

гетерогенна(22%) 
гомогенна(58%)* 

гетерогенна(42%) 

Ехогенність звичайна знижена помірно 

(64%) 

знижена помірно 

(20%) 

знижена значно 

(36%)* 

знижена значно 

(5%) 

 знижена з 

порожнинними   

осередками  з 

наявністю 

неоднорідного 

вмісту (74%)* 

*Статистично значуща різниця між показниками груп ( р< 0,05) 

При гострому інфільтративному епіглотиті структура надгортанника 

змінюється. Його розміри збільшуються, знижується щільність (ехогенність), 

контури стають менш чіткими, товщина збільшується до 3,80,06 мм у 

поздовжньому розмірі (Рис.3.13).  

      

Рис.3.13 Ультразвукове зображення  

гострого епіглотиту в стадії  

інфільтрації. 

  

Рис.3.14. Поперечний зріз органів шиї 

на рівні надгортанника, який 

розташований  в центрі фото. Розміри 

його значно збільшені, структура 

неоднорідна. У центрі його 

хрестиками виділена порожнина 

абсцесу. 
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Якщо при інфільтративній формі епіглотиту ехоструктура надгортанника  

однорідна, то при абсцедуванні у ньому  з'являються анехогенні (чорного 

кольору із дорзальним підсиленням) зони неправильної форми - порожнини, з 

гіперехогенними включеннями (рис.3.14).   

Порожнинне утворення частіше має округлу форму з межею у вигляді 

біло-сірої лінії, з нечіткими контурами, іноді -  наявністю неоднорідного 

гіпоехогенного вмісту з гіперехогенними включеннями, без внутрішнього 

кровотоку в режимі кольорового допплерівського картування. Овальна тінь 

надгортанника, що розташована між коренем язика і боковими стінками 

гортаноглотки має знижену щільність, у повздовжньому розмірі збільшується 

до 4,20,07мм [19]. 

З 78 пацієнтів за допомогою УЗД гортані і шиї нами виявлено 

інфільтративну форму гострого епіглотита у 59 (76 %), а у 19 (24 %) - абсцес 

надгортанника. В процесі подальшого нагляду і лікування інфільтративна 

форма захворювання була підтверджена клінічно у 54 із них, а у 5 пацієнтів в 

подальшому сформувався і самостійно дренувався абсцес, що не погіршило 

остаточний результат призначеної терапії. Із 19 хворих з діагностованим 

абсцесом надгортанника тільки у 2 при розтині гною не отримано, але через 1-2 

доби здійснилось самовільне спорожнення його. У всіх інших була отримана 

гнійна рідина при інцизії частіше язикової поверхні надгортанника. 

Клінічне спостереження. 

Хворий С., 43 роки звернувся в ургентному порядку на пост невідкладної 

допомоги зі скаргами на сильний біль в горлі при ковтанні і утруднення 

дихання.  

Вважає себе хворим останні 3 доби після локального переохолодження 

глотки (випив холодної рідини на тлі загального перегріву тіла – температура 

повітря складала 35ºС).  

При непрямій ларингоскопії, через високий глотковий рефлекс, який не 

зменшився навіть після використання 10% розчину лідокаїну, і утруднення 
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дихання на вдиху і видиху (стеноз I ступеня), було видно тільки край запаленого 

надгортанника.  

Хворому було зроблено УЗД шиї та гортані, на якому було виявлено: 

надгортанник розташований типово, контури його нечіткі, нерівні, розміри 

збільшені (довжина 14 мм, товщина в центрі - 2,6 мм, по краям до 2 мм), 

структура неоднорідна, ехогенність знижена, преепіглотитний простір 

локується нечітко через виражений набряк надгортанника, порожнина абсцесу 

не визначається (рис.3.15).  

 

Рис.3.15 УЗД гортаноглотки хворого С., 43 роки. 

Діагноз: гострий епіглотит, інфільтративна форма.  

Після проведеного інтенсивного протизапального лікування хворий був 

виписаний з одужанням на 7 добу.  

В даному випадку надгортанник не можливо було оглянути через 

анатомічні особливості будови гортані і фізіологічні особливості хворого. УЗД 

гортані дозволило уточнити клінічний аналіз і уникнути інвазивних втручань. 

Резюме 

Ознаками запалення надгортанника при УЗД шиї та гортані є асиметрична 

форма надгортанника з розмитими контурами, потовщенням передньо-заднього 

розміру і неможливістю диференціювати його центр, зниження ехогенності, 

збільшення кількості локусів кровотоку в режимі кольорового доплеровського 

сканування. 
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Диференційно-діагностичною ознакою абсцедуючої форми епіглотиту є 

наявність порожнинних осередків з гіпоехогенним неоднорідним вмістом на тлі 

гетерогенності структури надгортанника, з посиленням кровотоку по периферії 

порожнинного утворення. Знижена ехогенність в комплексі з порожнинними 

утвореннями з  гіпоехогенним неоднорідним вмістом є достовірною ознакою 

наявності  абсцесу. 
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РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОГО ЛІКУВАННЯ І ОБСТЕЖЕННЯ 

ПАЦІЄНТІВ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ 

 

4.1  Корекція лікувальної тактики при гострих епіглотитах у дорослих на 

підставі виявлених змін клініко-лабораторних показників. 

 

Гострий епіглотит (ГЕ) – це гостре захворювання гортаноглотки, що 

вражає запальним набряком надгортанник, а також досить часто - істинні та 

фальшиві голосові складки, гортанні шлуночки, черпало-подібні хрящі. [184].  

А.Л. Жилина (2005) [42] пише, що ефективність лікування хворих на ГЕ і його 

ускладненнями залежить від точності топічної діагностики гнійно-запального 

вогнища, своєчасності хірургічного лікування і адекватної антибактеріальної 

терапії з урахуванням чутливості патогенних мікроорганізмів.  

При госпіталізації в стаціонар хворого на ГЕ спочатку проводиться 

встановлення ступеню важкості перебігу захворювання, і, в першу чергу, 

відновлення і/або підтримання прохідності дихальних шляхів, зменшення 

набряку надгортанника, що має здійснюватися по протоколу з урахуванням 

стадії перебігу стенозу, що відповідає даним інших авторів [224, 226, 240]. 

Швидке ініціювання лікування зазвичай перешкоджає прогресуванню 

захворювання, але, якщо дихання пацієнта погіршуються, може бути ургентно 

необхідна інтубація ендотрахеальної системи або трахеостомія [205].  

Інтенсивна терапія ГЕ на догоспітальному етапі і у відділенні екстреної 

медичної допомоги стаціонару включала комплекс заходів, спрямованих на 

моніторинг вітальних функцій, респіраторну підтримку (бажано під контролем 

показань пульсоксиметра), оксигенотерапію, своєчасне призначення інфузійної 

терапії та антибіотиків, що відповідає рекомендаціям і даним інших 

дослідників [119,129]. Всі заходи по забезпеченню вентиляції починали негайно 

після встановлення діагнозу, незалежно від ступеня стенозу. 

 При лікуванні ГЕ, в першу чергу, забезпечквали хворому лікувально-

охоронний режим, який передбачає відмову від паління, вимагає зменшення 

голосового навантаження.  
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У терапії гострого епіглотиту будь-якої форми доцільно застосовувати 

антибіотики, але класичне бактеріологічне дослідження проводиться 5-6 діб, що 

примушує призначати хворим на гострий епіглотит антибіотики ex  juvantibus 

[43]. Більшістю авторів  доказано, що доцільно призначати 2 сумісних 

антибіотика, наприклад цефалоспорин 3-4 генерації і похідні фтрорхінолону 

(левофлоксацин, гатифлоксацин) [98,228]. Якщо при бактеріологічному 

дослідженні мазків зі слизової оболонки гортані висівалась змішана мікрофлора 

(грибкова і патогенна бактеріальна), то в комплекс етіотропної терапії вводили 

антибактеріальні препарати згідно спектра чутливості мікрофлори [35].  

За нашими даними, у обстежених нами дорослих хворих переважали 

Streptococcus pyogenes – в 38,4% випадків, і тільки на 2-ому місці за частотою 

висівалася H.influenza - 31.4%, а також Streptococcus pneumoniaе – 24,4%,  

S.аureus –13,95%, асоціації грибів роду Candida albicans з іншими бактеріями -

26,74% [28].  

     Крім видового складу мікрофлори гортаноглотки, ми визначили чутливість 

виділених ізолятів до антимікробних препаратів. Зогляду на отримані нами дані 

по чутливості мікрофлори до антибіотиків, при гострих епіглотитах доцільно 

було застосування цефалоспоринів III—IV поколінь в комбінації з 

фторхінолонами (все вводилось парентерально). При протипоказаннях до 

антибіотиків цефалоспоринового ряду використовували фторхінолони 

(левофлоксацин, ципрофлоксацин та ін. парентерально) в комбінації з лінкоз-

амідами (кліндаміцин, далацин, лінкоміцин), які нечасто застосовуються в 

ЛОР-практиці. 

Гриби роду Candida виявляли чутливість до синтетичних антімікотичних 

препаратів: флуконазолу, кетоконазолу, ністатину [28]. 

За нашими даними, великий ступінь мікробної забрудненості у 76% 

хворих 10
7
-10

9 
КОО, мабуть, і обумовлював важку запальну реакцію 

надгортанника при гострому епіглотиті [74].  

Парентерально призначали внутрішньовенно преднізолон 2-3 мг / кг або 

дексаметазон 0,5 мг / кг при виражених дихальних порушеннях, анальгетики 
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антипіретики, дезінтоксикаційну (реосорбілакт внутрішньовенно крапельно), 

протинабрякову (L-лізин) терапію, а також місцеву антибактеріальну (у вигляді 

інгаляцій ) і протизапальну (місцево, наприклад, спрей Тантум-верде та інші).  

Пацієнти з гострим епіглотитом, у яких були підвищенні гострофазові 

показники, а саме СРБ, α1,  α2-глобуліни, глікопротеіди потребували 

призначення НПЗП, а саме диклофенак в\м, мелоксікам в/м та інші [34].  

Як що за результатами клінічного огляду, УЗД діагностики і 

лабораторними показниками ставився діагноз абсцесс надгортанника, це 

вимагало негайного хірургічного втручання [18]. При абсцесі надгортанника 

його розкривали ножем Тобельта під місцевою аплікаційної анестезією 10% 

розчином лідокаїну. При значних дихальних порушеннях, якщо проведена 

терапія не призводила до поліпшення стану хворого, проводилася трахеостомія. 

Нами було виконано 23 розтинів абсцесу надгортанника, 2 ургентні трахеотомії  

при абсцесі надгортанника, у зв’язку зі стенозом гортані II-III ступенів.  

Більшості хворим ГЕ, особливо із зазначенням на наявність алергічних 

реакцій в анамнезі, ми проводили гіпосенсибілізуючу терапію препаратами 

фенотіазинового ряду (супрастин, тавегіл) в/м, а після нормалізації акту 

ковтання- сучасні антигістамінні засоби тривалої дії (телфаст, еріус і ін.), що 

призначали по 1 таблетці 1 раз в день протягом 10 днів.  

Крім того, у більшості хворих на гострий еппіглотит мало підвищення 

показників згортання крові, гіперфібріногенемія,що супроводжує майже усі 

тяжкі запальні процеси. Тому в консервативну терапію включали  гепарин 50 

ОД\кг маси тіла, фраксипарин-0,03мл  п\ш, тощо. 

У тих хворих, де виявлялися порушення білковоутворюючої і ферменто-

утворюючої функцій печінки (за даними печінкових проб), призначали коригу-

вальні препарати (аллохол, жовчогінні трави: артишок) гепатопротектори 

(карсил, есенціале, сілібор), ефективним було використання тіатриазоліну по 1 

таблетці три рази на добу. Тіатриазолін запобігає руйнуванню гепатоцитів, 

знижує жирову інфільтрацію, розростання некрозу, відновлює обмін речовин 

(ліпідів, вуглеводів, білків), активує фібрінолітичну систему [41].  
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Контроль ефективності лікування здійснювався порівнянням швидкості 

регресу клінічних ознак ГЕ, а також динамікою лабораторних показників 

регресу ознак запалення в клінічному аналізі крові (лейкоцитоз, швидкість 

осідання еритроцитів - (ШОЕ), зниження рівня С-реактивного протеїну (СРП) 

сироватки крові - які найбільш адекватно відображають стан запального 

процесу. При непрямій ларингоскопії клінічна картина гортані покращувалася: 

слизова оболонка гортані набувала нормального блідо-рожевого кольору, 

зменшувався набряк язикової поверхні надгортанника, черпало-надгортанних 

складок, нормалізувалися акти дихання, ковтання, біль у горлі зникав, голос 

нормалізувався, у цих же хворих регрес запального процесу супроводжувався 

позитивною динамікою лабораторних показників [34]. 

На основі наших досліджень ми розробили схему обстеження і лікування 

цих хворих (рис.4.1). 

Резюме 

При встановленні діагнозу абсцес надгортанника, пацієнт потребує 

негайного оперативного втручання - розтину абсцесу. При надходженні до 

стаціонару хворому з гострим епіглотитом антибактеріальна терапія 

призначається ex juvantibus, найкраще цефалоспорин III покоління у комбінаціїї 

з фторхінолонами, використовуючи парентеральний шлях введення 

медикаментів. Потрібно проводити протизапальну, детоксикаційну та 

антифібринолітичну терапію.  

Відповідні публікації: 

1. Давиденко ВЛ, Почуєва ТВ, Кулікова ОО, Головко НА, Панченко ТЮ. 

Лікувальна тактика гострих епіглотитів у дорослих. Web of Scholar. 

2018 Aug;8(26 vol 1):36-40.  
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Рис.4.1 Схема обстеження і лікування хворих на гострий епіглотит. 
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4.2 Протеїнограма крові та білки гострої фази у хворих на 

інфільтративну та абсцедуючу форми епіглотиту через  місяць після 

виписки зі стаціонару 

У попередніх дослідженнях нами було показано, що гострі запальні 

процеси в організмі, зокрема гострий епіглотит, супроводжуються  змінами 

нормального співвідношення білкових фракцій – диспротеїнемією та 

підвищенням показників гострої фази: СРБ, гаптоглобіну та інших [15, 17]. 

Тому було доцільно провести комплексну оцінку проявів порушень 

білкового обміну, що пов’язані з розвитком запального процесу, змінами 

функціонального стану печінки, розвитком ендогенної інтоксикації,  а саме 

визначити вміст та активність інформативних біохімічних показників в крові 

хворих на ГЕ на всіх етапах протікання різних форм цієї нозології: на 

початку розвитку хвороби, проведеної терапії та через місяць після виписки 

зі стаціонару.  

          Результати наших досліджень показали, що вміст загального білка в 

крові хворих на різні форми гострого епіглотиту на початок хвороби та через 

місяць після виписки зі стаціонару відображено на рис. 4.2.  

.   
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      Рис. 4.2. Вміст загального білка (г/л) в крові здорових та хворих на 

різні форми епіглотиту в динаміці захворювання 

Примітка: * - р<0,05 відносно контролю. 

 

При аналізі протеїнограм у хворих на початок захворювання мала 

місце тенденція до підвищення вмісту загального білка в середньому на 13,7 

%. Через місяць після одужання вміст загального білка в крові хворих 

практично не відрізнявся від цього показника у контрольної групи та складав 

при ІФ - 80,370,64 г/л,  а при АФ-69,11,2 г/л, що дорівнює референтним 

значенням.  

           Результати дослідження основних білкових фракцій в крові хворих на 

різні форми епіглотиту через місяць після одужання представлено в табл. 4.1 

Таблиця 4.1 

Вміст білкових фракцій в крові здорових людей та хворих на ГЕ 

через один місяць після виписки зі стаціонару (М±m, n=106 ) 

Форма 

епіглотиту 

Альбуміни
α Глобуліни

b 

α1 – α 2 – β – γ – 

Інфільтратив-

на (n1=59) 

61,83±0,46** 5,12±0,09
**

 8,43±0,11
**

 10,64±0,15* 16,97±0,28* 

Абсцедуюча 

(n2=27) 

59,91±0,7 6,24±0,33*
,**

 6,57±0,38*
,**

 11,0±0,24* 16,5±0,42 

Контроль 

(n=20) 

59,30±0,91 4,55±0,23 8,26±0,21 8,56±0,49 15,03±0,31 

 Примітка:
а
 - вміст виражений в г/л, 

b
- у відносних відсотках,* - р<0,05 

відносно контролю
**

 - p<0,05 між формами 

 

         Вміст альбуміну незначно підвищувався в крові хворих як на 

інфільтративну, так і абсцедуючу форму епіглотиту,  різниця між формами 

була статистично достовірна, але його рівень був в межах референтних 

значень (табл. 4.1,  рис.4.3).  

Що стосується аналізу протеїнограм крові хворих через 30 діб після 

виписки зі стаціонару: тільки відсотковий вміст β – та γ –глобулінів мав 
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тенденцію до підвищення, але дорівнював референтним значенням. (табл. 

4.1,  рис.4.3,рис.4.4, ). 

У хворих на інфільтративну форму епіглотиту навіть через місяць 

після одужання спостерігалась диспротеїнемія, а саме достовірно 

підвищувався відсоток глобулінових фракцій - β - та γ – глобулінів 

(рис.3.3.4). 

 

 
Рис. 4.3 Динаміка білкових фракцій в крові хворих на інфільтративну 

форму епіглотиту 

 

Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 100%,* -р<0,05 

відносно контролю. 
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Через 30 діб після одужання залишилося статистично достовірне 

підвищення відсоткового вмісту α1-глобулінів у хворих на АФ ГЕ в 1,2 рази 

порівняно з ІФ ГЕ і підвищення α2- глобуліну в 1,3 рази у хворих на ІФ у 

порівнянні зі зниженням цього показника при АФ. У хворих на абсцедуючу 

форму через 30 діб – була тенденція до підвищення β- та γ- глобулінів 

порівняно зі здоровими особами та підвищення  α1- глобулінів (рис 4.4). 

 
 

Рис. 4.4  Динаміка білкових фракцій в крові хворих на абсцедуючу 

форму епіглотиту 

 

 Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 100%,* -р<0,05 

відносно контролю. 
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особами на фоні нормального вмісту альбуміну. Це підтверджує те, що при 

реакції системи імунітету на мікроорганізми, які мають провідну  роль в 

розвитку ГЕ, коли відбувається продукція антитіл та аутоантитіл, та 

реєструється збільшення γ-глобулінової фракції. 

Серед індивідуальних представників фракції глобулінів провідну роль 

у розвитку імунозапального процесу відграють білки гострої фази,  синтез 

яких у гепатоцитах активується на початку розвитку гострого запального 

процесу (у гостру фазу) за принципом індуцибельної системи генної 

регуляції за умов впливу деяких прозапальних інтерлейкінів [47]. 

При дослідженні вмісту білків гострої фази виявлено, що у хворих на 

інфільтративну форму епіглотиту він практично наближався до референтних 

значень, за виключенням С-реактивного білка, вміст якого у 1,5 разів 

залишався вищим ніж референтні значення при інфільтративній формі 

(табл.4.2).  

                                                                                                Таблиця 4.2 

Вміст білків гострої фази та ревматоїдного фактора в крові здорових 

людей та хворих на різні форми епіглотиту через 30 діб після одужання 

(М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група 

(n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n=59) 

Абсцедуюча  

форма 

(n=27) 

Гаптоглобін, г/л 0,83±0,07 0,98±0,04 0,99±0,08 

С-реактивний білок, мг/л/год 3,45±0,42 5,20±0,12*
,**

 11,19±1,20*
,**

 

Глікопротеїни, од. 0,63±0,10 0,54±0,03
**

 0,61±0,02
**

 

Ревматоїдний фактор, МОд/мл  10,60±0,87 10,12±0,22 11,80±0,20 

Примітки: * - р0,05  відносно контролю;
 **

  - p<0,05 між формами. 

 

У крові хворих на абсцедуючу форму ГЕ через 30 діб після одужання, 

тільки вміст С - реактивного білка залишався у 3,24 рази вищим, ніж 

контрольні значення та у 2 рази відносно інфільтративної форми (p <0,05). 
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Вміст ревматоїдного фактору в крові хворих на різні форми епіглотиту 

залишався в межах референтних значень.  

 

Функціональна активність печінки  у хворих на гострий епіглотит через 

місяць після виписки зі стаціонару за деякими біохімічними показниками 

У попередніх дослідженнях на початку захворювання нами було 

виявлено зміни структурно-функціонального стану печінки, тому після 

місяця після одужання цих пацієнтів ми провели оцінку визначених 

інформативних показників функціонального стану печінки у хворих на різні 

форми епіглотиту, що відображено в табл. 4.3 та 4.4. 

Таблиця 4.4 

Вміст основних показників ліпідного обміну у здорових людей та хворих 

на гострий епіглотит через місяць після одужання (М±m, n=106) 

Форма 

епіглотиту  

Холестерин, 

ммоль/л 

Ліпопротеїни низької  

щільності, од. 

Інфільтративна (n=59) 5,93±0,08
**

        49,15±0,75* 

Абсцедуюча (n=27) 4,55±0,13
**

 51,37±1,32* 

Контроль (n=20) 4,56±0,22 42,20±1,36 

Примітка:* - р<0,05 відносно контролю;
 **

  - p<0,05 між формами. 

Через місяць вміст у крові холестерину знижувався, але залишався 

підвищеним у хворих на інфільтративну форму в 1,3 рази. Вміст в крові 

ЛПНЩ знижувався, але ще в 1,2 рази був вищим за контрольні значення, що 

може сприяти відновним процесам з залученням холестеролу до синтезу 

важливим біологічно активних речовин, зокрема вітаміну Д, стероїдних 

гормонів та участь у відновленні клітинних мембран пошкоджених клітин 

[89].  

Через 30 діб після одужання у крові хворих на різні форми гострого 

епіглотиту спостерігається зниження вмісту загального білірубіну у 

порівнянні з гострим періодом, активність АсАТ та АлАТ – у межах 

референтних значень, але мають тенденцію до підвищення у порівняні з 

контролем (табл. 4.4).  
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  Таблиця 4.4. 

Основні показники функціонального стану печінки в крові здорових 

людей та хворих на гострі форми епіглотиту через 30 діб після одужання 

(М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

 

Хворі на епіглотит 

Інфільтративна 

форма 

(n=59) 

Абсцедуюча  

форма 

(n=27) 

Білірубін загальний, мкмоль/л 9,70±1,29 9,42±0,38 8,75±0,61 

АлАТ, Од/л 19,15±2,36 26,75±0,95*
,**

 17,11±1,52
,**

 

АсАТ, Од/л 17,80±2,01 23,64±0,79* 21,11±1,43 

Коефіцієнт де Рітіса, 

АсАТ/АлАТ 

0,93±0,06 0,88±0,05 1,23±0,07* 

Тимолова проба,  Од. S-H 2,15±0,21 2,67±0,25
**

 3,77±0,23*
,**

 

Проба Вельтмана, проб. 6,40±0,11 6,56±0,06 6,37±0,09 

Примітки: * - р0,05 відносно контролю; 
**

 - p<0,05 між формами. 

 

Коефіцієнт де Рітіса залишався високим при абсцедуючій формі, в 1,3 

рази перевищував цей показник у здорових людей, що вказує ще на наявність 

деструктивних процесів  у відповідних клітинах (рис.4.5) 
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Рис. 4.5. Коефіцієнт де Рітіса у здорових людей та хворих на гострі 

форми епіглотиту в динаміці захворювання.  Примітка: * -р <0,05 відносно 

контролю 

 

     Активність лужної фосфатази в крові хворих на інфільтративну та 

абсцедуючу форми через 30 діб після клінічного одужання складала - 

268,64±5,06 Од/л та 222,90±6,20 Од/л відповідно формі захворювання 

(рис.4.6). 
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Рис. 4.6. Активність лужної фосфатази в крові здорових людей та хворих 

на гострі форми епіглотиту в динаміці захворювання 

Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 100%,* - р<0,05 

відносно контролю 

        У динаміці захворювання активність ЛФ залишалась при ІФ вище  

відповідних значень у порівнянні з   АФ, а саме в 1,2 рази. Збільшення 

активності ЛФ в крові свідчить про  пошкодження гепатоцитів за умов 

ендогенної інтоксикації. У літературних джерелах [102] відмічають, що після 

перенесених запальних захворювань, що супроводжувались ушкодженням 

печінки, явища холестазу, про що свідчить у тому числі і співвідношення 

АлАТ/ЛФ ≤ 2 не регресують в повній мірі навіть через 4 тижні після 

виникнення [ 36, 37]. Це співпадає з результатами які ми виявили через 

місяць після клінічного одужання у хворих з ІФ- АлАТ/ЛФ=0,09 та з  АФ- 

АлАТ/ЛФ=0,07 (р <0,05) [31]. 
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Таким чином, у хворих на гострий епіглотит через 30 днів після 

одужання ще спостерігаються патологічні деструктивні процеси, про що 

свідчить визначення активності індикаторних ферментів в крові та 

розрахунку відповідних коефіцієнтів. 

 

4.3 Біохімічні показники  крові, що характеризують стан хрящової 

тканини у хворих на різні форми гострого епіглотиту через тридцять діб 

після виписки зі стаціонару 

Нами було визначено зміни структурної складової сполучної тканини 

у хворих на ГЕ на початку захворювання. Тому було доцільним визначити 

фракційний склад ГАГ та вміст сумарних хондроїтинсульфатів у хворих 

через місяць після одужання, що відображені у таблицях 4.5.,4.6. 

                                                                                             Таблиця 4.5. 

Фракційний склад глікозаміногліканів та вміст сумарних хондроїтинсуль-

фатів у сироватці хворих на гострий епіглотит в динаміці (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

 

Форми епіглотиту 

ІФ (n=59) АФ (n=27) 

Загальні глікозаміноглікани, г/л 0,125±0,018 0,128±0,046 0,135±0,07 

Хондроїтин-6-сульфати, г/л 0,060±0,008 0,077±0,009* 0,077±0,015 

Хондроїтин-4-сульфати, г/л 0,040±0,006 0,027±0,008 0,031±0,01 

Кератансульфати, г/л 0,025±0,004 0,023±0,025 0,026±0,021 

Сумарні хондроїтинсульфати, г/л 0,094±0,06 0,167±0,073* 0,207±0,03* 

Примітки: * - р0,05 відносно контролю 

         У динаміці перебігу захворювання, а саме через місяць після виписки зі 

стаціонару при ІФ ГЕ вміст загальних ГАГ знижувався та дорівнював 

значень у контрольній групі. Вміст сумарних хондроїтинсульфатів 

перевищував контрольні значення в 1,8 раз та спостерігалося підвищення 

вмісту хондроїтин 6-сульфатів в 1,3 рази на тлі недостовірного зниження 

хондроїтин-4 –сульфатів в 1,5 разів (табл. 4.5., рис.4.7.) 
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Рис. 4.7. Фракційний склад ГАГ та вміст сумарних хондроїтин-

сульфатів у хворих на інфільтративну форму епіглотиту 

Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 100%,* - р<0,05 

відносно контролю 

 

У хворих на абсцедуючу форму епіглотиту вміст хондроїтин-6-

сульфатів мав місце тенденцію до підвищення в 1,3 рази у порівнянні з 

контролем. Спостерігалося підвищення вмісту сумарних хондроїтин-

сульфатів  у 2,2 рази у порівнянні з контрольною групою (р0,05) та в 1,2 

рази у порівнянні з показниками ІФ.  Вміст хондроїтин-4-сульфатів 

знижувався в 1,3 рази через місяць після початку захворювання (табл..4.5., 

рис.4.8.).  
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Рис. 4.8. Фракційний склад ГАГ та вміст сумарних хондроїтин-

сульфатів у хворих на абсцедуючу форму епіглотиту 

Примітка: показники в контрольній групі прийнято за 100%,* - р<0,05 відносно 

контролю 

Вміст кератансульфатів в крові хворих на гострі форми епіглотиту не 

змінювався. Вміст вільного гідроксипроліну не змінювався в динаміці 

захворювання  при ІФ ГЕ. Через 30 діб при ІФ фракції метаболітів сполучної 

тканини не відрізнялися від нормальних значень, але між формами ГЕ була 

достовірна різниця за рахунок  вмісту загального гідроксипроліну. Таким 

чином, такі біохімічні показники метаболізму сполучної тканини, як 

хондроїтин-6-сульфат, хондроїтин-4-сульфат та сумарні хондроїтин-

сульфати віддзеркалюють ступінь запально-деструктивних процесів у 

хрящовій тканині  хворих на гострі форми епіглотиту [32]. 

Фракційний склад метаболітів сполучної тканини представлена в 

табл. 4.6.  
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Таблиця 4.6 

Фракційний склад метаболітів сполучної тканини у сироватці крові 

хворих на інфільтративну форму епіглотиту  в динаміці (М±m, n=106) 

Показник Контрольна  

група (n=20) 

 

Форми епіглотиту 

ІФ (n=59) АФ(n=27) 

Загальний гідроксипролін, мкмоль/л 17,84±1,29 20,30±0,68** 22,82±0,83* 

Зв'язаний гідроксипролін, мкмоль/л 8,63±0,49 9,54±1,05 11,67±0,84* 

Вільний гідроксипролін, мкмоль/л 9,21±0,51 10,76±1,22 11,15±0,89* 

Примітки: * - р0,05 відносно контролю, ** - р0,05 різниця між формами 

У крові хворих на інфільтративну форму вміст вільного 

гідроксипроліну не змінювався в динаміці захворювання. Через 30 діб 

фракції метаболітів сполучної тканини не відрізнялися від нормальних 

значень. У хворих на абсцедуючу форму епіглотиту спостерігається 

підвищення загального  і вільного гідроксипроліну  у 1,2 рази. Підвищувався 

вміст зв’язаного гідроксипроліну  у 1,3 рази в динаміці ( р0,05 ,відносно 

контролю) (табл. 4.6.). 

Отримані результати свідчать про те, що перебіг ГЕ може 

супроводжуватися структурно-метаболічними розладами хрящової тканини, 

основним компонентом якої є колаген. Вільну фракцію гідроксипроліну 

рахують як маркер деструкції, білкову – як маркер репарації, а загальний – як 

маркер активності метаболізму колагену в цілому [111].  

Вміст загального гідроксипроліну в крові пацієнтів з різними 

клінічними формами епіглотиту статистично відрізнявся через 30 діб після 

початку захворювання. Це може бути пов’язано з тим, що майже всі хворі з 

ГЕ на початку захворювання отримували глюкокортикоїди, а пацієнти з 

набряком або стенозом гортані — тривало. Відомо, що синтез колагену 

стимулюють статеві гормони, інсулін, СТГ, тиреоїдні гормони, аскорбінова 

кислота. А глюкокортикоїди гальмують шляхом зниження рівня мРНК 

проколагену та інгібування активності проліл- та лізілгідроксилази, сам 

колаген та N-пропептиди після свого відщеплення [115]. 
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Отже метаболізм колагену при гострому епіглотиті має свої 

особливості та відрізняється від обміну цього білка у здорової людини.  

  Підвищення вмісту вільного та зв’язаного гідроксипроліну в крові 

хворих на абсцедуючу форму епіглотиту дає уявлення про наявність 

деструктивних процесів у сполучній тканині, а саме у хрящовій. При чому 

процес регенерації надгортанника не закінчується навіть після клінічного 

одужання пацієнтів протягом місяця [32]. Можливо це пояснюється 

глибоким деструктивним процесом у надгортаннику при абсцесі, 

особливостями метаболізму основних речовин в хрящах через морфологічну 

структуру останнього і незначне кровопостачання (практично не мають 

судин). А також тим, що синтез та дозрівання колагену – це складний 

багатоетапний процес, який починається в клітині, а завершується в 

міжклітинному матриксі. Колаген відносять до повільно регенеруючих 

білків, процес триває тижні та місяці [89].                                                                                           

Проведений аналіз отриманих результатів вказує на підвищення 

вмісту в крові маркерів  запалення та деструкції сполучної тканини. 

 

Резюме. 

        Підсумовуючі зміни вмісту білкових фракцій, зокрема глобулінів у крові 

хворих на різні форми ГЕ, можна відзначити формування вираженої 

диспротеїнемії через місяць після одужання.  

        Через 30 діб після початку захворювання при ГЕ залишався високий 

вміст С-реактивного білка, особливо у хворих на АФ епіглотиту, що свідчить 

про продовження запально-деструктивних процесів в організмі хворих. 

Визначено, що у хворих  через 30 діб після виписки зі стаціонару має 

місце гіперхолестеролемія та дисліпідемія за рахунок підвищення ЛПНЩ, що 

може свідчити про необхідність залучення холестеролу: до відновних 

процесів - синтезу стероїдних гормонів, зокрема глюкокортикоїдів, що мають 

протизапальний ефект, вітаміну Д, який має виразний імунний ефект та до 

відновлення цитоплазматичних мембран зруйнованих клітин. 
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     У хворих на ГЕ залишається  підвищенним коефіцієнт де Рітіса (АФ), а 

також залишається підвищенною тимолова проба та проба Вельтмана, що 

свідчить про порушення функціонального стану печінки за рахунок значних 

запально-деструктивних процесів та ендогенної інтоксикації на тлі зниження 

адаптаційних механізмів.  

     У хворих на ГЕ залишається на високих цифрах активність ЛФ через 

місяць після одужання, що свідчить про холестаз та порушення стану 

сполучної тканини.  

        У крові хворих на ГЕ спостерігалися значні зміни фракційного складу 

глікозаміногліканів та сумарних хондроїтинсульфатів, а саме підвищення 

вмісту хондроїтин-6-сульфатів та сумарних хондроїтинсульфатів, що 

віддзеркалює ступінь запально-деструктивних процесів у хрящовій тканині. 

         Аналіз фракційного складу метаболітів сполучної тканини у сироватці 

крові показав підвищення вільного, зв’язаного та загального гідроксипроліну 

у хворих на АФ епіглотиту, що свідчить про наявність деструктивних 

процесів у сполучній тканині та розпад колагену у хрящовій тканині. 
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фракцій в крові хворих на різні форми епіглотиту. Вісн. пробл. біології і 

медицини. 2018;3(145):105-8. (Index Copernicus).  

2. Гарюк ГІ, Кулікова ОО, Давиденко ВЛ. Динаміка «гострофазових 

білків» сироватки крові і оксипроліну крові у хворих на гострий 

епіглотит (інфільтративна форма і абсцедуюча) у процесі лікування. В: 

XII з’їзд оториноларингологів України. Тези доп. міжнар. наук.-практ. 

конф.; 2015 Трав18-20; Львів, Україна. Львів; 2015. с. 28-9.  
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4.9 Дискримінантний аналіз дослідженних біохімічних показників 

Якщо вищенаведені показники статистично оброблювались за 

критеріями Стьюдента-Фішера, то ми використали також для обробки даних 

Дискримінантний аналіз, який дозволяє виділити так звані «Канонічні 

корені», тобто показники, підвищення яких є найбільш характерним саме для 

процесів,які вивчались і дозволяють статистично достовірно орієнтуватися 

при диференціації інфільтративної і абсцедуючої форм гострого епіглотиту, 

якою і є мета даного дослідження. 

Такими «Канонічними коренями» зі всього масиву біохімічних даних 

виявилися: кількість лейкоцитів крові (у клінічному аналізі), ШЗЕ, глобулін-

α1. загальний фібриноген, етаноловий тест, бета-нафтоловий тест зсідання 

крові, протромбіновий час, із інших досліджень(«гостро фазові 

показники»СРП, гаптоглобін, із біохімічних показників  крові, що 

характеризують стан хрящової тканини – глікопротеїни, загальний 

гідроксипролін, сумарні хондроїтинсульфати. Різниця між цими показниками 

у здорових осіб, хворих на інфільтративну і абсцедуючу форму гострого 

епіглотиту наглядно демонструють «пелюсткові» графіки цих показників 

(рис.4.9.). 

Якщо підійти ще більш суворо до відбору «Канонічних коренів», то 

залишаться 4 показника, які і є провідними: α1-глобулін, глікопротеїни, С-

реактивний протеїн ,протромбіновий час.Таким чином, визначив ці 4 

показника і маючи їх підвищення більш, ніж на 50%, ми можемо з 

упевненістю діагностувати абсцедуючу форму гострого епіглотиту. 
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здорові 

 

інфільтративна форма 

 

абсцедуюча форма 

 
 

Рис.4.9  Провідні показники для диференціації форм гострого епіглотиту 
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Таблиця 4.7. 

Рівень спряженості  вільного гідроксипроліну в сиворотці крові і 

якісних УЗД ознак структури надгортаника для різних форм гострого 

епіглотиту 

 

Форма 

вільний 

гідроксипролін 

гомогенна 

структура 

гетерогенна 

структура 

χ2
  (p) 

інфільтративна 
<11 38 8 2,62 

(р=0,106) >11 8 5 

абсцедуюча 
<11 8 3 4,23 

(р=0,04) >11* 2 6 

при: * - р0,05 різниця статистично достовірна 

Як видно із приведеної таблиці, відмічається статистично 

достовірний зв'язок між рівнем вільного гідроксипроліну >11 і якісними УЗД 

ознаками, що описують структуру надгортаника і дозволяють діагностувати 

абсцелуючу форму ГЕ.  

Резюме. 

У хворих на ГЕ в клінічній картині крові відображаються ознаки 

запального процесу: лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво, 

підвищення ШОЕ, наростає синдром «метаболічної інтоксикації», про що 

свідчить підвищення вмісту МСМ, та визначається гіперфібріногенемія. 

Найбільш виразні зміни стану гематологічних показників та ендогенної 

інтоксикації спостерігаються у хворих на АФ епіглотиту. Визначається 

підвищення всіх показників зсідання крові. 

    У крові хворих на інфільтративну та абсцедуючу форми епіглотиту у 

гострий період достовірно суттєво підвищувалися білки гострої фази, а саме  

гаптоглобін, C-реактивний білок та глікопротеїни та тлі незмінного рівня 

ревматоїдного фактора.  Найбільш адекватний показник гострофазових 

реакцій у хворих на гострий епіглотит С-рективний білок. Його можна 

вважати патогномонічним для диференціації між інфільтративною та 

абсцедуючою формами ГЕ. Через 30 діб після виписки зі стаціонару при 

гострих формах епіглотиту залишався високий вміст С-реактивного білка, 

особливо у хворих на абсцедуючу форму епіглотиту, що свідчить про 
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незавершеність запально-деструктивних процесів в організмі хворих і 

вимагає довгострокового призначення НПЗС. 

       Визначено, що у хворих на початок захворювання має місце 

гіперхолестеринемія та дисліпідемія за рахунок підвищення ЛПНЩ як на 

початок захворювання, так і через 30 діб. 

       Виявилено порушення функціонального стану печінки у хворих на ГЕ: 

для ІФ характерний синдром цитолізу, а для АФ - також розвиток синдрому 

внутрішньопечінкового  холестазу та ендогенної інтоксикації. Порушення 

функціонального стану печінки навіть у віддаленому періоді потребує 

призначення довготривалої терапії препаратами, стабілізуючими структуру і 

функцію печінки. 

     У хворих  в динаміці захворювання спостерігається значне підвищення 

активності ЛФ в середньому в 2 рази на початок захворювання та 

залишається на високих цифрах через місяць. Найбільш висока активність 

ЛФ визначалась у хворих з абсцесом надгортанника, таким чином ЛФ може 

бути маркером ендогенної інтоксикації у цих хворих. 

     У крові хворих спостерігалися значні зміни фракційного складу 

глікозаміногліканів та сумарних хондроїтинсульфатів, а саме підвищення 

вмісту хондроїтин-6-сульфатів та сумарних хондроїтинсульфатів, що 

віддзеркалює ступінь запально-деструктивних процесів у хрящовій тканині. 

     Вміст гідроксипроліну та його фракцій у сироватці крові пацієнтів з 

різними формами епіглотиту дозволяє їх використовувати як маркери 

метаболізму колагену в хрящовій тканині. У хворих ІФ в гострий період 

визначається підвищення вмісту тільки зв’язаного гідроксипроліну, що 

свідчить про незначну активність процесів катаболізму сполучної тканини в 

цілому та швидкого включення процесів репарації. Аналіз фракційного 

складу метаболітів сполучної тканини у сироватці крові хворих АФ показав 

підвищення загального гідроксипроліну та його фракцій, що свідчить про 

наявність запалення та деструктивних процесів у сполучній тканині, а саме 

розпад колагену у хрящовій тканині.  
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      Кількісне визначення вмісту гідроксипроліну та його фракцій у хворих на 

епіглотит є необхідними для проведення діагностики, диференційної 

діагностики між вивченими клінічними формами. 

       Усім хворим на ГЕ потрібно з обережністю призначати глюкокортикоїди, 

так як ці препарати гальмують синтез колагену шляхом інгібування 

активності проліл- і лізилгідроксилази, порушують стабільність колагену, 

таким чином впливають на репаративні процеси в надгортаннику.  

    Проведені дослідження вмісту метаболітів сполучної тканини в крові 

хворих на ГЕ дають підставу для використання в терапії цього захворювання 

аскорбінової кислоти як основного компонента, який створює умови в 

організмі для синтезу колагену. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Гострий епіглотит виділяється в самостійну нозологію як важке гостре 

флегмонозно-бактеріальне запалення надгортанника і гортаноглотки. 

Нашими дослідженнями встановлено досить велику поширеність цього 

важкого захворювання у великому місті, яким є Харків, населення якого 

зараз становить 2 млн. мешканців. Працюючи у спеціалізованій 

отоларингологічній клініці (ХМКЛ №30), яка надає щоденну цілодобову 

допомогу ургентним ЛОР-хворим, ми встановили частоту звертання і 

госпіталізації хворих на гострий епіглотит. Вона не однакова по роках, що, 

мабуть, пояснюється впливом факторів, які ми не ставили задачею 

встановити. Найбільш вірогідним, на нашу думку, є кількість гострих 

вірусних інфекцій, що трапляються того чи іншого року. 

Нами встановлено, що за період 2012 - 2016 років до ургентного кабі-

нету звернулося 141 хворих з діагнозом гострий епіглотит, 10 з них були 

одразу ж направлені до відділення загальної хірургії з підозрою на флегмону 

шиї і/або медіастиніт, 10 відмовилися від госпіталізації. Із них 86 хворих 

стали об’єктом нашого дослідження. Ми, як і більшість клініцистів виділяли 

дві форми гострого епіглотиту: інфільтративна і абсцедуюча. Серед наших 

хворих діагностовано 27 осіб з абсцедуючою формою і 59 – з інфільтраттив-

ною. Середній вік хворих дорослих приблизно дорівнює 45 рокам, але нами 

визначено, що для абсцедуючої форми ГЕ статистично достовірно 

характерний вік пацієнтів 20-40 років без гендерної різниці. 

Нами доведено, що статистично достовірної різниці між виділеними 

групами пацієнтів на ГЕ по наявності супутньої соматичної (дуже різноманіт-

ної) не виявлено. В той же час, для АФ ГЕ статистично достовірно 

переважала супутня патологія ЛОР-органів – хронічний тонзиліт, що співвід-

носиться з думкою багатьох дослідників, які вважають ГЕ ускладненням 

останнього [52, 70]. 

Згідно даних проведеного архівного матеріалу, ГЕ ускладнюється 

абсцедуванням в 29% випадків, причому у 50% пацієнтів до абсцесу надгор-



129 

 

танника приєднується інша гнійна-запальна патологія поруч розташованих 

органів. Ці результати співпадають з аналогічними даними інших авторів 

[150, 179, 202]. 

В клінічній картині захворювання ми спостерігали при абсцедуючій 

формі ГЕ відносно інфільтративної статистично достовірно переважання 

сильного болю в глотці у 74 % пацієнтів (проти 30,5% при інфільтративній 

формі ГЕ) з відчуттям «кома» в горлі у 48,1% (відповідно 15,3%), утруднення 

дихання переважно за інспіраторним типом у 29,6% (відповідно при 

інфільтративній формі 8,5%). Саме ці симптоми, за нашими даними, в 

клінічній картині захворювання стають  патогномонічними і на них слід 

звертати увагу на початку диференційної діагностики форм захворювання. 

Для ІФ ГЕ характерний набряк гортані (13,6%) і тільки в 3,4% - стеноз гортані 

I-II ст., який піддавався протинабряковій і протизапальній терапії. При АФ 

ГЕ виникали гнійно-запальні ускладнення (парафарингеальний абсцес в 

11,1% випадків) і стеноз гортані III ст. (7,4% випадків), який не зникав при 

проведенні інтенсивної протинабрякової і протизапальної терапії, що  

спонукало до виконання в 2 випадках ургентної трахеотомії.  

Нами констатовано, що при проведенні непрямої ларингоскопії анато-

мічні особливості надгортанника не впливають на характер його запалення. 

В той же статистично достовірними ознаками АФ ГЕ ми вважаємо 

виражений набряк і гіперемію черпало-надгортанних та вестибулярних 

голосових складок, а також надгортанник у вигляді шароподібного 

утворення темно-червоного  кольору 

Нами виявлено, що мікрофлора була представлена бактеріальними 

асоціаціями, ведучими мікробними чинниками в значних концентраціях  у 

хворих на ГЕ для обох форм захворювання стають: 

-  β-гемолітичний стрептокок групи А-  S. pyogenes: при ІФ - у 36,42%, 

при АФ- у 55,56%, у вигляді монокультури у 26,92 % і 14,81% хворих 

відповідно формам, 
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- гемофільна паличка: при  ІФ ГЕ- у 32,69% хворих (у вигляді 

монокультури у 19,23%), при АФ ГЕ - 37,04 %, в комбінації з S. рneumoniaе - у 

48,15 % хворих, S. аureus - у 37,04 % хворих, у вигляді монокультури у 11,11% 

хворих).  Статистично достовірну різницю констатовано у переважанні 

мікробно-грибкових асоціацій у хворих на АФ  у 44,4 % випадків в порівнянні 

з 21,15% у хворих на ІФ. 

Зважаючи на те, що класичне мікробіологічне дослідження займає 4-5 

діб, лікування ми призначали ex juvantibus. З огляду на отримані нами дані по 

чутливості мікрофлори до антибіотиків, при ГЕ доцільним є застосування 

цефалоспоринів III-IV покоління в комбінації з фторхінолонами. При 

непереносимості антибіотиків цефалоспоринового ряду рекомендується 

використання фторхінолонів (левофлоксацин, ципрофлоксацин та ін.) в 

комбінації з лінкозамідами (кліндаміцин, далацін, лінкоміцин).  

Значний рівень ендогенної інтоксикації у пацієнтів на ГЕ характеризу-

вався вираженим лейкоцитозом зі зсувом лейкоцитарної формули вліво, 

гіперфібринемією, зростанням протромбінового часу, МНО, АЧТЧ,  Що 

статистично достовірно  переважало при АФ ГЕ. В той же час, з 

лейкоцитарних індексів  2 рівня тільки показники Індекса Кребса були 

значущо відмінними.  

Свідченням наявності у дорослих пацієнтів на ГЕ синдрому «метабо-

лічної інтоксикації» стали виявлені біохімічні порушення, які в більшості 

випадків мали статистично достовірну різницю між групами: - зростання 

вмісту МСМ, зростання рівнів СРП, глікопротеїнів, гаптоглобіну; - виражена 

диспротеїнемія у всіх хворих, особливо виражена щодо рівнів глобулінових 

фракцій, насамперед α1-, β-, γ-глобуліни. При цьому мало місце зниження 

вмісту α2-глобулінів нижче за контроль при абсцедуючій формі,  і 

підвищення – при інфільтративній. За даними Казмірчук В. Є. та співавт. 

2006 [47] збільшення фракції α1- глобулінів характерне для всіх гострих, 

підгострих та хронічних запальних процесів; збільшення вмісту α2- 

глобулінів також спостерігається при гострих запальних процесах, особливо 



131 

 

з вираженим гнійним характером, пов’язаних із залученням до патологічного 

процесу сполучної тканини; білки фракції β - глобулінів беруть участь в 

імунних реакціях як антитоксини; фракція γ - глобулінів забезпечує 

гуморальний імунітет.  

 Виявлені порушення функції печінки поглиблюють ступінь прояву 

метаболічної інтоксикації, що проявлялось у гіперхолестеринемії, зростанні 

ЛПНЩ і рівня ЛФ між групами на ІФ і АФ ГЕ відповідно до важкості 

перебігу ГЕ. В той же час, ми визначили достовірну різницю зростання 

активності трансаміназ, коефіцієнта де Рітиса: статистично достовірне їх 

підвищення при ІФ ГЕ відносно Аф, що вказує на  немітохондріальні 

ушкодження гепатоцитів. 

Об’єктивними показниками руйнування хряща при АФ епіглотиту 

виявилися також дослідження метаболітів сполучної тканини в сироватці 

крові хворих на гострий епіглотит: фракційний склад гідроксіпроліну у 

сироватці крові; фракційний  і сумарний склад хондроїтинсульфатів в 

сироватці крові. Вивчаючи біологічну роль метаболітів сполучної тканини  

ми отримали підвищення рівня глікопротеїнів, підвищення рівня хондроїтин-

6-сульфатів, підвищення усіх фракцій гідроксипроліну в сироватці крові у 

хворих з абсцедуючою формою епіглотиту. У хворих на ІФ епіглотиту 

метаболіти сполучної тканини в сироватці крові також виявлялися, за 

рахунок підвищення хондроїтин-6-сульфатів і загального гідроксипроліну. 

Майже усі показники перевищували норму, що свідчить про значну 

запальну реакцію організму, а деякі показники показали ураження функції 

печінки при ГЕ. Закономірним було те, що ці показники були найбільше 

змінені саме при АФ епіглотиту.  Дискримінантний аналіз дозволив виділити 

«канонічні корні», а саме показники, підвищення яких є патогномонічним  

для АФ епіглотиту. Ними виявилися: - глобулін α1, - глікопротеїни, - СРП, - 

протромбіновий час. Таким чином, маючи підвищення цих 4 показників 

більше ніж на 50 %, ми можемо з великим ступенем достовірності 

діагностувати АФ епіглотиту. 
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Можливість одночасно провести ультразвукове дослідження гортані і 

м’яких тканин шиї значно покращувало діагностику, особливо в тих 

випадках, коли при непрямій ларингоскопії не вдавалось розгледіти голосову 

щілину. Визначення нормальних характеристик надгортанника при УЗД 

гортані у дорослих осіб різної статі дало змогу знайти характерні особливості 

для ІФ ГЕ і АФ ГЕ. Нами з’ясовано, що для ІФ характерна асиметрична 

форма надгортанника з розмитими контурами, потовщенням передньо-

заднього розміру і неможливістю диференціювати його центр, зниження 

ехогенності, збільшення кількості локусів кровотоку в режимі кольорового 

доплеровського сканування.  Диференційно-діагностичною ознакою АФ 

епіглотиту є наявність порожнинних осередків з гіпоехогенним 

неоднорідним вмістом на тлі гетерогенності структури надгортанника, з 

посиленням кровотоку по периферії порожнинного утворення. Знижена 

ехогенність в комплексі з порожнинними утвореннями з  гіпоехогенним 

неоднорідним вмістом є достовірною ознакою наявності  абсцесу. 

Після завершення курсу лікування у крові хворих на ГЕ, можна 

відзначити в більшості випадків нормалізацію біохімічних показників. Але 

деякі показники не нормалізуються в повній мірі. У протеїнограмі хворих на 

ГЕ через 30 діб після початку захворювання зберігається диспротеінемія, 

залишався високий вміст СРП, особливо у хворих на АФ епіглотиту, що 

свідчить про продовження запально-деструктивних процесів в організмі 

хворих. У хворих на ГЕ залишається на високих цифрах активність ЛФ через 

місяць після одужання, що свідчить про холестаз та порушення стану 

сполучної тканини. Аналіз фракційного складу метаболітів сполучної 

тканини у сироватці крові показав підвищення вільного, зв’язаного та 

загального гідроксипроліну у хворих на АФ епіглотиту, що свідчить про 

наявність деструктивних процесів у сполучній тканині та розпад колагену у 

хрящовій тканині. 

      Беручи до уваги, що у хворих на ГЕ, особливо при абсцессі 

надгортанника, руйнується хрящ (видно із показників оксипроліну крові та 
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фракції хондроїтинсульфатів) ми вважаемо за потрібне призначати хворим 

аскорбінову кислоту 0,1 г в/в на 20,0мл- 40% глюкози (у складі колагену 

пролін за участю аскорбінової кислоти окислюється в гидроксіпролін. 

Залишки проліну і гідроксипроліну сприяють створенню стабільної трьох 

спіральної структури колагену, що додає молекулі міцність).  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі пропонується нове вирішення актуального нау-

ково-практичного завдання, яке полягає у підвищенні ефективності діагности-

ки ГЕ у дорослих шляхом застосування УЗД надгортанника і визначення най-

більш значущих інформативних біохімічних показників, що характеризують 

ступінь ендогенної інтоксикації і порушення функції сполучної тканини, для 

полегшення диференціації інфільтративної і абсцедуючої форми на початку 

захворювання та корекції лікувальної тактики у найближчому і віддаленому 

періоді. 

1. Встановлено, що ГЕ у дорослих складає  26,7% від загальної кількості 

хворих з захворюваннями гортані в стаціонарі, АФ визначається в 31,4% 

випадків, існує тенденція до збільшення частки пацієнтів старшого віку (41-

60 років, р=0,052). Супутній хронічний тонзиліт у 15% пацієнтів, 

ускладнення у вигляді стенозу гортані в 18,5%, шийного лімфаденіту в 25,9% 

і парафарингеального абсцесу в 11,1% випадків. 

2. У дорослих пацієнтів з ГЕ в нашому регіоні виявлено різноманітний 

мікробний пейзаж з великим lg7-lg9
 
КУО/г ступенем мікробної щільності  у 

72% хворих. При інфільтративній і абсцедуючій формах епіглотиту перева-

жають S. pyogenes (відповідно 34,62 % – 55,56%), S. pneumoniaе (відповідно 

15,38% - 48,15 %), H. influenzaе (відповідно 32,69% - 37,04%). Статистично 

значуща різниця між групами виявлена за результатами виділення S.аureus 

(відповідно 3,85% - 37,04%) а також асоціації 2 і більше мікроорганізмів з 

Candida spp. (відповідно 21,15% - 44,4%). Виділені штами чутливі до цефало-

споринів III-IV поколінь, респіраторних фторхінолонів і лінкозамідів, 

комбінацію яких необхідно призначати з початку лікування. 

3. Підтверджено кореляцію клінічних проявів абсцедуючого запалення 

надгортанника з високим ступенем прояву синдрому системної запальної від-

повіді на основі визначення в крові показників гострої фази: СРП – 21,26± 

2,19 мг/л/год, фібриногену - 5,14±0,14 г/л, гаптоглобіну-1,49±0,04 г/л (р≤ 

0.05), показнику ендогенної інтоксикації- вмісту молекул середньої маси - 
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0,72±0,05 (р≤0.05), а також показників функціонального стану печінки: проба 

Вельтмана - 7.22±0.27, тимолова проба - 5,94±0,27 Од., коефіцієнт де Рітиса - 

1,2±0,08, ЛФ - 318,40±5,10 Од/л, ЛПНЩ - 70,26±2,30 Од. (р≤ 0.05).  

4. Доведено, що у хворих на АФ існують значні відхилення вмісту мета-

болітів сполучної тканини в сироватці крові: підвищення рівня глікопротеїнів 

(1,30±0,01од., р≤ 0.05), сумарних хондроїтінсульфатів (0,27±0,08 г/л, р≤0.05), 

всіх фракцій гідроксипроліну, особливо загального (23,57±2,29 мкмоль/л, 

р≤0.05). На основі дискримінантного аналізу нами доказано, що при 

одночасному підвищенні більш, ніж на 50%, таких показників як α1-глобулін, 

глікопротеїни, СРП, протромбіновий час, можна достовірно діагностувати 

абсцес надгортанника і необхідність в подальшому контролю показників 

метаболізму сполучної тканини. 

5. Обґрунтована можливість використання методу двовимірної ехографії 

гортані з кольоровим допплерівським картуванням для диференціальної 

діагностики інфільтративної і абсцедуючої форми ГЕ. Визначено, що ознака-

ми інфільтрації надгортанника  є асиметричність форми з розмитими конту-

рами, потовщенням передньо-заднього розміру і неможливість диференцію-

вати його центр, зниження ехогенності, збільшення кількості локусів крово-

току. Достовірною ознакою абсцесу є наявність порожнинних осередків з 

гіпоехогенним неоднорідним вмістом на тлі гетерогенності структури, з по-

силенням кровотоку по периферії порожнинного утворення.  

6. Необхідність корекції  традиційної терапії при ГЕ в найближчому і 

віддаленому періоді згідно отриманих даних полягає в призначенні: - на 

довготривалий термін (10 діб) НПЗП при відсутності нормалізації СРП; - 

препаратів, стабілізуючих структуру і функцію печінки при збереженні 

диспротеїнемії, підвищенні активності ЛФ, збільшенні вмісту ЛПНЩ, 

підвищенні коефіцієнту де Рітіса, тимолової проби; - аскорбінову кислоту на 

початку захворювання, а при відсутності нормалізації вмісту в крові 

глікопротеїнів, хондроїтін-6-сульфатів, гідроксипроліну через 1 місяць – 

хондропротектори. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При підозрі або встановленні діагнозу ГЕ у дорослих пацієнтів в комплекс 

обстеження, окрім клінічних аналізів крові і сечі, необхідно включати 

коагулограмму, визначати «гострофазові» показники, основні інформативні 

біохімічні показники структурно-функціонального стану  печінки, зокрема 

протеїнограму. При виявленні лейкоцитозу зі зсувом ліворуч, диспротеїнемії, 

підвищення вмісту СРП, активності ЛФ, дисфункції печінки, гіперкоагуляції 

показано на тлі традиційної протизапальної, дезінтоксикаційної та 

протинабрякової терапії призначати антикоагулянти, НПЗП, гепатопро-

тектори. Термін призначення визначається моніторингом відхилених показ-

ників в динаміці перебігу хвороби 

2. В якості стартової антибактеріальної терапії при ГЕ у дорослих показано 

призначення цефалоспоринів III-IV поколінь, респіраторних фторхінолонів і 

лінкозамідів, в тяжких випадках - одразу в комбінації. 

3. При виявленні у пацієнта АФ епіглотиту показано дослідження струк-

турно-функціонального стану сполучної тканини, а саме: глікопротеїнів, хон-

дроїтин-6-сульфатів, фракцій гідроксипроліну. При отриманні значимих від-

хилень сповіщати про це пацієнта, призначати вітамін С на довготривалий 

термін, контролювати ці показники в динаміці, при відсутності нормалізації 

через 1 місяць ставити питання про застосування хондропротекторів. 

4. У випадках, коли  складно або неможливо  провести інформативну не-

пряму ларингоскопію, в тому числі і при особливостях будови надгортанни-

ка, обґрунтовано  застосування УЗД гортані з кольоровим допплерівським 

картуванням для диференціальної діагностики ІФ і АФ  ГЕ.  
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