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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Непухлинні захворювання лімфоглоткового кільця
(ЛГК) (хронічний тонзиліт, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, аденоїдні
вегетації) є найбільш поширеними захворюваннями в дитячому віці (Заболотний
Д.І. та співавт., 2016; Яшан О.І., 2015; Кіщук В.В., 2016; Шкорботун В.О. та
співавт., 2016; Безшапочний С.Б. та співавт., 2017; Писанко В.М. та співавт., 2017;
Cullen K.A. et al., 2009; Johnston J. et al., 2019; Singh S. et al., 2019). Щорічно в
Україні виконується близько 40 000 операцій на ЛГК (Голубчиков М.В. та
співавт., 2016; Заболотько В.М. та співавт., 2017). Серед недоліків хірургічного
лікування даних захворювань є кровотеча, яка інколи може становити загрозу для
життя; порушення структури піднебінних мигдаликів (ПМ) та можливі рецидиви
аденоїдних вегетацій і гіпертрофії піднебінних мигдаликів (Лайко А.А. та
співавт., 2013; Sarny S. et al., 2012; Francis D.O. et al., 2017; Reusser N.M. et al.,
2017; Sunnergren O. et al., 2017; J. Johnston et al., 2019). Частота рецидивів АВ,
залежно від методики хірургічного втручання, коливається від 0,55 до 75%
(Богомильский М.Р., Чистякова В.Р., 2016; Sjogren P.P. et al., 2018).
Традиційно для розтину тканин та гемостазу під час хірургічних втручань
використовують скальпель та монополярний електроніж (Alisa Yamasaki, Neil
Bhattacharyya, 2019, 2020).
При використанні скальпеля спостерігається кровотеча, а при розтині
тканин за допомогою монополярного скальпеля електричний струм пропускається
через весь організм людини, що небажано в дитячому віці (Alisa Yamasaki, Neil
Bhattacharyya, 2019, 2020).
З електрохірургічних методів при операціях на ЛГК частіше
використовуються електричний струм частотою 1–7 МГц, кобляція, коагуляція,
Ligasure (Attner P. et al., 2010; Söderman A.-C.H. et al., 2015; Farahani F. et al., 2017;
Pynnonen M. et al., 2017; Alisa Yamasaki, Neil Bhattacharyya, 2019, 2020). Аналіз
результатів клінічного застосування цих методів у порівнянні з традиційними
(«холодними») хірургічними втручаннями на ЛГК у різні терміни спостереження
продемонстрував значне поліпшення результатів лікування, зокрема зменшення
інтраопераційної крововтрати. Однак при аналізі результатів лікування у
віддаленому періоді було виявлено, що при застосуванні даних
електрохірургічних методів кількість вторинних кровотеч була більшою, ніж при
традиційних («холодних») хірургічних втручаннях (Söderman A.-C.H. et al., 2015;
Farahani F. et al., 2017; Alisa Yamasaki, Neil Bhattacharyya, 2019, 2020). Крім того,
при використанні цих методів мають місце економічні витрати, зумовлені
високою вартістю обладнання, що значно обмежує доступність лікування для
широкого загалу пацієнтів, хворих на непухлинні захворювання ЛГК.
З наведених даних можна зробити висновок про актуальність розробки
більш ефективної методики оперативного втручання, яка б зменшувала первинну
і вторинну кровотечу та рецидиви захворювання.
Перспективним напрямом при удосконаленні традиційних хірургічних
методик є використання електрозварювальної технології (високочастотної
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біполярної електротермоадгезії (ЕТА) біологічних тканин) з частотою
електричного струму 66 кГц (Патон Б.Е., Иванова О.И., 2009).
В основі високочастотного біполярного електрозварювання біологічних
тканин лежить принцип використання термічної енергії для роз’єднання та
з’єднання тканин. В результаті дії температурного фактора (в межах 40–70 °С)
відбувається випаровування позаклітинної та внутрішньоклітинної рідини, розрив
клітинних мембран і утворення гомогенного субстрату, який складається з
денатурованих білкових молекул еластину і колагену. Величини сили струму та
напруги, а також їх подання за відповідною програмою забезпечують руйнування
мембран без утворення вогнищ некрозу. Цим технологія електрозварювання
(електротермоадгезії) принципово відрізняється від технології коагуляції та
радіочастотної хірургії. Тому тканини по лінії електрозварювання зберігають
життєздатність.
Досвід використання ЕТА в онкоотоларингології свідчить про високу
ефективність даного методу, в першу чергу пов’язану зі зменшенням кровотечі
під час хірургічних втручань. Однак морфологічні та клінічні дослідження Н.В.
Божко (2010) були проведені при використанні джерела струму частотою 1000
кГц, при якій струм меншою мірою руйнує мембрани клітин і відповідно менше
вивільняється білка, необхідного для якісного зварного шва судин та м’яких
тканин. Саме на частоті 66 кГц високочастотний струм (ВЧС) забезпечує
утворення достатньої кількості гомогенного субстрату з денатурованих білкових
молекул еластину і колагену для якісного з’єднання тканин (Патон Б.Е., 2004).
Отже, недостатня ефективність хірургічного лікування непухлинних
захворювань ЛГК, потреба в розробці методик операцій на ЛГК з науковим
обґрунтуванням необхідних режимів ВЧС при кожному хірургічному втручанні,
відсутність відповідних біполярних електроінструментів, необхідність вивчення
впливу струму частотою 66 кГц на процеси загоєння рани та віддалені результати
хірургічних втручань визначають необхідність подальшого дослідження впливу
ВЧС на біологічні тканини та розробки більш ефективних науково обґрунтованих
методик хірургічного лікування непухлинних захворювань ЛГК, що і визначає
актуальність проведеного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану виконання дисертацій
Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л.
Шупика, вона є самостійним науковим дослідженням автора (номер державної
реєстрації 0115U005152; термін виконання: 04.2015–04.2020), тема якого
відповідає напряму наукової діяльності кафедри дитячої оториноларингології,
аудіології та фоніатрії, зокрема науково-дослідних робіт «Розробка способів
електрозварювання біологічних тканин при захворюваннях ЛОР-органів у дітей»
(номер державної реєстрації 0109U002318) і «Діагностика та лікування
захворювань вуха, горла та носа у дітей» (номер державної реєстрації
0113U002213).
Мета дослідження: підвищення ефективності хірургічного лікування дітей,
хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки та експериментально-
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клінічного
обґрунтування
оперативних
втручань
з
використанням
електрозварювальної технології.
Завдання дослідження
1. Дослідити бактерицидну дію ВЧС (66 кГц) при різних режимах роботи
джерела струму («різання», «зварювання», «коагуляція», «перекриття») на штамах
різних бактерій в експерименті.
2. Визначити видовий склад бактерій, які висіваються з піднебінних
мигдаликів у дітей з хронічним тонзилітом та гіпертрофією піднебінних
мигдаликів.
3. Дослідити бактерицидну дію ВЧС на нормальну та патогенну (умовнопатогенну) флору ПМ in vitro та in vivo.
4. Вивчити апоптоз клітин в експерименті in vitro на клітинах культури
Namalwa після дії високочастотного струму та in vivo в експерименті на щурах
при різних режимах роботи джерела струму.
5. Дослідити морфологію м’яких тканин в експерименті на щурах при дії
ВЧС до і після насичення їх фізіологічним розчином.
6. Вивчити морфологію ПМ після інфільтрації фізіологічним розчином
паратонзилярної клітковини у хворих на хронічний тонзиліт при проведенні
тонзилектомії за допомогою ріжучих інструментів та біполярного скальпеля.
7. Провести дослідження морфологічних змін ПМ при застосуванні під час
тонзилектомії у хворих на хронічний тонзиліт електрозварювальної технології з
використанням біполярного скальпеля без інфільтрації фізіологічним розчином
паратонзилярної клітковини.
8. Дослідити морфологію ПМ після внутрішньотканинної дії ВЧС частотою
66 кГц в експерименті.
9. За результатами клінічних та експериментальних досліджень
запропонувати методики хірургічного лікування непухлинних захворювань ЛГК
(аденоїдні вегетації, гіпертрофія піднебінних мигдаликів, хронічний тонзиліт) з
використанням електрозварювальної технології, запропонованих пристроїв та
біполярних електроінструментів і оцінити їх ефективність.
Об’єкт дослідження: аденоїдні вегетації (АВ), гіпертрофія піднебінних
мигдаликів (ГПМ), хронічний тонзиліт (ХТ) у дітей.
Предмет дослідження: клінічні дані хворих, операційні та післяопераційні
рани у дітей із захворюваннями ЛГК, мікробіоценоз ПМ, щільність мікробної
колонізації та їх динаміка після дії ВЧС, експериментальні рани у щурів, апоптоз
клітин у щурів та клітин культури Namalwa в експерименті, морфологічні зміни
ПМ та м’яких тканин піддослідних тварин після дії ВЧС.
Методи дослідження: клінічні (анамнез, огляд, спостереження в динаміці,
результати
лікування),
інструментальні
(ендоскопічні),
морфологічні,
бактеріологічні, експериментальні, проточна цитометрія (стадії перебігу
апоптозу), статистичні методи обробки отриманих даних.
Наукова новизна отриманих результатів
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове
вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного
лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки та
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експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення існуючих
оперативних втручань з використанням електрозварювальної технології і
запропонованих відповідних пристроїв та інструментів.
Проведено дослідження дії на м’які тканини, бактеріальну мікрофлору та
апоптоз клітин ВЧС саме на частоті 66 кГц, при якій ВЧС проходить через
клітини, руйнуючи їх мембрани, що забезпечує утворення достатньої кількості
гомогенного субстрату з денатурованих білкових молекул еластину і колагену для
якісного з’єднання тканин, чого не спостерігається при використанні ВЧС на
частотах 1–7 МГц, при яких ВЧС переважно проходить між клітинами.
Вперше досліджено бактерицидну дію ВЧС (66 та 440 кГц) в експерименті
при різних режимах роботи джерела струму. Доведено, що ВЧС має бактерицидну
дію незалежно від чутливості бактерій до антибіотиків.
Вперше виявлено, що при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце
бактерицидна та бактеріостатична дія ВЧС. Частота засіву патогенних та умовнопатогенних збудників під впливом ВЧС при ХТ на поверхні ПМ зменшилась у 4
рази, а всередині ПМ – у 4,25 разу, наявної нормальної мікрофлори – у 2,6 і 2,5
разу відповідно (p < 0,01). Вплив ВЧС при ГПМ у дітей дозволяє зменшити
присутність патогенної та умовно-патогенної флори на поверхні ПМ у 4,5 разу, а
нормальної флори – у 2,1 разу (p < 0,01).
Поглиблено знання щодо впливу ВЧС (66 кГц) на апоптоз клітин в
експерименті при різних режимах роботи джерела струму. Доведено, що
використання високочастотної електрозварювальної технології при хірургічних
втручаннях в експерименті сприяє прискоренню процесу відновлення
функціонального резерву, стабілізації мембран клітин та активації їх відновних
систем. В експерименті на клітинах культури Namalwa встановлено, що кількість
клітин з ознаками загибелі за різними типами залежить від режиму ЕТА:
найбільший деструктивний вплив на суспензію клітин має ВЧС у режимі
«різання», а найменший – у режимі «зварювання».
Вперше досліджено морфологічні зміни біологічних тканин при дії ВЧС
частотою 66 кГц в експерименті. Застосування ЕТА (режим «різання») при
операціях на м’яких тканинах у щурів супроводжується утворенням зони
деструктивно-дистрофічних змін із коагуляцією, ущільненням тканинних
структур і виникненням на межі з неушкодженими структурами бар’єру для
проникнення інфекції, що в подальшому супроводжується розвитком вузької зони
грануляційної тканини, яка практично проявляється у вигляді активного
ангіогенезу і явищ фіброзування, а також активним загоєнням рани з
відновленням архітектоніки м’яких тканин. Установлено, що насичення м’яких
тканин фізіологічним розчином перед ЕТА сприяє поширеності деструктивнодистрофічних змін (р < 0,001) та подовженню терміну загоєння рани.
Встановлено, що інфільтрація паратонзилярної клітковини хворих на ХТ
фізіологічним розчином перед тонзилектомією (ТЕ) ріжучим інструментом
викликає більш поширене відносно контролю (р < 0,05) розрихлення та
набрякання тканинних структур з вираженим підвищенням клітинної проникності
та міграції лімфоцитів у ретикульованому епітелії та через стінки судин з високим
ендотелієм. Використання такої інфільтрації перед проведенням ТЕ шляхом
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електрозварювання супроводжується посиленням деструктивно-дистрофічних
змін та розширенням зони коагуляції до 240,58 ± 34,21 мкм (р < 0,05) по краях
операційної рани, розвитком набряку прилеглих ділянок, стазом крові в судинах
більш глибоких ділянок до 1423,71 ± 119,68 мкм (р < 0,001), а також підвищенням
міграційних процесів крізь судинну стінку, що обмежує застосування даної
методики.
Застосування технології електрозварювання для видалення ПМ з
використанням біполярного скальпеля у хворих на ХТ без інфільтрації
фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони (154,5 ± 23,42 мкм)
коагуляції по краях операційної рани та зони (152,67 ± 67,83 мкм) деструктивнодистрофічних змін з ущільненням тканин і стазом крові в судинах по периферії,
що забезпечує зменшення кровотечі й ексудації в зоні видалення та зберігає
характерну для ХТ гістологічну структуру паренхіми ПМ.
На підставі експериментальних досліджень установлено, що дія на ПМ ВЧС
(66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при внутрішньотканинному
розміщенні біполярних електродів не супроводжується ушкодженням крипт та не
викликає деструктивних змін паренхіми ПМ, що відкриває перспективу
подальшого використання внутрішньотканинної ЕТА при лікуванні ГПМ у
клініці. Проведення ЕТА ПМ дозволило практично уникнути кровотечі, зберегти
орган та санувати ПМ від патогенної (умовно-патогенної) бактеріальної флори.
За
результатами
експериментальних
та
клінічних
досліджень
запропоновано методики хірургічного лікування (в тому числі органозберігаючі
операції) непухлинних захворювань ЛГК (АВ, ГПМ, ХТ) з використанням
електрозварювальної технології, для забезпечення виконання яких було
розроблено нові пристрої та біполярні електроінструменти.
Практичне значення отриманих результатів. Метод високочастотного
зварювання біологічних тканин із застосуванням розроблених біполярних
електроінструментів (біполярні скальпель, распатор, аденотоми, пристрої для
коагуляції) значно підвищує якість хірургічних втручань на ЛГК у дітей, про що
свідчить зменшення крововтрати при аденотомії (АТ) у 4,7 разу, при ТЕ – у 5,4
разу, при тонзилотомії (ТТ) – в 7,4 разу, при тонзилопластиці (ТП) – у 2,8 разу в
порівнянні з традиційними методиками (p < 0,001), а також практично відсутність
кровотечі при ЕТА ПМ та відсутність вторинної кровотечі, на відміну від відомих
електрохірургічних методів. Даний метод дозволяє скоротити тривалість
оперативних втручань при АТ і ТЕ – більше ніж удвічі, ТТ – у 1,6 разу, а при ЕТА
ГПМ – у 3 рази порівняно з ТТ без ЕТА (p < 0,001); запобігти рецидивам АВ та
відновити або покращити прохідність слухової труби при хронічному
секреторному середньому отиті (ХССО).
При виборі методу хірургічного втручання у дітей з ГПМ слід враховувати
вік дитини та величину і форму ПМ. У дітей до 3 років методом вибору є ТТ з
видаленням лімфоїдної тканини в ділянці нижнього полюса та видалення окремих
гіпертрофованих ділянок біполярними інструментами або ЕТА ПМ. У віці після 3
років при ГПМ ІІ ступеня рекомендується виконувати внутрішньотканинну ЕТА
ПМ, а при гіпертрофії ІІІ ступеня – ТП з ЕТА, яка є ефективною при утрудненні
дихання та при нічному апное.
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Виконання при ГПМ ТП з ЕТА супроводжується значно меншою
інтраопераційною крововтратою (р < 0,001) у порівнянні з ТП без ЕТА та
відсутністю кровотечі в післяопераційний період. Після ТП відсутні відкриті рани
на поверхні ПМ, рани заживають первинним натягом за більш короткий час
порівняно з ТТ, а післяопераційні місцеві зміни тканин менше виражені (р < 0,05).
Науково обґрунтовано, розроблено та впроваджено в практику методику
хірургічного лікування ХТ з використанням високочастотної біполярної ЕТА
біологічних тканин, що дозволило значно зменшити крововтрату та тривалість
хірургічного втручання.
Методика АТ у дітей з використанням електрозварювальної технології
дозволяє якісно провести оперативне лікування, відновити фізіологічне дихання,
значно зменшити інтраопераційну крововтрату, запобігти післяопераційній
кровотечі, відновити або покращити прохідність слухової труби та уникнути
рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про високу її ефективність.
Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого
піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та
забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, допомагає запобігти
травмуванню язичка під час АТ, а відмова від використання катетерів для фіксації
м’якого піднебіння виключає розвиток реактивного набряку слизової оболонки
порожнини носа та пришвидшує відновлення носового дихання в
післяопераційний період.
Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів дозволяє
оптимізувати методики хірургічних втручань на ЛГК. Біполярні аденотоми та
пристрої для коагуляції дозволяють значно підвищити якість АТ, зокрема
забезпечити візуальний контроль, надійний гемостаз, видалити залишки АВ і тим
самим запобігти рецидиву захворювання, а використання пристрою для коагуляції
трубних і бокових валиків – відновити або покращити прохідність слухової труби
при ХССО. Використання біполярного скальпеля та распатора скорочує
тривалість ТЕ та забезпечує надійний гемостаз під час операції. Біполярний
пристрій
для
коагуляції
дозволяє
практично
безкровно
виконати
внутрішньотканинну ЕТА та зберегти структуру ПМ.
Запропонований роторозширювач виключає зміщення інтубаційної трубки
під час операції з нижніх дихальних шляхів у ротову порожнину, і тим самим при
його використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з цим екстремальна
ситуація.
Застосування розроблених біполярних пристроїв та електроінструментів
при хірургічних втручаннях на ЛГК у дітей дозволяє зменшити крововтрату,
скоротити тривалість операції, запобігти рецидивам захворювання та покращити
умови роботи хірурга.
Впровадження результатів дослідження у практику. Розроблені
методики хірургічного лікування АВ, ГПМ, ХТ з використанням
електрозварювальної технології та запропоновані пристрої і біполярні
електроінструменти впроваджені в ЛОР-відділеннях Національної дитячої
спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит», Клінічної дитячої лікарні № 1
м. Києва, Кам’янець-Подільської міської лікарні № 1 Хмельницької області, КУ
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Житомирської обласної дитячої лікарні, КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна
лікарня «Охматдит», КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР (м. Запоріжжя),
Вінницької центральної районної клінічної лікарні, Черкаської дитячої міської
лікарні.
Результати дисертаційного дослідження використовуються в лікувальній
роботі
та
впроваджені
в
педагогічний
процес
кафедри
дитячої
оториноларингології, аудіології та фоніатрії і кафедри оториноларингології
НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедри оториноларингології Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри
оториноларингології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
кафедри дитячої хірургії та отоларингології ВДНЗУ «Буковинський державний
медичний університет».
За результатами досліджень внесено 10 нововведень до Галузевого реєстру
нововведень України: спосіб аденотомії № 236/32/10; аденотом А.Л.
Косаковського № 237/32/10; спосіб тонзилотомії № 200/34/11; пристрій для
фіксації м’якого піднебіння № 268/36/12; біполярний распатор № 201/38/13;
біполярний скальпель № 202/38/13; спосіб лікування аденоїдних вегетацій
№ 391/1/14; спосіб тонзилопластики № 305/4/17; біполярний електропристрій для
коагуляції № 306/4/17; пристрій для коагуляції № 308/4/17.
Особистий внесок здобувача. Усі положення, що виносяться на захист,
отримані автором особисто. Дисертантка сформулювала мету і завдання
дослідження, здійснила патентний пошук і аналіз світової літератури, розробила
план та дизайн дослідження, сформулювала методологію його проведення. Автор
особисто провела відбір дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК (АВ,
ГПМ, ХТ), груп порівняння та контролю для дослідження, повністю їх обстежила
та пролікувала з подальшим спостереженням. Дисертантка брала участь у
проведенні всіх операцій у досліджуваних пацієнтів, а у 217 (70,5%) дітей
виконала хірургічні втручання самостійно. Особисто провела забір матеріалу для
мікробіологічних і лабораторних досліджень, взяла активну участь у проведенні
експериментів на тваринах. Самостійно здійснила статистичну обробку матеріалу,
аналіз та узагальнення результатів дослідження, написала всі розділи дисертації,
сформулювала висновки та практичні рекомендації для впровадження в практику
охорони здоров’я. За участю здобувачки розроблено нові пристрої та біполярні
інструменти, вдосконалено методики хірургічного лікування непухлинних
захворювань ЛГК, на які отримано 18 патентів України, з них 5 патентів на
винахід.
Мікробіологічні дослідження проведено на базі Українського Референсцентру з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «Охматдит»
МОЗ України, морфологічні дослідження здійснювалися в лабораторії біофізики
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» під
керівництвом завідувача, к. біол. н. А.Ф. Карася та у відділі дитячої патанатомії з
відділенням імуногістологічних досліджень НДСЛ «Охматдит» МОЗ України під
керівництвом завідувача В.М. Жежери, експериментальні дослідження на
тваринах виконувалися на базі центральної науково-дослідної лабораторії
НМАПО імені П.Л. Шупика під керівництвом д. мед. н. К.М. Ігрунової.
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У наукових працях, опублікованих за темою дисертації у співавторстві,
роль автора визначальна та полягає у зборі матеріалу, формуванні бази даних,
аналізі отриманих результатів, їх інтерпретації, підготовці публікацій до друку.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації було
викладено й обговорено на міжнародному, національному, галузевому та
регіональному рівнях, зокрема на: IV семінарі за міжнародною участю «Новые
направления исследований в области сварки живых мягких тканей» (м. Київ, 23
листопада 2009 р.), науковому симпозіумі «Сучасні проблеми медицини
невідкладних станів» (м. Київ, 21–22 травня 2009 р.), Першому Всеукраїнському
з’їзді «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» за міжнародною участю
(м. Київ, 23–26 червня 2010 р.), ХІІІ Конгресі Світової федерації українських
лікарських товариств (СФУЛТ) (м. Львів, 30 вересня – 3 жовтня 2010 р.), XLIV
Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Glowy i Scyi. IV
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgóv Podstawy Czaszki (Варшава, Польща, 9–12
червня 2010 р.), П’ятому міжнародному семінарі «Новые направления
исследований в области сварки живых мягких тканей» (м. Київ, 26–27 листопада
2010 р.), 1st Congress of CE-ORL-HNS. 62 Congreso Nacional de la SEORL-PCF (м.
Барселона, Іспанія, 2–6 липня 2011 р.), науково-практичному симпозіумі за
міжнародною участю «Сучасне та майбутнє дитячої оториноларингології.
Електрозварювальні технології» (м. Київ, 8–9 жовтня 2012 р.), 2nd Meeting of
European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS Otorhinolaryngology & Head and
Neck Surgery (м. Ніцца, Франція, 27–30 квітня 2013 р.), конференції «Інноваційні
технології в медицині» (м. Київ, 22 жовтня 2013 р.), VІІІ міжнародній науковопрактичній конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.
Практика. Перспективи» (м. Київ, 29–30 листопада 2013 р.), конференції
«Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні» (м. Київ, 30 вересня 2014 р.), II
науково-практичній конференції Асоціації дитячих оториноларингологів України
«Актуальні питання дитячої оториноларингології» (м. Київ, 9–10 жовтня 2014 р.),
ХV конгресі СФУЛТ (м. Чернівці, 16–18 жовтня 2014 р.), ІІІ науково-практичній
конференції за міжнародною участю
«Актуальні питання дитячої
оториноларингології» (м. Київ, 6–7 жовтня 2016 р.), ХІ міжнародній науковопрактичній конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.
Практика. Перспективи» (м. Київ, 25–26 листопада 2016 р.), VIII міжнародному
медичному форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації» та VI міжнародному
медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у
практику охорони здоров’я України» в рамках форуму в науково-практичній
конференції
«Актуальні
питання
оториноларингології
та
дитячої
оториноларингології» (м. Київ, 25–27 квітня 2017 р.), щорічній весняній
конференції
Українського
наукового
медичного
товариства
лікарівоториноларингологів (УНМТЛО) «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування
захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» (м. Запоріжжя, 15–16 травня 2017
р.), ХІІ науково-практичній конференції «Зварювання та термічна обробка живих
тканин. Теорія. Практика. Перспективи» (м. Київ, 1–2 грудня 2017 р.), VІІ
українсько-польській науково-практичній конференції «ЄВРО-ЛОР-2018» (м.
Львів, 22 вересня 2018 р.), ІІ Конгресі дитячих оториноларингологів України за
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міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології» (до 100річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика) (м. Київ, 12–13 жовтня 2018 р.), ХІІІ міжнародній науковопрактичній конференції «Зварювання та термічна обробка живих тканин. Теорія.
Практика. Перспективи» (м. Київ, 30 листопада – 1 грудня 2018 р.), науковопрактичній конференції оториноларингологів та дитячих оториноларингологів
України
«Актуальні
питання
оториноларингології
та
дитячої
оториноларингології», присвяченій 100-річчю кафедри оториноларингології, 50річчю кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені
П.Л. Шупика та 100-річчю з дня народження професора О.А. Євдощенко (м. Київ,
22 березня 2019 р.), Х Ювілейному міжнародному медичному форумі «Інновації в
медицині – здоров’я нації» та VIІІ міжнародному медичному конгресі
«Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я
України»
в
рамках
форуму
в
науково-практичній
конференції
оториноларингологів та дитячих оториноларингологів України «Актуальні
питання оториноларингології та дитячої оториноларингології» (м. Київ, 17–19
квітня 2019 р.), VІІІ українсько-польській науково-практичній конференції
«ЄВРО-ЛОР-2019» (м. Львів, 21 вересня 2019 р.), науково-практичній конференції
«Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування захворювань органів
респіраторної системи у дітей», (м. Чернівці, 17–18 жовтня 2019 р.), ХІV
міжнародній науково-практичній конференції «Зварювання та термічна обробка
живих тканин. Теорія. Практика. Перспективи» (м. Київ, 29 листопада 2019 р.).
Наукові розробки демонструвалися на міжнародних виставках: VІ–ІХ
міжнародні Салони винаходів та нових технологій «Новий час», «Сталий
розвиток під час змін» (Севастополь, 2010–2013 рр.), International Warsaw
Invention Show (IWIS) 2012 (Варшава, 19 жовтня 2012 р.), 22-а міжнародна
виставка «Охорона здоров’я» (Київ, 22–25 жовтня 2013 р.) та були відзначені
медалями, дипломами, призами.
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 23 статті у фахових
виданнях, внесених до переліку, затвердженого МОН України; з них 9 статей – у
виданнях іноземних держав, 14 статей – у виданнях України, які включені до
міжнародних наукометричних баз, одноосібно 13; 8 статей – у наукових
журналах, 18 публікацій – у тезах доповідей наукових з’їздів, конгресів і науковопрактичних конференцій, в атласі (у співавторстві) та національному підручнику
(у співавторстві); отримано 5 патентів України на винахід, 2 деклараційних
патенти України на винахід, 11 патентів України на корисну модель.
Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено українською мовою
на 384 сторінках (основний текст подано на 283 сторінках) комп’ютерного тексту.
Робота складається з титульного аркуша, анотації, вступу, огляду літературних
джерел, матеріалів та методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, аналізу
й узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку
використаних джерел, додатків. Дисертація ілюстрована 79 рисунками, 34
таблицями. Список використаної літератури містить 306 робіт, зокрема 153 –
кирилицею, 153 – латиницею.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань
відповідно до зазначеної мети дослідження було проведено у 308 пацієнтів віком
від 2 до 17 років (хлопчиків – 175, дівчаток – 133), хворих на непухлинні
захворювання ЛГК, які перебували на лікуванні в ЛОР-відділеннях НДСЛ
«ОХМАТДИТ» (285 дітей) та КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна
лікарня «ОХМАТДИТ» (23 пацієнти) (клінічні бази кафедри дитячої
оториноларингології, аудіології та фоніатрії НМАПО імені П.Л. Шупика)
упродовж 2010–2019 рр. До контрольної групи увійшли 20 практично здорових
осіб.
Критеріями включення в дослідження були пацієнти віком від 2 до 17 років
з ознаками захворювань: ХТ, ГПМ, АВ (J35.0–J35.9 за МКХ-10), які потребували
хірургічного лікування; відсутність прихованої патології, що мала
протипоказання до операцій, алергічних реакцій, психічних захворювань; згода
батьків та дітей старшого віку.
Критеріями невключення в дослідження були наявність у пацієнта
імплантованих пристроїв (електрокардіостимулятор, кохлеарний імплант), гострої
інфекції (ГРВІ, гострий тонзиліт), алергії, психічних захворювань; відмова особи
та її батьків виконувати всі пункти протоколу обстеження та лікування.
Критеріями виключення досліджуваних із дослідження були діагностування
прихованої патології у пацієнтів, виникнення алергічних реакцій, погіршення
соматичного стану, діагностування дерматовенерологічної патології, психічних
захворювань.
Верифікацію непухлинних захворювань ЛГК здійснювали згідно з
протоколами надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча
отоларингологія» (наказ МОЗ України від 21.04.2005 № 181 із змінами і
доповненнями, внесеними наказами МОЗ України від 25.06.2009 № 449 та від
11.02.2016 № 85) і згідно з протоколами надання медичної допомоги за
спеціальністю «отоларингологія» (наказ МОЗ України від 24.03.2009 № 181 із
змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 11.02.2016 № 85).
З метою визначення оптимальних параметрів ВЧС проводили дослідження
апоптозу у 35 статевозрілих щурів-самців лінії Wistar та на лінійній
перещеплюваній культурі Namalwa в 24 лункових планшетах. Морфологічні
дослідження проводили у 62 статевозрілих щурів лінії Wistar обох статей та на
видалених у пацієнтів ПМ. Вплив ВЧС (66 та 440 кГц) на бактеріальну флору
вивчали in vitro та in vivo.
Дизайн дослідження включав такі етапи: I етап – дослідження впливу ВЧС
(66 та 440 кГц) на бактеріальну флору in vitro та in vivo; IІ етап – морфологічні
дослідження на щурах та видалених ПМ у пацієнтів з використанням ВЧС і
біполярних інструментів; ІІІ етап – дослідження впливу різних режимів ВЧС на
апоптоз in vitro та in vivo; ІV етап – на основі попередніх досліджень було
розроблено способи хірургічного лікування АВ, ХТ та ГПМ; V етап – проведено
оцінку ефективності різних хірургічних технік при АВ, ХТ та ГПМ.
Відповідно до завдань дослідження аналіз ефективності лікування
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проводили при АВ, ХТ та ГПМ окремо. За кожною з нозологій лікування дітей в
основній групі проводили з використанням методу ЕТА, а в групах порівняння
було застосовано традиційний («холодний») метод хірургічного лікування. В
групі порівняння 2 при лікуванні дітей із ХТ використовували метод кобляції як
найближчий аналог і найефективніший електрохірургічний метод. Групи
дослідження були порівнянними за гендерними та віковими ознаками і
характером патології.
Загальноклінічне обстеження було направлене на вивчення загального
соматичного стану дитини, зокрема дихальної, серцево-судинної, видільної,
нервової та травної систем. З метою виявлення супутніх захворювань і можливих
протипоказань до хірургічного втручання діти були консультовані педіатром, а за
необхідності – іншими спеціалістами. Всім дітям проводили комплекс
лабораторних досліджень: клінічний аналіз крові та сечі, дослідження системи
згортання крові та її біохімічного складу (цукор, загальний білок, білірубін, АЛТ,
ACT, сечовина, К, Na, Mg, Са), визначення групи та резус-фактора крові.
Враховуючи мету та завдання роботи, було виконано комплекс клінічних та
спеціальних інструментальних методів дослідження, який включав загальний
огляд ЛОР-органів, ринопневмографію, імпедансну аудіометрію, у старших дітей
– суб’єктивну аудіометрію в конвенційному діапазоні частот.
Діагноз захворювання встановлювали на основі скарг дитини (враховуючи
скарги батьків), анамнезу, як правило, зібраного у батьків, та обстеження ЛОРорганів, яке включало передню і задню риноскопію з використанням ендоскопів,
отоскопію, фарингоскопію, непряму ларингоскопію, як виняток, в окремих
випадках виконували пальцеве дослідження носоглотки.
Враховуючи той факт, що аденоїдні вегетації можуть порушувати функцію
слухової труби, за наявності скарг на зниження слуху в дитини проводили
дослідження слуху до і після операції.
Аудіометричне дослідження виконували у звукоізольованій камері з рівнем
фонового шуму, який не перевищував 30 дБ, за допомогою клінічного аудіометра
АС-40 фірми «Interacoustics» (Данія). Імпедансометричне дослідження
проводилося на клінічному імпедансометрі «Siemens SD 30» (Німеччина) за
стандартною методикою. Обстеження включало в себе тимпанометрію і
реєстрацію акустичного рефлексу внутрішньовушних м’язів при іпсиконтралатеральній стимуляції на частотах 0,5; 1,0 та 2,0. При проведенні
акустичної імпедансометрії брали до уваги якісні (тип тимпанограми) та кількісні
(значення компліансу та інтратимпанального тиску) показники динамічної
тимпанометрії, а також порогові характеристики акустичного рефлексу
внутрішньовушних м’язів (АРВМ).
Дослідження бактерицидної дії ВЧС в експерименті проводили зі штамами,
виділеними у пацієнтів (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) та з
музейними штамами (АТСС 25922 (F-50) Escherichia coli, ГІСК 180106 Klebsiella
pneumoniae). Суспензію мікроорганізмів у концентрації 1,5·108 клітин/мл
наносили в чашки Петрі з агаром. Після підсушування агару з висіяною
культурою по поверхні агару проводили біполярними інструментами: без подачі
струму (контроль), при дії ВЧС (66 або 440 кГц) упродовж 1 або 2 с у режимі
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«різання», «коагуляція», «перекриття» та 1–4 с у режимі «зварювання». Як
джерело струму використовували електрокоагулятори ЕК-300М1, ЕК-300М
(СВАРМЕД), ЕКВЗ-300 (ПАТОНМЕДÒ). Дослідження проводили при дії ВЧС,
який подавали на біполярний електроінструмент у режимах: «різання»,
«зварювання», «коагуляція» або «перекриття» (ручне зварювання) при стабільних
температурних показниках (60–70 ºС). Після цього чашки Петрі на 24 год.
поміщали в термостат за температури 37 ºС. Результати росту колоній бактерій
оцінювали через 24 год.
Вивчення впливу ВЧС на мікрофлору ПМ було проведено у 30 дітей віком
від 3 до 17 років із ГПМ та ХТ. З ГПМ було 12 пацієнтів (24 ПМ), з ХТ – 18 дітей
(36 ПМ). При ГПМ вплив ВЧС вивчали in vivo. Забір матеріалу з ПМ проводили
натщесерце до і після дії ВЧС у режимі «зварювання» (частота 66 кГц, дія струму
2–3 с). При ХТ на ПМ діяли ВЧС після їх видалення (in vitro). Мазки на
мікрофлору брали з поверхні та з середини ПМ. Для контролю досліджували ПМ
з протилежного боку без дії ВЧС. Забір матеріалу з ПМ для бактеріологічного
дослідження проводили з використанням транспортної системи із середовищем
Амієс. Матеріал у лабораторію доставляли впродовж однієї години.
Посіви виконували за методом Голда (Меньшиков В.В., 2009) та інкубували
впродовж однієї доби за температури 37 °С в аеробних і анаеробних умовах в
атмосфері, збагаченій 5% СО2. Бактеріологічне обстеження проводилося з метою
виділення чистих культур мікроорганізмів та їх ідентифікації за
загальноприйнятими мікробіологічними методиками і визначення виду бактерій
за Берджі. Ідентифікацію виділених чистих культур проводили за комплексом
морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей (автоматичний
аналізатор VITEK2, BIOMERIEUX, Франція). Кількісний облік колоній
проводили з урахуванням їх видової (або родової) належності.
Результати
кількісного
дослідження
мікрофлори
визначали
в
колонієутворюючих одиницях (КУО) у перерахунку на 1,0 г (КУО/г). На основі
аналізу результатів посівів для мікроорганізмів кожної групи визначали
популяційний рівень (ПР), який виражали у lg КУО/г: І ступінь росту – дуже
незначний ріст на чашках – до 10 поодиноких колоній (lg не більше 2 КУО/г); ІІ
ступінь росту – незначний ріст – 10–25 колоній (lg 2–3 КУО/г); ІІІ ступінь росту –
помірний ріст більшості ізольованих колоній (не менше 50) (lg 4–5 КУО/г); ІV
ступінь росту – масивний суцільний ріст колоній, які неможливо порахувати (lg 6
і більше КУО/г). ІІІ і ІV ступені росту свідчили про можливу етіологічну роль
наявного мікроорганізму, а І та ІІ – носійство або колонізацію. При І ступені
кількісний вміст мікроорганізмів становив не більше 102 в 1 см³ клінічного
матеріалу, при ІІ ступені – 102–103, при ІІІ ступені – 104–105, ІV ступені – 106 і
більше.
Дослідження спонтанного та індукованого апоптозу проводили в
експерименті на 35 щурах-самцях лінії Wistar масою 350 ± 30 г. Піддослідні
тварини були розподілені на 7 груп: 1 – зварювання (ЕТА), 2 – різання (ЕТА), 3 –
коагуляція (ЕТА), 4 – перекриття (ЕТА), 5 – гальванокаутер, 6 – скальпель, 7 –
контроль. Перед початком досліду у всіх щурів провели контрольний забір крові.
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ЕТА виконували внутрішньотканинно в ділянці стегнових м’язів із застосуванням
голкоподібного біполярного пристрою (патент України на винахід № 92558).
Після введення біполярного електрода в товщу м’яза на пристрій подавали
струм частотою 66 кГц протягом 4 с. Як джерело струму використовували
біполярний електрокоагулятор ЕК-300М. Під час ЕТА в першій групі
піддослідних тварин пристрій включали в режимі «зварювання», у другій – у
режимі «різання», в третій – у режимі «коагуляція», у четвертій – у режимі
«перекриття». У тварин п’ятої групи провели електрокаустику м’язів протягом 4 с
за допомогою електрокаутера. Забір крові проводили з вени хвоста щура до
експерименту та на 2-гу, 7-му і 30-ту добу після його закінчення.
Стан клітин організму оцінювали за показниками індексу індукції апоптозу
(ІІА) і змін мітохондріального мембранного потенціалу мононуклеарних клітин
(МНК) крові. Для визначення рівня апоптозу за анексиновим методом і
мембранного потенціалу мітохондрій виділяли МНК на градієнті щільності фіколурографін (d = 1,077). Для визначення ІІА відбирали по 105 МНК. В одну з
пробірок додавали індуктор апоптозу й інкубували на живильному середовищі
при 37 ºС протягом 18 год.
Дослідження рівня апоптозу анексиновим методом із використанням набору
для визначення апоптозу Annexin V-FITC Apoptosis detection Kit I (BD Bioscience
Pharmingen, США) та змін мембранного потенціалу мітохондрій (МПМ), за
загальноприйнятою методикою (Ormerod M.G. 2000) з родаміном 123 («Fluka»),
проводили на проточному цитометрі PAS (Partec, Німеччина). Результати,
отримані з використанням проточного цитометра, диференціювали таким чином:
Annexin V+ (AnV+) – клітини на різних стадіях апоптозу; AnV+ / Propidium
Iodide- (PI-) – клітини на ранній стадії апоптозу; AnV+ / PI+ – клітини на пізній
стадії апоптозу; PI- / Rhodamine 123- (R123-) – клітини, що загинули внаслідок
апоптозу; PI+ / R123- – клітини, що загинули внаслідок некрозу; PI+ / R123+ –
клітини з порушенням проникності цитоплазматичної мембрани.
Дослідження впливу різних режимів ВЧС на показники клітинної
життєздатності суспензії живих клітин при ЕТА в експерименті проводилися на
лінійній перещеплюваній культурі Namalwa в 24 лункових планшетах,
концентрація 1·106 клітин/мл. Використовували культуральне середовище RPMI1640 з L-глутаміном (Sigma) та додаванням 10% FBS (Sigma) й антибіотиків у
бактеріостатичній концентрації.
Обробку суспензії клітин проводили в асептичних умовах з використанням
як джерело струму біполярного високочастотного (66 кГц) коагулятора ЕК-300М1
у режимах «зварювання», «коагуляція», «перекриття», «різання» та
гальванокаутера («каутер») з експозицією 1 с у культуральному середовищі з
максимальним зануренням без торкання до стінок планшета.
Стан клітин після застосування різних режимів ЕТА оцінювали за
показниками індексу апоптозу та змін МПМ. Для визначення впливу різних
режимів ЕТА вивчали рівень апоптозу за анексиновим методом та зміни МПМ
після 3 год. інкубації на поживному середовищі при 37 ºС.
Вивчення морфологічних змін рани м’яких тканин після застосування
електрозварювальної технології та характеру протікання репаративних процесів у
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наступний період проведено на 30 статевозрілих щурах обох статей лінії Wistar у
віці до 4 міс. масою 190–250 г. Експериментальним тваринам після ретельного
очищення від волосяного покриву і знезараження поверхні шкіри під ефірним
наркозом наносили стандартну рану розміром 1 см з використанням біполярного
скальпеля (патент України на винахід № 92559) і високочастотного
електрокоагулятора ЕК-300М1 у режимі «різання» (частота струму 66 кГц) без
накладення швів.
З метою уточнення особливостей додаткового впливу інфільтрації тканин
фізіологічним розчином при застосуванні коагуляційних методів, зокрема з
використанням сучасних технологій електрозварювання, було проведено
дослідження на 32 статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar у віці до 4 міс. масою
190–250 г.
Експериментальним тваринам, після ретельного очищення від волосяного
покриву і знезараження поверхні шкіри, під ефірним наркозом проводили
інфільтрацію м’яких тканин стерильним фізіологічним розчином у кількості 3–4
мл і наносили в ділянці спини стандартну рану розміром 1 см у довжину та 0,5–
0,6 см у глибину за допомогою біполярного скальпеля і високочастотного
електрокоагулятора ЕК-300М1 у режимі «різання» (частота струму 66 кГц) без
накладення швів. Тривалість дії ВЧС не перевищувала 2 с.
У першу добу та на 7-му, 14-ту і 21-шу добу тварин в обох групах виводили
з експерименту методом декапітації під ефірним наркозом і забирали зразки
тканин для морфологічних досліджень. Ділянку рани вирізали з урахуванням
того, щоб для вивчення потрапили край зі стінкою ранового каналу та прилеглі
неушкоджені ділянки м’яких тканин. Відібрані зразки тканин піддавали фіксації в
суміші Ліллі, заливали в парафін загальноприйнятими методами, виготовляли
гістологічні препарати, які забарвлювали гематоксилін-еозином, азур-еозином,
тулуїдиновим синім.
Вивчення особливостей морфологічних змін у тканинах ПМ після
інфільтрації паратонзилярної клітковини фізіологічним розчином під час ТЕ було
проведено на 20 ПМ 10 хворих на ХТ віком від 6 до 17 років. Усього було
проведено 2 серії досліджень: 1) 10 видалених ПМ у хворих на ХТ з
використанням «холодного» ріжучого інструмента (скальпель, распатор),
(контрольна серія); 2) аналогічно видалені 10 ПМ після попереднього введення в
паратонзилярну клітковину фізіологічного розчину в об’ємі 7–9 мл (основна
серія).
Дослідження особливостей морфологічних змін у тканинах ПМ після
інфільтрації паратонзилярної клітковини фізіологічним розчином під час ТЕ з
використанням електрозварювальної технології проведено на 24 ПМ 12 хворих
на ХТ віком від 6 до 17 років. Дослідження було проведено в 2 серіях:
1) видалення ПМ методом електрозварювання в режимі «перекриття»; 2)
видалення ПМ після попереднього введення в паратонзилярну клітковину
фізіологічного розчину в об’ємі 7–9 мл методом електрозварювання в режимі
«перекриття» за допомогою біполярного скальпеля і високочастотного
електрокоагулятора ЕК-300М1 (частота струму 66 кГц).
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Відібрані зразки тканин піддавали фіксації в суміші Ліллі, заливали в
парафін загальноприйнятими методами, виготовляли гістологічні препарати, які
забарвлювали загальноприйнятими методами гематоксилін-еозином та азуреозином. Дослідження проводили з використанням дослідницького системного
мікроскопа Olympus ВХ53 з комп’ютерною приставкою і можливістю
морфометричних досліджень. Фотографування препаратів проводили з
використанням цифрової фотокамери Оlympus DP 72.
Морфологічні зміни в тканинах ПМ після внутрішньотканинної ЕТА
вивчали in vitro на 22 гіпертрофованих ПМ, видалених за допомогою скальпеля і
распатора у дітей з ХТ. Після закінчення ТЕ на видалені ПМ упродовж 2 с діяли
електричним струмом частотою 66 кГц у режимі «різання» або «перекриття» з
використанням біполярного електрода (патент України на винахід № 95791), який
вводили в товщу ПМ. Після цього ПМ поміщали в 10% розчин нейтрального
формаліну. Виконували гістологічну проводку за загальноприйнятою методикою
з подальшим розміщенням у парафін. Гістологічні зрізи виготовляли на
роторному мікротомі з наступним їх забарвленням гемоксилін-еозином.
Хірургічні втручання на ЛГК проводили під ендотрахеальним наркозом із
використанням роторозширювача власної конструкції (деклараційний патент
України на винахід № 54273), застосування якого виключало зміщення
інтубаційної трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів у ротову
порожнину, і тим самим при його використанні виключалася можлива асфіксія і
пов’язана з цим екстремальна ситуація.
АТ виконували під візуальним контролем. Для видалення АВ
використовували біполярні аденотоми (патенти України на винахід №№ 91640,
96641). Гемостаз у післяопераційній рані проводили за допомогою
запропонованих біполярних електропристроїв (патент України на винахід №
99043, патент України на корисну модель № 51914). При значній гіпертрофії
трубних валиків у пацієнтів з ХССО використовували розроблений біполярний
пристрій для коагуляції з ендоскопом (патент України на корисну модель №
114693). У дітей із ХССО під час АТ ретельно видаляли лімфоїдну тканину в
носоглотці, включаючи задні відділи носа, купол носоглотки та розенмюлерову
ямку. При збереженій слуховій функції та за відсутності ознак хронічного
запалення лімфоїдної тканини обсяг операції був розрахований на збереження
частини мигдалика на задній стінці глотки для підтримки функціональної
активності механізмів локальної імунної резистентності. В ряді випадків
проведення АТ за допомогою аденотома Бекмана було утруднене, а інколи
неможливе і потребувало застосування мікродебридера, носоглоткового
конхотома або ЕТА з використанням біполярних інструментів. Вибір конкретної
методики АТ залежав від локалізації АВ, їх консистентності та наявності
гіпертрофії трубних і бокових валиків глотки.
ТЕ проводили з використанням біполярного распатора та скальпеля власної
конструкції (патенти України на винахід №№ 96640, 92559). Під час ТЕ
використовували режим роботи генератора ВЧС «зварювання ручне»
(«перекриття»).
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У дітей з ГПМ до 3 років за допомогою біполярних інструментів видаляли
нижню і частково середню частини ПМ та зберігали верхній полюс, у дітей з
гіпертрофією ІІІ ступеня старше 3 років у більшості випадків (при рівномірній
гіпертрофії) виконували ТП. Пацієнтам з ГПМ ІІ ступеня проводили
внутрішньотканинну ЕТА ПМ за допомогою біполярного пристрою з
голкоподібними електродами (патент України на корисну модель № 95791) без
розтину тканини ПМ. При ТТ та ТП високочастотний коагулятор
використовували в режимі «зварювання ручне» («перекриття»), а при ЕТА ПМ – у
режимі «зварювання».
Результати кількісних досліджень обробляли методами варіаційної
статистики з оцінкою достовірності різниць величин, показників кореляційного
аналізу. Для аналітичної оцінки кількісних даних визначали значення середнього
арифметичного
(М),
середню
похибку
середньої
величини
(m),
середньоквадратичне відхилення та довірчий інтервал. Достовірність
відмінностей при порівнянні середніх арифметичних показників визначали за
критерієм t Стьюдента, а при порівнянні частоти ознаки у відсотках – методом
альтернативного варіювання. Для порівняння якісних характеристик між групами
використовували критерій Хі-квадрат (χ2). Різниця між показниками вважалася
статистично значущою при р < 0,05. Статистичну обробку проводили з
використанням програми Statistica та Microsoft Office Excel 2010.
Оцінку ризику реалізації події здійснювали з урахуванням вірогідності
величин відносного (ВР), атрибутивного (АР) ризиків та співвідношення шансів
події (СШ) із визначенням їх довірчих інтервалів (95% ДІ). Ефективність
проведеного лікування оцінювали з урахуванням зниження абсолютного (ЗАР) і
відносного (ЗВР) ризиків небажаної події з урахуванням мінімальної кількості
хворих (МКХ), яких необхідно пролікувати для отримання одного позитивного
результату (Greenberg R.S. et al., 1995).
У всіх хворих перед проведенням дослідження було отримано інформовану
згоду відповідно до вимог Конвенції Ради Європи з медицини та відповідних
законів України, а також за погодженням з комітетом біоетики НМАПО імені
П.Л. Шупика, яку після ознайомлення особисто підписували батьки дітейпацієнтів віком до 12 років і самі пацієнти старше 12 років. До початку
проведення обстеження кожен із пацієнтів старше 12 років і кожен з батьків усіх
пацієнтів були в доступній формі поінформовані про мету та методи дослідження,
потенційну користь і можливий дискомфорт. Як батькам, так і пацієнтам старше
12 років було доведено інформацію, що вони дають згоду добровільно; згода не
може бути одержана примусово; дитина може вийти з дослідження у будь-який
час і вихід з нього не вплине на подальше медичне обслуговування. Проведення
дослідження було схвалене на засіданні комісії з питань етики НМАПО імені П.Л.
Шупика (протокол № 5 від 5 травня 2015 р.).
Усі експериментальні роботи було проведено з дотриманням застережних
заходів щодо забезпечення дбайливого і гуманного поводження з тваринами
відповідно до положень Конвенції Ради Європи з біомедицини та відповідних
законів України, а також за погодженням з комітетом медичної етики НМАПО
імені П.Л. Шупика.
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Результати дослідження та їх обговорення. Спочатку було розроблено та
виготовлено біполярні інструменти і пристрої для хірургічних втручань на ПМ і
АВ з використанням електрозварювальної технології живих тканин, проведено
експериментальні дослідження на тваринах та ПМ, завданням яких була розробка
методів ЕТА на ЛГК шляхом вивчення особливостей перебігу ранового процесу
при дії ВЧС, визначення впливу ВЧС на апоптоз і бактеріальну мікрофлору,
обґрунтування оптимальних параметрів ВЧС та режимів роботи генератора ВЧС.
Дослідження впливу ВЧС на ріст бактерій під час ЕТА було проведено з
використанням розроблених біполярних електроінструментів (патенти України на
винахід №№ 91640, 51914, 92558, 92559, 93621, 94807). У дослідженні
використовували культури різних бактерій: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, які мали різну чутливість до
антибіотиків.
У результаті дослідження доведено бактерицидну дію ВЧС (66 та 440 кГц)
незалежно від чутливості бактерій до антибіотиків, що проявляється за різних
режимів роботи електрокоагуляторів ЕК-300М1 та ЕК-300М із максимальною
вираженістю ефекту при режимах «різання» та «зварювання» і достовірно
корелює з тривалістю впливу струму та величиною робочих електродів (p < 0,05).
Для наочності на рисунку 1 наведено результати росту колоній Ps. аeruginosa на
чашці Петрі при використанні біполярного скальпеля в режимі «різання», на який
подавали ВЧС (66 кГц).

Рис. 1. Ріст колоній Ps. аeruginosa на чашці Петрі при використанні
біполярного скальпеля в режимі «різання» (ВЧС 66 кГц): зліва – 2 секунди,
посередині – 1 секунда, справа – контроль
Бактерицидну дію ВЧС можна пояснити поєднаним впливом температури
та денатурацією і деполімеризацією під впливом ВЧС молекул білків, які входять
до складу мембран клітин мікроорганізмів, що зумовлює загибель мікроорганізмів
і стерилізацію ділянки електрозварювання (Подпрятов С.С. та співавт., 2009,
2010).
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У дітей із ХТ та ГПМ було виділено патогенну та умовно-патогенну, а
також нормальну мікрофлору (рис. 2). Серед патогенної та умовно-патогенної
мікрофлори на поверхні ПМ у дітей з ГПМ частіше висівався S. aureus (61,1%), а
у дітей із ХТ – S. aureus (47,3%) та H. influensae (31,6%).

Рис. 2. Мікробіологічний профіль ПМ при ХТ та ГПМ
Обсіменіння патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою було більш
щільним у дітей, які страждали на ХТ, а в групі пацієнтів із ГПМ у
бактеріологічних засівах переважала нормальна мікрофлора. Так, показники
клініко-епідеміологічного ризику позитивних результатів мікробіологічних засівів
із ПМ на патогенну й умовно-патогенну мікрофлору у хворих за наявності ХТ
відносно представників групи порівняння (ГПМ) становили: СШ = 1,7 (95% ДІ:
0,94–2,93), ВР = 1,3 (95 % ДІ: 0,92–1,79) та АР = 0,13.
За результатами проведеного дослідження вперше було виявлено, що при
ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце бактерицидна та бактеріостатична дія ВЧС.
Частота засіву патогенних та умовно-патогенних збудників під впливом ВЧС при
ХТ на поверхні ПМ зменшилась у 4 рази, а всередині ПМ – у 4,25 разу, наявної
нормальної мікрофлори – у 2,6 і 2,5 разу відповідно (p < 0,01). Вплив ВЧС при
ГПМ у дітей дозволяє зменшити присутність патогенної та умовно-патогенної
мікрофлори на поверхні ПМ у 4,5 разу, а нормальної мікрофлори – у 2,1 разу
(p < 0,01).
Для непатогенної мікрофлори характерним було те, що вплив ВЧС незначно
зменшував її кількість із показниками ризику збереження індивідуального
мікробного пейзажу, представленого непатогенною Neisseria та іншими
представниками нормальної мікрофлори. Показники зниження клінікоепідеміологічного ризику знищення нормальної мікрофлори при ГПМ становили:
ЗАР = 26,3%, ЗВР = 53,7% при МКХ = 1,9.
Вплив ВЧС у процесі ЕТА у хворих на ХТ дозволяє досягти порівнянних
результатів ерадикації патогенної та умовно-патогенної мікрофлори як з поверхні
ПМ, так і зсередини ПМ, що значно розширює лікувальні можливості
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застосованого терапевтичного методу. Так, показники ефективності ЕТА за
зниженням обсіменіння поверхні ПМ патогенною та умовно-патогенною
мікрофлорою у хворих на ХТ сягали: ЗАР = 16,5%, ЗВР = 22,5%, МКХ = 4,4, при
цьому аналогічні показники ерадикації збудників зсередини ПМ становили: ЗАР =
16,5%, ЗВР = 21,5%, МКХ = 4,6.
Отже, при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце бактерицидна та
бактеріостатична дія ВЧС.
Нормальна флора виявилася більш стійкою до впливу ВЧС у порівнянні з
патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою, що узгоджується з концепцією,
згідно з якою нормальна мікрофлора більш стійка до впливу різних фізичних
факторів (Янкович Д.С., Широбоков В.П., Дымент Г.С., 2011), що може сприяти
більш швидкому заселенню ПМ нормальною мікрофлорою після ЕТА.
Отримані результати досліджень підтверджують доцільність застосування
ВЧС при лікуванні захворювань ПМ.
При вивченні апоптозу було виявлено, що під впливом ВЧС (66 кГц)
спостерігається активація відновних систем організму піддослідних тварин після
хірургічного втручання на 2-гу добу з поступовим відновленням функціонального
резерву на 30-ту добу. Максимальні значення апоптозу на 2-гу добу після індукції
вказують на те, що саме перші дні після операції вкрай небезпечні для життя.
Використання високочастотної електрозварювальної технології при
хірургічних втручаннях на тваринах прискорює процес відновлення
функціонального резерву і сприяє стабілізації мембран клітин. Вивчення
порушення проникності цитоплазматичної мембрани виявило статистично
значуще (p < 0,05) зниження щодо контролю кількості клітин з порушенням
проникності у щурів після ЕТА в режимі «різання» на 2-гу добу після
хірургічного втручання (44,58 ± 4,16% до маніпуляції; 49,42 ± 9,91% у контролі і
32,15 ± 1,09% після ЕТА в режимі «різання»).
Проведені дослідження прямого впливу ЕТА на злоякісно трансформовані
клітини імунної системи (Namalwa) виявили статистично значимі відмінності
впливу різних режимів ЕТА на рівень Annexin V+ (апоптотичні). Так, експозиція
1 с у режимі «зварювання» призвела до статистично значимого (p < 0,05)
збільшення кількості Annexin V+ клітин до 8,65 ± 1,63% (тут і далі M ± SD)
відносно контрольного значення 6,81 ± 0,60%, в режимі «коагуляція» – до
значення 10,24 ± 0,67%, в режимі «перекриття» – до 10,06 ± 2,71%, в режимі
«різка» – до 10,27 ± 2,27%, а використання каутера збільшило кількість Annexin
V+ клітин до 11,66 ± 2,55% після тригодинної інкубації на поживному середовищі
(рис. 3).
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Рис. 3. Зміна кількості Annexin V+ (апоптотичних) клітин залежно від типу
ЕТА після експозиції 1 с
Наступним етапом експериментальних досліджень було вивчення впливу
різних типів ЕТА на різні стадії та типи клітинної загибелі. Використання
запропонованих методик під час досліджень дозволило диференціювати як тип
загибелі, апоптоз чи некроз, так і стадію розвитку апоптозу.
Кількість клітин, що мають ознаки загибелі за різними типами, залежить від
режиму ЕТА. Найбільшого деструктивного впливу суспензія клітин зазнає під час
використання ЕТА в режимі «різання», а найменшого – в режимі «зварювання»
(Annexin V+ клітин 10,27 ± 2,27% в режимі «різання» і 8,65 ± 1,63% в режимі
«зварювання», PI+ / Rhodamine 123– (некроз) клітин – 0,36 ± 0,05% і 0,16 ± 0,05%,
відповідно, p < 0,05; рис. 4).

Рис. 4. Вплив різних типів ЕТА на кількість клітин на різних стадіях та
типах клітинної загибелі
Під впливом ВЧС (66 кГц) з експозицією 1 с у культуральному середовищі
спостерігаються зміни цитоплазматичної мембрани клітин при збереженні
неушкодженими внутрішньоклітинних структур, зокрема виявлено статистично
значиме (p < 0,05) збільшення кількості клітин з підвищеною проникністю
цитоплазматичної мембрани в зразках у режимах «коагуляція» (2,99 ± 2,34%),
«перекриття» (3,68 ± 0,59%), «різання» (5,40 ± 0,72%) відносно контрольного
значення (1,76 ± 0,11%).
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Щодо кількості клітин, що загинули внаслідок некрозу, виявлено деяке
зниження кількості PI+ / Rhodamine 123– (некроз) клітин у зразках після
експозиції 1 с ЕТА в режимі «коагуляція» (0,11 ± 0,01%), збереження на рівні
контролю даного показника в режимі «зварювання», експозиція ЕТА в інших
режимах призводила до статистично значимого (p < 0,05) збільшення кількості
PI+ / Rhodamine 123– клітин до 0,24 ± 0,05% у режимі «перекриття», 0,36 ± 0,05%
– у режимі «різання» та 0,20 ± 0,09% – при використанні каутера.
Зміни кількості Annexin V+ / PI+ вказують на відсутність деструктивного
впливу режимів ЕТА «зварювання», «коагуляція» та гальванокаутера на
цитоплазматичну мембрану клітин культури Namalwa, оскільки не спостерігалося
збільшення кількості клітин з інкорпорованим PI, що є суправітальним
барвником. Важливим є той факт, що ЕТА та гальванокаутер не впливали на
мітохондрії клітин, що відображалось у відсутності змін кількості клітин зі
зниженим мітохондріальним мембранним потенціалом (PI– / R123–). Найбільш
деструктивним виявився режим ЕТА «різання», що підтверджується статистично
значимо (p < 0,05) більшими значеннями кількості Annexin V+ / PI+ (пізня стадія
апоптозу) та PI+ / R123– (некроз) клітин при зниженні концентрації Annexin V+ /
PI.
Отримані результати свідчать, що ЕТА впливає не тільки на молекули
колагену чи еластину, а й на структурні елементи цитоплазматичної мембрани
клітин. Цікавим є той факт, що проведені дослідження не виявили впливу ЕТА на
внутрішньоклітинні структури клітин.
Отже, на основі проведених досліджень апоптозу було визначено режими
ЕТА «зварювання», «коагуляція» та «перекриття» як найбільш оптимальні.
Проведені експериментальні дослідження із застосування технології
електрозварювання при оперативних втручаннях на м’яких тканинах у щурів
свідчать про утворення в першу добу після операції в ділянці хірургічного
втручання зони деструктивно-дистрофічних змін із коагуляцією, ущільненням
тканинних структур і виникненням на межі з неушкодженими структурами
бар’єра для проникнення інфекції, появою клітинної інфільтрації та
демаркаційного валу. У подальшому через 2–3 тижні відбувається загоєння рани з
повним відновленням архітектоніки м’яких тканин.
Інфільтрація м’яких тканин щурів фізіологічним розчином перед
проведенням їх розтину з використанням ВЧС сприяє в першу добу після операції
збільшенню ділянки ушкодження тканин з утворенням зони коагуляційного
некрозу (253,64 ± 42,76 мкм, без інфільтрації 127,48 ± 32,3 мкм, р < 0,05) і зони
реактивних деструктивно-дистрофічних змін периферії (820,77 ± 129,53 мкм, без
інфільтрації 91,12 ± 13,09 мкм, р < 0,001) та подовженню терміну загоєння рани.
Дослідження стану репаративних процесів на 7-й, 14-й і 21-й дні після проведення
операції показали кореляцію їх з поширеністю і проявами деструктивнодистрофічних змін та продовженням терміну загоєння рани.
Отже, насичення м’яких тканин рідиною при введенні фізіологічного
розчину перед ЕТА сприяє поширеності деструктивно-дистрофічних змін та
подовженню терміну загоєння рани.
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Враховуючи те, що одні автори при ТЕ додатково виконують місцеву
анестезію, а інші проводять ТЕ під наркозом без додаткового введення місцевого
анестетика, в подальшому було проведено морфологічні дослідження ПМ після їх
видалення з попередньою інфільтрацією та без інфільтрації паратонзилярної
клітковини фізіологічним розчином із використанням «холодних» ріжучих
інструментів та ЕТА в клініці.
Було встановлено, що інфільтрація паратонзилярної клітковини хворих на
ХТ фізіологічним розчином перед видаленням ПМ ріжучим інструментом
викликає більш поширене, в порівнянні з контролем, розрихлення та набрякання
тканинних структур з вираженим підвищенням клітинної проникності та міграції
лімфоцитів у ретикульованому епітелії та через стінки судин із високим
ендотелієм.
Введення фізіологічного розчину сприяє розволокненню тканинних
структур ПМ та може викликати ушкодження глибше розміщених
сполучнотканинних утворень та м’язових волокон і тим самим визначати зону
набрякових змін. Разом із тим, щільні сполучнотканинні структури псевдокапсули
та компактні утворення залоз здатні локалізувати та обмежувати його подальше
проникнення.
Після додаткової інфільтрації паратонзилярної клітковини фізрозчином
центральна зона ушкодження збільшувалась у 1,6 разу (215,36 ± 32,3 мкм без
інфільтрації та 345,37 ± 47,33 мкм після інфільтрації, р < 0,05), а периферійна зона
ушкодження – у 6,5 разу (186,65 ± 35,81 мкм без інфільтрації та 1209,28 ± 125,23
мкм після інфільтрації, р < 0,001). Отримані результати свідчать про те, що
інфільтрація фізіологічним розчином перед ТЕ сприяє значному збільшенню зони
ушкодження оточуючих ПМ тканин.
Застосування технології електрозварювання для видалення ПМ у хворих на
ХТ без інфільтрації фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони
(135,51 ± 23,422 мкм) коагуляції по краях рани та зони (152,67 ± 67,83 мкм)
деструктивно-дистрофічних змін з ущільненням клітинних і неклітинних
утворень та стазом крові в судинах по периферії, що забезпечує відсутність
кровотечі та ексудації в зоні видалення, незначними проявами інфільтрації та
збереженням характерної для ХТ гістоструктури паренхіми ПМ.
Використання технології електрозварювання після інфільтрації ПМ
фізіологічним розчином викликає посилення деструктивно-дистрофічних змін,
включаючи розширення зони коагуляції по краях післяопераційної рани
(240,58 ± 34,21 мкм, без інфільтрації 135,51 ± 23,42 мкм, р < 0,05) та розвиток
набрякових процесів у прилеглих ділянках разом з виявленням стазу крові в більш
глибоких ділянках (1423,71 ± 119,68 мкм, без інфільтрації 152,67 ± 67,83 мкм,
р < 0,001). Виявлені явища набрякання у тканинах ПМ клітин супроводжуються
підвищенням міграційних процесів через стінки судин, що значною мірою
зменшується на межі з неушкодженими тканинами, зокрема щільними
структурами сполучної тканини псевдокапсули та прилеглими компактними
структурами залозистих утворень.
Характерними особливостями видалення ПМ методом ЕТА після
інфільтрації фізіологічним розчином є розволокнення сполучнотканинних
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структур капсули поряд з розширенням судин, що вірогідно і зумовлює
полегшення видалення патологічно змінених ПМ, а виявлені явища розрихлення
та набрякання оболонок нервових пучків і закінчень у капсулі ПМ можуть бути
свідченням зниження нейрон-тканинних зв’язків та болю, однак посилення
деструктивно-дистрофічних змін, включаючи розширення зони коагуляції по
краях післяопераційної рани, розвиток набрякових процесів у прилеглих ділянках
разом з виявленням стазу крові в більш глибоких ділянках, що обмежує
застосування даної методики.
З метою розробки органозберігаючої методики хірургічного втручання при
ГПМ ми провели морфологічне дослідження ПМ після внутрішньотканинної дії
на них ВЧС.
У препаратах ПМ з ознаками ХТ після внутрішньотканинної ЕТА в режимі
«різання» (рис. 5) виявлено лімфоїдну тканину з вираженою фолікулярною
гіперплазією, запаленням у криптах з вогнищевим некрозом та
псевдопапіломатозними структурами в ділянках покривного епітелію, вогнищеві
крововиливи та некроз у ділянках м’язової та сполучної тканин.

Рис. 5. Лімфоїдна тканина з вираженою фолікулярною гіперплазією,
запаленням у криптах з вогнищевим некрозом та псевдопапіломатозними
структурами в ділянках покривного епітелію (ЕТА, режим «різання»). Об. 10, ок.
10
При дослідженні препаратів ПМ після внутрішньотканинної ЕТА в режимі
«перекриття» було виявлено фолікулярну гіперплазію з вогнищами фіброзу (рис.
6). У криптах визначаються еозинофільні маси з домішками клітинних елементів.
Вогнища деструкції в ложі ПМ. Ушкоджень структури крипт не виявлено.
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Рис. 6. Фолікулярна гіперплазія з вогнищами фіброзу. В криптах
еозинофільні маси з домішками клітинних елементів. Вогнища деструкції в ложі
ПМ (ЕТА, режим «перекриття»). Об. 5, ок. 10
Отже, дія на ПМ ВЧС (66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при
внутрішньотканинному розміщенні біполярного електрода не супроводжується
ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін паренхіми ПМ, що
відкриває перспективу подальшого використання ЕТА при лікуванні ГПМ у
клініці.
На наступному етапі роботи вивчено результати клінічного застосування
електрозварювальної технології у визначених параметрах при хірургічному
лікуванні 308 дітей (133 дівчинки та 175 хлопчиків) у віці від 2 до 17 років з
непухлинними захворюваннями ЛГК (АВ – 105, ГПМ – 107, ХТ – 96). Слід
відзначити, що у більшості дітей з ГПМ та ХТ також діагностували АВ. Тому всіх
дітей, у яких були АВ, – 239.
З АВ в основній групі було 80 дітей, у групі порівняння – 25. Крім того,
проводили АТ також у 95 дітей основних груп з ХТ і ГПМ та у 39 пацієнтів у
групах порівняння. Тобто в основних групах з АВ, ХТ та ГПМ разом було 175
пацієнтів, у яких було виконано АТ, а в групах порівняння – 64 дитини.
У 95,8% пацієнтів АВ локалізувалися в носоглотці, а в 4,2% лімфоїдна
тканина з носоглотки поширювалася через хоани в порожнину носа. У 13,8%
дітей з АВ спостерігалася гіпертрофія трубних та бокових валиків, що, як
правило, поєднувалося з ХССО.
Результати АТ з використанням ЕТА (основна група) та за традиційною
методикою (група порівняння) наведено в табл. 1.
Проведені дослідження показали, що при використанні ЕТА крововтрата
при АТ зменшилась у 4,7 разу і становила 5,5 ± 0,357 мл в основній групі і 25,8 ±
4,835 мл у групі порівняння (р ˂ 0,001), тривалість АТ зменшилась у 2,1 разу і
була відповідно 5,4 ± 0,161 та 11,2 ± 0,356 хв (р ˂ 0,001). Вторинна кровотеча у
пацієнтів основної групи не спостерігалася, в той час як у групі порівняння вона
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мала місце у 3 (12%) випадках, причому кровотечу зупиняли за методом
електрозварювання, а в одному випадку виконували тампонаду носоглотки і
порожнини носа. У пацієнтів групи порівняння рецидив АВ був у 2 (8%)
випадках.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика результатів аденотомії
Основна група
(Ад + ЕТА)
n = 80

Група порівняння
(Ад – ЕТА)
n = 25

M±m

M±m

Тривалість операції, хв

5,4 ± 0,161

11,2 ± 0,356

<0,001

Інтраопераційна
крововтрата, мл
Вторинна кровотеча, n

5,5 ± 0,357

25,8 ± 4,835

<0,001

0

3 (12%)

Тампонада порожнини
носа та носоглотки, n
Рецидив захворювання, n

0

1

0

2 (8%)

Хропіння під час сну до
операції, n
Хропіння під час сну
після операції, n

39 (48,8%)

12 (48%)

0

1 (4%)

Показники

р

На рис. 7 наведено результати тимпанометрії до і після АТ.
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Рис. 7. Типи тимпанограм у дітей з АВ до і після хірургічного лікування
Прохідність слухової труби після АТ за запропонованою методикою
відновилась або покращилась у всіх пацієнтів з ХССО. Лише у 12 (11,9%) дітей
було зареєстровано тимпанограми типу «С» (8 (4%) в основній групі, 6 (8,2%) в
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групі порівняння), що свідчить про високу ефективність хірургічного лікування.
Носове дихання покращувалося з першого дня після операції,
відновлювалось упродовж тижня. Причому швидше носове дихання
відновлювалось у дітей, які були прооперовані з використанням ЕТА. Проведення
ЕТА залишків АВ дозволило відновити просвіт хоан, уникнути рецидиву
захворювання та зберегти невелику частину глоткового мигдалика, що важливо
для відновлення його функції. При контрольному огляді через 1 та 6 міс., а також
через 1 та 3 роки патології не виявлено.
Отже, отримані результати дослідження показали явні переваги АТ за
запропонованою методикою з використанням ЕТА, про що свідчить скорочення
тривалості операції, зменшення інтраопераційної крововтрати, відсутність
вторинної кровотечі та рецидиву захворювання, відновлення носового дихання,
відновлення або покращення прохідності слухової труби у дітей.
З ХТ лікувалося 96 пацієнтів (50 дітей в основній групі, які лікувалися за
запропонованою методикою з використанням ЕТА, 23 – у групі порівняння 1, в
яких ТЕ виконувалася за традиційною методикою з використанням скальпеля,
распатора та ножиць, та 23 – у групі порівняння 2, в яких ТЕ проводилася
методом кобляції.
У перший тиждень після ТЕ мали місце помірні фібринозні нашарування на
стінках ніші ПМ та біль у горлі. Суттєвих відмінностей місцевої реакції тканин
після ТЕ із застосуванням і без використання ЕТА не виявлено, за винятком болю
при ковтанні, який не відрізнявся за інтенсивністю у пацієнтів обох груп у перші
дні після операції (p ˃ 0,05), але зменшувався у пацієнтів основної групи з 8-го
дня після операції (p < 0,001).
Інтраопераційна крововтрата у дітей основної підгрупи під час ТЕ була
меншою у 5,4 разу і становила 6,0 ± 0,440 мл, а в групі порівняння 1 – 32,48 ±
1,781 мл (р ˂ 0,001). Крім того, у 3-х пацієнтів з групи порівняння 1 первинну
кровотечу зупиняли накладанням швів на піднебінні дужки. Вторинна кровотеча
мала місце в 1 (4,4%) випадку лише в групі порівняння 1. Тривалість хірургічного
втручання в основній групі була 12,1 ± 0,314 хв, а в групі порівняння 1 – 25,3 ±
0,648 хв (р ˂ 0,001), тобто тривалість операції зменшилась у 2,1 разу.
Слід також відзначити, що під час хірургічного втручання у дітей групи
порівняння 1 були значні технічні труднощі при видаленні ПМ, насамперед у
пацієнтів, які в анамнезі мали перитонзилярний абсцес. У дітей основної групи
при використанні під час операції біполярного скальпеля або біполярного
распатора ПМ видаляли без додаткових зусиль.
Таким чином, використання електрозварювальної технології при ТЕ має
явні переваги в порівнянні з традиційною методикою ТЕ.
Було також проведено порівняльний аналіз результатів ТЕ з використанням
ЕТА у 16 пацієнтів, у яких ПМ видаляли біполярними інструментами упродовж
всієї операції (підгрупа основної групи), з результатами ТЕ методом кобляції у 23
дітей (група порівняння 2). Метод кобляції було вибрано як найближчий аналог і
найефективніший електрохірургічний метод. Тривалість ТЕ при використанні
ЕТА та методом кобляції статистично значимо не відрізняється і становить
відповідно 11,1 ± 0,708 та 10,4 ± 0,27 хв (p > 0,05). Також не виявлено статистично
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значимої різниці і за об’ємом інтраопераційної крововтрати, яка під час ТЕ з ЕТА
становила 0,47 ± 0,071, а при використанні кобляції – 0,44 ± 0,054 мл (p > 0,05).
Однак у 3-х пацієнтів з ХТ, в яких ТЕ виконувалася методом кобляції, мала місце
вторинна кровотеча, чого не спостерігалося при виконанні ТЕ методом ЕТА.
Наявність вторинної кровотечі у пацієнтів після видалення ПМ методом кобляції,
яка спостерігалася втричі частіше, ніж у хворих, яким ТЕ виконувалася за
традиційною методикою, збігається з результатами дослідження інших авторів
(Söderman A.-C.H. et al., 2015).
Отже, за показником вторинної кровотечі після ТЕ методом кобляції можна
зробити висновок про переваги електрозварювальної технології. На користь
останньої вказує також і значно нижча вартість обладнання в порівнянні з
методом кобляції.
З ГПМ було проліковано 107 пацієнтів (71 – в основній групі та 36 – у групі
порівняння). У дітей з ГПМ було виконано 41 ТТ (21 – в основній групі та 20 – у
групі порівняння) і 33 ТП (17 – в основній групі та 16 – у групі порівняння), у 33
дітей проведено ЕТА ПМ. Результати хірургічного лікування дітей з ГПМ
наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Результати хірургічного лікування дітей з ГПМ
Основна група
(+ ЕТА)
M±m

Група
порівняння
M±m

Інтраопераційна
крововтрата
(ТТ), мл
Вторинна кровотеча (ТТ), n

1,1 ± 0,167
(n = 21)
0

8,1 ± 0,36
(n = 20)
2

<0,001

Тривалість операції (ТТ), хв

7,8 ± 0,173

12,4 ± 0,3

<0,001

Інтраопераційна
крововтрата
(ТП), мл
Тривалість операції (ТП), хв

1,6 ± 0,068
(n = 17)
14,8 ± 0,283

4,5 ± 0,18
(n = 16)
15,1 ± 0,213

<0,001

Інтраопераційна
крововтрата
(ЕТА), мл
Тривалість операції (ЕТА), хв

0,1 ± 0,021
(n = 33)
4,1 ± 0,126

Показники

р

>0,05

–
–

Тривалість ТТ була 7,8 ± 0,173 хв в основній групі і 12,4 ± 0,3 хв у групі
порівняння (р < 0,001). Крововтрата при ТТ була 1,1 ± 0,167 мл в основній групі
та 8,1 ± 0,36 мл у групі порівняння (р < 0,001). Тобто тривалість ТТ з
використанням ЕТА скоротилась у 1,6, а крововтрата – в 7,4 разу.
Тривалість ТП була дещо більшою за рахунок часу, потраченого на
накладання швів, і становила 14,8 ± 0,283 хв в основній групі та 15,1 ± 0,213 хв у
групі порівняння. В післяопераційний період у жодного пацієнта основної групи
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кровотечі не було. Післяопераційні рани після ТП у всіх випадках заживали
первинним натягом, у той час як після ТТ рани заживали вторинним натягом
упродовж 10 днів і більше. Крововтрата при ТТ була 8,1 ± 0,36 мл, при ТП – 4,5 ±
0,18 мл, при ТП з ЕТА – 1,6 ± 0,068 мл (р < 0,001). Тобто під час ТП відзначено
зменшення інтраопераційної крововтрати порівняно з ТТ в 1,8, при ТП з ЕТА – у
5,1, а при ТП з ЕТА порівняно з ТП без ЕТА – у 2,8 разу.
Біль після ТП з ЕТА був менш інтенсивним у порівнянні з його проявами у
пацієнтів після ТТ (р < 0,05) і повністю зникав на 8-й день після операції, в той
час як у дітей після ТТ біль у горлі мав прояви до 10-го дня після хірургічного
втручання.
Динаміку об’єктивних клінічних проявів (гіперемія та набряк слизової
оболонки, фібринозні нашарування) до і після ТТ та ТП з ЕТА наведено на рис. 8.
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Рис. 8. Динаміка об’єктивних клінічних проявів до і після ТТ та ТП з ЕТА
Гіперемія та набряк слизової оболонки ПМ, а також фібринозні
нашарування на ПМ після ТП з ЕТА були значно меншими в порівнянні з такими
ж показниками у пацієнтів після ТТ (р < 0,01) і зникали на 3–4 дні раніше, ніж у
групі порівняння.
У дітей, яким за допомогою біполярних інструментів видаляли нижню і
частково середню частини ПМ та зберігали верхній полюс у післяопераційний
період, спостерігали повне загоєння рани та зменшення величини ПМ.
Післяопераційна кровотеча була відсутня. Лакуни ПМ у ділянці верхнього полюса
були повністю збережені. При огляді дітей через 1–3 роки було виявлено, що у
всіх дітей відбулася «ротація» ПМ, які змістилися частково донизу і за розмірами
та архітектонікою не відрізнялися від ПМ здорових дітей.
У пацієнтів, яким проводилася внутрішньотканинна ЕТА ПМ, рани під час
операції були до 2 мм у діаметрі на місці введення голкоподібних електродів. При
виведенні електродів з ПМ ранові канали заварювалися. В післяопераційний
період у цих пацієнтів мали місце фібринозні нашарування на мигдаликах, які
повністю зникали через 8–12 днів. Тривалість ЕТА ПМ становила 4,1 ± 0,126 хв.
У подальшому ПМ зменшувалися в розмірах. При огляді через місяць після
втручання на ПМ пацієнти скарг не мали, розміри мигдаликів у всіх дітей
зменшилися до І ступеня.
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Біль у горлі після ЕТА ПМ був більш інтенсивним у перші дні після
операції, а після 4-го дня біль зменшувався і був меншої інтенсивності в
порівнянні з підгрупою порівняння з 8-го дня після операції (р < 0,001).
Крововтрата при ЕТА ПМ була 0,1 ± 0,021 мл, у той час як після ТТ за допомогою
скальпеля крововтрата була 8,1 ± 0,36 мл. Крім того, у 2-х із 20 пацієнтів підгрупи
порівняння мала місце вторинна кровотеча, чого не було у пацієнтів після ЕТА
ПМ. Післяопераційна рана після традиційної ТТ була у всіх випадках і
загоювалася вторинним натягом, у той час як після ЕТА ПМ рана була практично
відсутня.
На рис. 9 наведено фото ПМ до і після ТП та ЕТА через 2 тижні.

а

б
Рис. 9. Фарингоскопічна картина пацієнта К., 5 років, до (зліва) та після
(справа) ТП (а); фарингоскопія пацієнта Х., 4 роки, до (зліва) та після (справа)
ЕТА ПМ (б)
При контрольному огляді дітей з ГПМ через 1, 2 та 3 роки після
хірургічного лікування скарг не виявлено. Із 71 пацієнта основної групи у 70
(98,6%) мала місце ГПМ І ступеня і лише в 1 (1,4%) випадку виявлено ГПМ ІІ
ступеня. У групі порівняння ГПМ ІІ ступеня виявлено в 1 (2,8%) з 36 випадків.
Тобто ефективність ЕТА при ГПМ у віддаленому періоді становить 98,6%.
Отже, при виборі методу хірургічного втручання у дітей з ГПМ доцільно
дотримуватись індивідуального підходу залежно від віку дитини та величини і
форми ПМ. Проведення ЕТА ПМ показало високу ефективність та безпечність
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методу. Ускладнень при хірургічних втручаннях на ЛГК з використанням
електрозварювальної технології не виявлено.
У додатках представлено список публікацій здобувача, відомості про
апробацію результатів дисертації, акти впровадження, отримані нагороди.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове
вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного
лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки й
експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення існуючих
оперативних втручань з використанням електрозварювальної технології і
запропонованих відповідних пристроїв та інструментів.
1. При ЕТА з використанням біполярних електроінструментів і ВЧС
(66 кГц) доведено його бактерицидну дію незалежно від чутливості бактерій до
антибіотиків, що проявляється за різних режимів роботи електрокоагулятора
ЕК-300М1 із максимальною вираженістю ефекту при режимі «різання» та
«зварювання» і достовірно корелює з тривалістю впливу струму та величиною
робочих електродів (p < 0,05).
2. Виявлено, що особливостями видового складу мікрофлори ПМ у дітей із
ГПМ є переважання поверхневого розташування S. aureus (61,1%), а у дітей з ХТ
– S. aureus (47,3%) та H. influenza (31,6%). При ХТ у дітей обсіменіння
патогенною та умовно-патогенною мікрофлорою ПМ є більш щільним (показники
клініко-епідеміологічного ризику позитивних засівів на патогенну та умовнопатогенну мікрофлору порівняно з дітьми з ГПМ: СШ = 1,7 (95% ДІ: 0,94–2,93),
ВР = 1,3 (95% ДІ: 0,92–1,79) та АР = 0,13).
3. Вперше виявлено, що при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце
бактерицидна та бактеріостатична дія ВЧС. Частота засіву патогенних та умовнопатогенних збудників під впливом ВЧС при ХТ на поверхні ПМ зменшилась у 4
рази, а всередині ПМ – у 4,25 разу, наявної нормальної мікрофлори – у 2,6 і 2,5
разу відповідно (p < 0,01). Вплив ВЧС при ГПМ у дітей дозволяє зменшити
присутність патогенної та умовно-патогенної мікрофлори на поверхні ПМ у 4,5
разу, а нормальної мікрофлори – у 2,1 разу (p < 0,01). Під впливом ЕТА
відбувається ефективна ерадикація патогенної та умовно-патогенної мікрофлори у
дітей із ГПМ та ХТ, причому в останніх ерадикація є ефективною як на поверхні,
так і всередині ПМ (ЗАР = 16,5%, ЗВР = 21,5–22,5%, МКХ = 4,4–4,6).
4. Установлено, що під впливом ВЧС (66 кГц) з експозицією 1 с in vitro
модифікується цитоплазматична мембрана клітин культури Namalwa при
збереженні неушкодженими внутрішньоклітинних структур, зокрема виявлено
статистично значиме (p < 0,05) збільшення кількості клітин з підвищеною
проникністю цитоплазматичної мембрани при дії ВЧС в режимах «коагуляція»
(2,99 ± 2,34%), «перекриття» (3,68 ± 0,59%), «різання» (5,40 ± 0,72%) відносно
контрольного значення (1,76 ± 0,11%), а кількість клітин із ознаками загибелі за
різними типами залежить від режиму ЕТА: найбільший деструктивний вплив на
суспензію клітин має ВЧС у режимі «різання», а найменший – у режимі
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«зварювання» (Annexin V+ клітин 10,27 ± 2,27% у режимі «різання» і 8,65 ± 1,63%
у режимі «зварювання», PI+ / Rhodamine 123- (некроз) клітин 0,36 ± 0,05% і 0,16 ±
0,05%, відповідно, p < 0,05). Використання високочастотної електрозварювальної
технології при хірургічних втручаннях в експерименті на щурах сприяє
прискоренню процесу відновлення функціонального резерву, стабілізації мембран
клітин, активації відновних систем клітин, що спостерігається на 2-гу добу після
проведення маніпуляцій при максимальних значеннях апоптозу та поступовому
відновленню функціонального резерву на 30-ту добу після втручання.
5. Виявлено, що застосування ЕТА (режим «різання») в експерименті при
операціях на м’яких тканинах у щурів супроводжується утворенням зони
деструктивно-дистрофічних змін із коагуляцією, ущільненням тканинних
структур і виникненням на межі з неушкодженими структурами бар’єра для
проникнення інфекції, появою клітинної інфільтрації і демаркаційного валу. У
подальшому у результаті активації ангіогенезу і фіброзування відбувається
загоєння операційної рани з повним відновленням архітектоніки м’яких тканин.
Насичення м’яких тканин рідиною при введенні фізіологічного розчину перед
ЕТА сприяє поширеності деструктивно-дистрофічних змін (р < 0,001) та
подовженню терміну загоєння рани.
6. Установлено, що інфільтрація паратонзилярної клітковини у хворих на
ХТ фізіологічним розчином перед ТЕ ріжучим інструментом викликає більш
поширене відносно контролю розрихлення, розволокнення і набрякання
тканинних структур ПМ (р < 0,05), підвищує клітинну проникність та міграцію
лімфоцитів у ретикульованому епітелії та через стінки судин з високим
ендотелієм. Використання такої інфільтрації перед проведенням ТЕ за допомогою
біполярного скальпеля супроводжується посиленням деструктивно-дистрофічних
змін, розширенням зони коагуляції до 240,58 ± 34,21 мкм (р < 0,05) по краях
операційної рани та розвитком набряку прилеглих ділянок, стазом крові в судинах
більш глибоких ділянок, а також підвищенням міграційних процесів крізь
судинну стінку до 1423,71 ± 119,68 мкм (р < 0,001), що обмежує застосування
даної методики.
7. Доведено, що застосування технології електрозварювання для видалення
ПМ з використанням біполярного скальпеля у хворих на ХТ без інфільтрації
фізіологічним розчином викликає утворення вузької зони (135,51 ± 23,42 мкм)
коагуляції по краях операційної рани та зони (152,67 ± 67,83 мкм) деструктивнодистрофічних змін з ущільненням тканин і стазом крові в судинах по периферії,
що забезпечує зменшення кровотечі й ексудації в зоні видалення та зберігає
характерну для ХТ гістологічну структуру паренхіми ПМ.
8. Вперше на підставі експериментальних досліджень установлено, що дія
на ПМ ВЧС (66 кГц) у режимі «різання» або «перекриття» при
внутрішньотканинному розміщенні біполярного електрода не супроводжується
ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін паренхіми ПМ, що
відкриває перспективу подальшого використання внутрішньотканинної ЕТА при
лікуванні ГПМ у клініці.
9. Метод високочастотного зварювання біологічних тканин із застосуванням
розроблених біполярних електроінструментів (біполярні скальпель, распатор,
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аденотоми, пристрої для коагуляції) значно підвищує якість хірургічних втручань
на ЛГК у дітей порівняно з традиційними методиками, про що свідчить
зменшення крововтрати при АТ у 4,7 разу, при ТЕ – у 5,4 разу, при ТТ – в 7,4
разу, при ТП – у 2,8 разу (p < 0,001) та відсутність вторинної кровотечі, а також
практично відсутність кровотечі при ЕТА ПМ. Даний метод дозволяє скоротити
тривалість оперативних втручань при АТ і ТЕ – більше ніж удвічі, при ТТ – у 1,6
разу, а при ЕТА ПМ – у 3 рази порівняно з ТТ без ЕТА (p < 0,001); запобігти
рецидивам АВ та відновити або покращити прохідність слухової труби при
ХССО.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. При виборі методу хірургічного втручання у дітей з ГПМ слід
враховувати вік дитини та величину і форму ПМ. У дітей віком до 3-х років
методом вибору є ТТ з видаленням лімфоїдної тканини в ділянці нижнього
полюса та видалення окремих гіпертрофованих ділянок біполярними
інструментами або ЕТА ПМ. Після 3-х років при ГПМ ІІ ступеня рекомендується
виконувати внутрішньотканинну ЕТА ПМ, а при гіпертрофії ІІІ ступеня – ТП.
2. Запропонована методика ТП при ГПМ з використанням ЕТА
супроводжується значно меншою інтраопераційною крововтратою (р < 0,001) та
відсутністю вторинної кровотечі. Після ТП відсутні відкриті рани на поверхні
ПМ, рани заживають первинним натягом за більш короткий час порівняно з ТТ, а
післяопераційні місцеві зміни тканин менше виражені (р < 0,05).
3. Методика АТ у дітей з використанням електрозварювальної технології
дозволяє якісно провести оперативне лікування, відновити фізіологічне дихання,
значно зменшити інтраопераційну крововтрату, запобігти вторинній кровотечі,
відновити або покращити прохідність слухової труби при ХССО та уникнути
рецидиву захворювання у всіх випадках, що свідчить про високу її ефективність.
4. Використання запропонованого нами пристрою для фіксації м’якого
піднебіння надає доступ до носоглотки під час оперативного втручання та
забезпечує візуальний контроль з боку ротової порожнини, допомагає запобігти
травмуванню язичка під час АТ, а відмова від використання катетерів для фіксації
м’якого піднебіння виключає розвиток реактивного набряку слизової оболонки
порожнини носа та пришвидшує відновлення носового дихання в
післяопераційний період.
5. Застосування розроблених пристроїв та біполярних інструментів дозволяє
оптимізувати методики хірургічних втручань на ЛГК. Біполярні аденотоми та
пристрої для коагуляції дозволяють значно підвищити якість АТ, зокрема
забезпечити візуальний контроль, надійний гемостаз, видалити залишки АВ і тим
самим запобігти рецидиву захворювання, а також зменшити розміри трубних і
бокових валиків при ХССО. Використання біполярного скальпеля та распатора
скорочує тривалість ТЕ та забезпечує надійний гемостаз під час операції.
Біполярний пристрій для коагуляції дозволяє практично безкровно виконати
внутрішньотканинну ЕТА і зберегти структуру ПМ.
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6. Запропонований роторозширювач виключає зміщення інтубаційної
трубки під час операції з нижніх дихальних шляхів у ротову порожнину, і тим
самим при його використанні виключається можлива асфіксія і пов’язана з цим
екстремальна ситуація.
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струму в експерименті. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2017;5:82-7.
14. Косаківська ІА. Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей.
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16. Косаківська ІА. Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних
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дослідження, запропонувала формулу винаходу, патентний пошук, підготовку до
друку).
23. Косаківська ІА, винахідник; Косаківська ІА, патентовласник.
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втручань. Патент України № 68335. 2012 Бер 26. (Здобувач провела дослідження,
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высокочастотной электросварки биологических тканей ЛОР-органов. В: Иванова
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обробку отриманих даних, їх аналіз і узагальнення).
54. Косаковская
ИА,
Краско
ОП.
Бактерицидное
действие
высокочастотного тока при использовании биполярных электроинструментов. В:
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Непрерывное образование в медицине: вчера, сегодня, завтра; 2012 Ноя 22-23;
Ташкент. Ташкент; 2012, с. 297. (Здобувач провела дослідження, пошук
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дослідження, пошук літературних даних, статистичну обробку отриманих
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64. Косаківська ІА. Про труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей.
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Конгресу дитячих оториноларингологів України з міжнародною участю (до 100річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л. Шупика) Актуальні питання дитячої оториноларингології; 2018 Жов 12-13;
Київ. Київ; 2018, с. 28-9. (Здобувач провела дослідження, статистичну обробку
даних, аналіз одержаних результатів).
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66. Патон
БЕ,
Иванова
ОН,
редакторы.
Тканесохраняющая
высокочастотная электросварочная хирургия. Киев: Наукова думка; 2009. 200 с.
(Здобувач провела дослідження, пошук та аналіз літературних даних, підготовку
до друку розділу з використання електрозварювальної технології в дитячій
отоларингології).
67. Лайко АА, редактор. Дитяча оториноларингологія. Київ: Логос; 2013.
575 с. (Здобувач провела дослідження, пошук та аналіз літературних даних,
підготовку до друку розділу з лікування захворювань лімфоглоткового кільця).
АНОТАЦІЯ
Косаківська І.А. Хірургічне лікування дітей, хворих на непухлинні
захворювання
лімфоглоткового
кільця,
з
використанням
електрозварювальної технології (експериментально-клінічне дослідження). –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за
спеціальністю 14.01.19 – оториноларингологія. – ДУ “Інститут отоларингології ім.
проф. О.С. Коломійченка НАМН України”, Київ, 2021.
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове
вирішення актуальної проблеми – підвищення ефективності хірургічного
лікування дітей, хворих на непухлинні захворювання ЛГК, шляхом розробки і
експериментально-клінічного обґрунтування нових та удосконалення існуючих
оперативних втручань з використанням електрозварювальної технології і
запропонованих відповідних пристроїв та інструментів.
Встановлено, що при ЕТА ПМ in vitro та in vivo має місце бактерицидна та
бактеріостатична дія ВЧС (66 та 440 кГц) незалежно від чутливості бактерій до
антибіотиків. При дослідженні апоптозу в експерименті встановлено, що
найбільший деструктивний вплив має ВЧС у режимі «різання», а найменший – у
режимі «зварювання».
Установлено, що дія на ПМ ВЧС (66 кГц) у режимі «різання» або
«перекриття» при внутрішньотканинному розміщенні біполярних електродів не
супроводжується ушкодженням крипт та не викликає деструктивних змін
паренхіми ПМ, що відкриває перспективу подальшого використання
внутрішньотканинної ЕТА при лікуванні ГПМ у клініці.
Метод високочастотного зварювання біологічних тканин значно підвищує
якість хірургічних втручань на ЛГК у дітей, про що свідчить зменшення
крововтрати при АТ – у 4,7 разу, при ТЕ – у 5,4 разу, при ТТ – в 7,4 разу, при ТП –
у 2,8 разу (p < 0,001), а також практично відсутність кровотечі при ЕТА ПМ та
відсутність вторинної кровотечі. Даний метод дозволяє скоротити тривалість
оперативних втручань при АТ і ТЕ – більше ніж удвічі, при ТТ – у 1,6 разу, а ЕТА
при ГПМ – у 3 рази порівняно з ТТ без ЕТА (p < 0,001), запобігти рецидивам АВ
та відновити або покращити прохідність слухової труби при ХССО.
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АННОТАЦИЯ
Косаковская И.А. Хирургическое лечение детей, больных на
неопухолевые заболевания лимфоглоточного кольца, с использованием
електросварочной
технологии
(экспериментально-клиническое
исследование). – Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.01.19 – оториноларингология. –ГУ “Институт отоларингологии
им. проф. О.С. Коломийченко НАМН Украины”, Киев, 2021.
В диссертационной работе приведено теоретическое обобщение и новое
решение актуальной проблемы – повышение эффективности хирургического
лечения детей, больных на неопухолевые заболевания лимфоглоточного кольца
(ЛГК) путем разработки и экспериментально-клинического обоснования новых и
усовершенствования
существующих
хирургических
вмешательств
с
использованием електросварочной технологии и предложенных соответствующих
приспособлений и инструментов.
В исследование включено 308 пациентов (133 (43,2%) девочек и 175 (56,8%)
мальчиков) в возрасте от 2 до 17 лет с неопухолевыми заболеваниями ЛГК:
аденоидные вегетации (АВ), гипертрофия небных миндалин (ГНМ), хронический
тонзиллит (ХТ). В контрольную группу вошли 20 практически здоровых детей. С
целью определения оптимальных параметров высокочастотного тока (ВЧТ)
проводили исследования апоптоза в 35 половозрелых крыс самцов линии Wistar и
на линейной перевиваемой культуре Namalwa в 24 луночных планшетах.
Морфологические исследования проводили у 62 половозрелых крыс обоего пола
и на удаленных у пациентов небных миндалинах (НМ).
Установлено, что при электротермоадгезии (ЭТА) НМ in vitro и in vivo
имеет место бактерицидное и бактериостатическое действие ВЧТ (66 и 440 кГц) в
эксперименте при различных режимах работы источника тока независимо от
чувствительности бактерий к антибиотикам. Количество патогенной и условнопатогенной бактериальной микрофлоры под влиянием ВЧТ при ХТ на
поверхности НМ уменьшилась в 4 раза, а внутри НМ – в 4,25 раза, нормальной
микрофлоры – в 2,6 и 2,5 раза соответственно (p < 0,01). Влияние ВЧТ при ГНМ у
детей позволяет уменьшить присутствие патогенной и условно-патогенной
микрофлоры на поверхности НМ в 4,5 раза, а нормальной микрофлоры – в 2,1
раза (p < 0,01).
Изучено влияние ВЧТ (66 кГц) на апоптоз клеток в эксперименте при
различных режимах работы источника тока. Доказано, что использование
высокочастотной
электросварочной
технологии
при
хирургических
вмешательствах
в
эксперименте
способствует
ускорению
процесса
восстановления функционального резерва, стабилизации мембран клеток и
активации восстановительных систем клеток. В эксперименте на клетках
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культуры Namalwa установлено, что количество клеток с признаками гибели по
различным типам зависит от режима ЭТА. Наибольшим деструктивным влиянием
на суспензию клеток обладает режим «резка», а наименьшим – режим «сварка».
Исследована морфология биологических тканей при воздействии ВЧТ
частотой 66 кГц в эксперименте. Установлено, что инфильтрация
паратонзиллярной клетчатки больных ХТ физиологическим раствором перед
тонзиллэктомией (ТЭ) режущим инструментом вызывает более распространенное
относительно контроля разрыхление, розволокнение и набухание тканевых
структур НМ, повышает клеточную проницаемость и миграцию лимфоцитов в
ретикулеванном эпителии и через стенки сосудов с высоким эндотелием.
Использование такой инфильтрации перед проведением ТЭ путем электросварки
сопровождается
усилением
деструктивно-дистрофических
изменений,
расширением зоны коагуляции по краям операционной раны, развитием отека
прилегающих участков, стазом крови в более глубоких участках, а также
повышением миграционных процессов через сосудистую стенку, что
свидетельствует о нецелесообразности использования местной анестезии при ТЭ
с ЭТА.
На основании экспериментальных исследований установлено, что действие
на НМ ВЧТ (66 кГц) в режиме «резка» или «перекрытие» при внутритканевом
размещении биполярных электродов не сопровождается повреждением крипт и не
вызывает деструктивных изменений паренхимы НМ, что открывает перспективу
дальнейшего использования внутритканевой ЭТА при лечении ГНМ в клинике.
Проведение ЭТА НМ позволило практически избежать кровотечения, сохранить
орган и санировать НМ от патогенной и условно-патогенной бактериальной
микрофлоры.
Разработанные биполярные устройства и электроинструменты к
электросварочному аппарату для хирургических вмешательств на ЛОР-органах и
методика их применения при лечении заболеваний ЛГК у детей значительно
улучшили результаты хирургического лечения.
Метод высокочастотной сварки биологических тканей с применением
разработанных биполярных электроинструментов (биполярные скальпель,
распатор, аденотомы, устройства для коагуляции) значительно повышает качество
хирургических вмешательств на ЛГК у детей, о чем свидетельствует уменьшение
кровопотери при аденотомии (АТ) в 4,7 раза, при ТЭ – в 5,4 раза, при
тонзиллотомии (ТТ) – в 7,4 раза, при тонзиллопластике (ТП) – в 2,8 раза (p <
0,001), а также практически отсутствие кровотечения при ЭТА НМ и отсутствие
вторичного кровотечения. Данный метод позволяет сократить продолжительность
хирургических вмешательств при АТ и ТЭ – более чем вдвое, при ТТ – в 1,6 раза,
а ЭТА при ГНМ – в 3 раза по сравнению с ТТ без ЭТА (p < 0,001), предотвратить
рецидивы АВ и восстановить или улучшить проходимость слуховой трубы при
хроническом секреторном среднем отите.
Ключевые слова: дети, аденоидные вегетации, хронический тонзиллит,
гипертрофия небных миндалин, бактерии, апоптоз, хирургическое лечение,
электротермоадгезия, экспериментальное исследование.
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SUMMERY
Kosakivska I.A. Surgical treatment of children with non-neoplastic disease
of lymphopharyngeal ring using electric welding technology (experimental and
clinical research). - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.
Dissertation for a scientific degree of Doctor of Medical Sciences in specialty
14.01.19 - Otorhinolaryngology. - SI “O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology
of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, 2021.
The dissertation presents a theoretical generalization and a new solution to the
problem - increasing the effectiveness of surgical treatment of children with nonneoplastic diseases of the pharyngeal lymphoid tissue ring by clinical and experimental
justification of new and improving existing surgical interventions using electric welding
technology and creating appropriate devices and instruments.
It was found that high-frequency current (HFC) (66 and 440 kHz) has a
bactericidal action regardless of the type of bacteria and their sensitivity to antibiotics.
The normal flora of PT was more resistant to HFC compared to pathogenic and
opportunistic flora. In the study of apoptosis in the experiment it was found that the
greatest destructive effect has HFC in the mode of "cutting", and the least - in the mode
of "welding".
It is established that the additional effect on PM HFC (66 kHz) in the mode of
"cutting" or "overlapping" at intratissue placement of bipolar electrodes is not
accompanied by damage to crypts and does not cause destructive changes in other
structures of PT, offering prospects for further use of intratissue ETA in the treatment of
HPT in the clinic.
The method of high-frequency welding of biological tissues significantly
improves the quality of surgical interventions for LPR in children, as evidenced by a
decrease in blood loss in adenectomy 4,7 times, at TE – 5,4 times, at tonsillotomy (TТ)
– 7,4 , at TP - in 2,8 times (p<0,001), and also absence of bleeding at ETA PT. This
method allows to reduce the duration of surgery with adenectomy and TE - more than
twice, with TТ - by 1,6 times, and with ETA PT - 3 times compared with TТ without
ETA (p<0,001); prevent recurrence of adenoid vegetations and restore or improve
hearing in the case of otitis media. chronic secretory otitis media.
Key words: children, adenoid vegetations, chronic tonsillitis, hypertrophy of the
tonsils, bacteria, apoptosis, surgical treatment, electrothermal adhesion, experimental
and clinical study.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АВ
аденоїдні вегетації
АР
атрибутивний ризик
АРВМ
акустичний рефлекс внутрішньовушних м’язів
АТ
аденотомія
ВР
відносний ризик
ВЧ
високочастотний
ВЧС
високочастотний струм
ГПМ
гіпертрофія піднебінних мигдаликів
ГРВІ
гостра респіраторна вірусна інфекція
ДІ
довірчий інтервал
ЕТА
електротермоадгезія
ІІА
індекс індукції апоптозу
КНП ЛОР комунальне неприбуткове підприємство Львівської обласної ради
КТ
комп’ютерна томографія
КУО
колонієутворюючі одиниці
ЛГК
лімфоглоткове кільце
МНК
мононуклеарні клітини крові
МПМ
мембранний потенціал мітохондрій
НДСЛ
Національна дитяча спеціалізована лікарня
НМАПО
Національна медична академія післядипломної освіти
ПД
піднебінна дужка
ПМ
піднебінний мигдалик
РПГ
ринопневмограма
СШ
співвідношення шансів
ТЕ
тонзилектомія
ТП
тонзилопластика
ТТ
тонзилотомія
ХССО
хронічний секреторний середній отит
ХТ
хронічний тонзиліт
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