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АНОТАЦІЯ 

Тинітовська О. І. Клініко-імунологічне дослідження ефективності 

мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спаціальністю 14.01.19 – оториноларингологія (222 – Медицина).  Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2019. 

Захист відбудеться в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф.                     

О. С. Коломійченка НАМН України», Київ, 2019. 

Зважаючи на високі показники захворюваності населення на хронічний 

тонзиліт, дискусії щодо лікування даного захворювання, складні механізми 

взаємодії макро- і мікроорганізмів – все це викликає інтерес до розробки нових 

підходів до лікування та оптимізації стану місцевого та системного імунітету в 

хворих на хронічний тонзиліт.  

Необхідність вирішення вищевказаних питань визначила актуальність 

дослідження щодо з'ясування змін стану лімфоглоткового кільця до та після 

мукозальної імунізації у хворих на хронічний тонзиліт. 

Метою даної роботи було: Підвищити ефективність лікування і 

профілактики хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії 

шляхом застосування мукозальних вакцин загальної та місцевої дії. 

Наукова новизна досліджень. Отримані в роботі дані розширюють та 

доповнюють уявлення про стан мукозального імунітету, факторів 

неспецифічної резистентності у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії; визначають особливості імунодіагностики у хворих на 

хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії. 
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Доведено, що як при хронічному тонзиліті (ХТ), так і після тонзилектомії 

(ТЕ) статус локального імунітету знаходиться в стані гіпоергії, де найбільш 

значимо знижується гуморальна компонента захисту у вигляді достовірного 

зниження (в 1,5-2 рази, р<0,05) рівня секреторного IgA в ротоглотковому 

секреті та противірусного чинника – α-інтерферону, порівняно з контрольною 

групою (КГ). 

Вперше доведено, що встановлені чинники прозапальної спрямованості, 

такі як IgG та інтерлейкін-1β, при їх підвищеній концентрації (IgG в 3 рази, 

інтерлейкін-1β більше 2,5 рази, р<0,05) в ротоглотковому секреті (РС) - є 

маркерами ймовірного загострення запального процесу слизової оболонки 

глотки досліджуваних груп пацієнтів. 

Показано, що антимікробний гуморальний системний імунітет за даними 

реакції нейтралізації стрептолізину-О є в стані високого рівня напруженості: у 

хворих на ХТ у 35%, а в пацієнтів після тонзилектомії у 90% обстежених. 

В умовах експерименту in vitro в культурах клітин мигдаликів було 

встановлено, що як вакцина локальної - Респіброн, так і системної дії - ОМ-85 

достовірно знижували продукцію прозапального цитокіну - IL-1β, не впливали 

на продукцію IL-10 (протизапальний цитокін). По відношенню продукції 

цитокинів Th-1 лімфоцитами (IFN-γ) і Th-2 - (IL-4) показано різновекторні 

напрями дії - Респіброн достовірно підтримував продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 

- IFN-γ. 

Встановлено, що прийом обох мукозальних вакцин, як у хворих на 

хронічний тонзиліт, так і пацієнтів після тонзилектомії в ранньому періоді 

достовірно знижував вміст прозапального цитокіну IL-1β, не впливав на рівні 

IL-10 та секреторного IgA. ОМ-85 більш достовірно знижував кількість 

прозапальних клітин в РС як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 
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Виявлена вірогідність підвищення (більше 1,6 рази, р<0,05) рівня 

загального IgE в крові хворих на ХТ під дією вакцини Респіброн. Під дією    

ОМ-85 – змін не спостерігалось. ОМ-85 більш ефективно впливав на рівень 

транзиторної флори в РС хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ, не змінюючи при 

цьому кількісного складу резидентної флори ротоглотки, що може розглядатись 

як позитивний вплив на умовно-патогенну флору. 

Отримано достовірні клінічні дані про те, що після прийому мукозальних 

вакцин в 3 рази (р<0,05) зменшувались звернення хворих на ХТ з приводу 

загострень хронічного фарингіту, а пацієнтів після ТЕ - хронічного фарингіту 

та хронічного ларингіту (у 2-3 рази). Встановлено також зменшення (на 75%) 

кількості випадків гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних 

шляхів, як в хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 

Імунологічні дослідження проведені у віддаленому періоді (через 6 міс.) 

після прийому даних вакцин, показали достатньо стійкий позитивний результат 

за вмістом IgE та γ-інтерферону в крові та секреторного IgA в РС в пацієнтів 

обох груп. Підтверджені попередні дані про те, що підвищення у віддаленому 

періоді рівня прозапального цитокіну в РС може вказувати на ймовірність 

загострень запалення слизової оболонки глотки і потребує профілактичних та 

лікувальних заходів. 

Практичне значення отриманих результатів. Вирішено актуальне 

науково-практичне завдання оториноларингології – покращення клініко-

імунологічного стану хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії шляхом обґрунтованого застосування мукозальних вакцин 

локальної та системної дії. 

Встановлені сучасні клініко-імунологічні критерії оцінки клінічного та 

імунологічного стану у хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ. Отримані 

результати наукової роботи вказують на доцільність призначення мукозальних 

вакцин хворим на ХТ та пацієнтам після ТЕ. 
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Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес курсу оториноларингології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; кафедри оториноларингології з офтальмологією 

Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія», м. Полтава; кафедри оториноларингології                  

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Матеріали дисертації. Для вирішення поставлених завдань були 

проведені клінічні обстеження та лабораторні дослідження 150 осіб, віком від 

18 до 40 років: у хворих на хронічний тонзиліт, пацієнтів після тонзилектомії 

(терміном до двох років), та осіб контрольної групи. В даних дослідженнях 

предметом служив клінічний стан пацієнтів, імунологічні дослідження 

біологічного матеріалу (ротоглоткового секрету і сироватки периферичної 

крові) та бактеріологічне дослідження ротоглоткового секрету у пацієнтів з 

різним станом структур лімфоглоткового кільця після застосування різних за 

способом введення мукозальних вакцин.  

В результаті проведених досліджень було встановлено, що: 

У хворих на ХТ спостерігалось достовірне зростання по відношенню до 

КГ, таких скарг, як: першіння та болі в горлі, неприємний запах з рота,  

патологічний вміст в лакунах піднебінних мигдаликів, підвищена 

втомлюваність, збільшення температури тіла до 37,1- 37,2ᵒС, збільшення 

регіонарних лімфовузлів (р<0,01). У пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, 

було достовірне зростання таких скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також 

підвищена втомлюваність і температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05).  

Визначення локального імунного статусу хворих на ХТ та пацієнтів після 

ТЕ за рівем sIgA показало зниження вмісту даного імуноглобуліну в РС у 

пацієнтів досліджуваних груп в порівнянні з КГ, та підвищення у 45% 

обстежених рівня IgG. Концентрація прозапального цитокіну - IL-1β була 

підвищеною у хворих на ХТ (55%) та у пацієнтів після ТЕ (60%) у порівняні з 
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КГ, що свідчить про наявність запалення або «готовність» слизової оболонки до 

загострення запального процесу. 

Прийом обох мукозальних вакцин у хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ 

знижував продукцію прозапального цитокіну IL-1β в 2 рази (р<0,05), не діючи 

на вміст його антагоністу - IL-10, що є позитивним моментом. Респіброн більше 

підтримував продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 - продукцію γ-інтерферону. 

Препарати не впливали на вміст секреторного IgА в РС обох груп, однак при 

застосуванні Респіброну в крові частки хворих на ХТ підвищувався рівень 

загального IgE.  

Імунологічні обстеження проведені у хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ, у 

віддаленому періоді (через 6 міс.) після прийому обох мукозальних вакцин, 

визначили стійкий позитивний результат за вмістом IgE та γ-інтерферону в 

крові та секреторного IgA в РС. Підвищення у віддаленому періоді рівня 

прозапального цитокіну в РС може вказувати на «готовність» слизової 

оболонки до загострень і потребує профілактичних та лікувальних заходів. 

Застосування обох мукозальних вакцин, дозволило достовірно зменшити 

(р<0,01) кількість скарг пацієнтів та зменшити кількість звернень з приводу ХТ 

на 75%.  

Препарат ОМ-85 більш ефективно впливав на рівень транзиторної флори 

в РС даних груп пацієнтів, не змінюючи при цьому кількісного складу 

резидентної флори ротоглотки, що може розглядатись як позитивний вплив на 

умовно-патогенну флору.  

Перед застосуванням мукозальних вакцин у хворих на ХТ і пацієнтів 

після ТЕ необхідно проводити імунологічні обстеження з визначенням рівнів: 

IgG, IL-1β, sIgА, загального IgE, IFN-α та цитологічного складу ротоглоткового 

секрету для вивчення локального імунітету та стану слизової оболонки 

ротоглотки. 
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Таким чином, дисертаційна робота узагальнює та вирішує наукове 

завдання - визначення стану мукозального імунітету у хворих на хронічний 

тонзиліт і пацієнтів після тонзилектомії, та ефективності застосування 

мукозальних вакцин. 

Ключові слова: лікування, місцевий імунітет, мукозальні вакцини, 

тонзилектомія, хронічний тонзиліт. 

SUMMARY 

Tynitovska O. I. Clinico-immunological investigation of the efficacy of 

mucosal immunization of patients with chronic tonsillitis and patients after 

tonsillectomy. – Qualifying scientific paper as a manuscript. 

Dissertation for the academic degree of the candidate of medical sciences in 

the specialty 14.01.19 - 01 – «Otorhinolaryngology» (222 – Medicine). – Danylo 

Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, 2019. 

This dissertation will be defended at the SI «O.S. Kolomiychenko Institute of 

Otolaryngology of National Academy of Medical Science of Ukraine », Kyiv, 2019. 

Despite the present day high incidence rate of chronic tonsillitis among 

population, debates over the problem of treatment of this disease and complicated 

mechanisms of macro- and microorganisms interaction arouse interest in elaboration 

of new approaches to the treatment and optimization of the state of the local and 

systemic immunity of patients with chronic tonsillitis.  

The need for resolving these issues has determined topicality of the 

investigation, aiming at explanation of changes in the condition of pharyngeal 

lymphoid tissue ring before and after mucosal immunization of patients with chronic 

tonsillitis. 
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Objective of the research was: To improve the efficacy of prophylaxis and 

treatment of patients with chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy by way 

of applying mucosal vaccines of local and systemic effect. 

Scientific novelty of the obtained results. The data obtained in the result of 

this work expand and complement the idea of the state of mucosal immunity, factors 

of the nonspecific resistance in the patients with chronic tonsillitis and patients after 

tonsillectomy; identify particularities of immunodiagnostics of the patients with 

chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy. 

It has been proved, that in case of both, chronic tonsillitis and after 

tonsillectomy the status of local immunity remains in the state of hypoergy, where the 

humoral component of protection is considerably reduced in the form of decrease by 

1.5 – 2 times of the IgA secretory level in the oropharyngeal secretion and the 

antiviral factor - α-interferon. 

For the first time factors have been established with the anti-inflammatory 

effect, such as IgG and interleukine-1β, with their increased concentration (IgG by 

three times, interleukine-1β by 2.5 times) in the oropharyngeal secretion of the said 

groups of patients under study. They are the markers of the inflammatory process in 

the pharynx  mucous tunic. 

It has been shown, that antimicrobial humoral systemic immunity, according to 

the results of streptolysin-O neutralization test, is in the state of the high level of 

tension: in 35% of patients with chronic  tonsillitis and in 90% of the examined 

patients after tonsillectomy. 

Under the conditions of the experiment in vitro it was established in the tonsils 

cell cultures that both, local effect vaccine Respibron, and systemic effect vaccine 

OM-85  reliably reduced production of the anti-inflammatory cytokine IL-1β, had no 

effect on the production of IL-10 (anti-inflammatory cytokine). As to the production 

of cytokines Th-1 by lymphocytes (IFN-γ) and Th-2 (IL-4), there have been 
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demonstrated differently vectored lines of action – Respibron reliably backed up  the 

production of IL-4, while OM-85 backed up production of IFN-γ. 

It has been established that intake of both mucosal vaccines by patients with 

chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy reduced anti-inflammatory 

cytokine IL-1β content in near time without any effect on the levels of IL-10 and 

secretory IgA. OM-85 reduced more reliably the number of anti-inflammatory cells 

in oropharyngeal secretion both, in patients with chronic tonsillitis and patients after 

tonsillectomy. 

There has been determined the likelihood of the increase (by 1.6 times) of the 

level of total IgE in blood of patients with chronic tonsillitis under the effect of 

Respibron vaccine. This has not been observed when administering OM-85. OM-85 

produced a more dramatic effect on the level of transient flora in oropharyngeal 

secretion of both, patients with chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy 

without any effect on the quantitative composition of resident flora of oral cavity 

which can be considered as a positive influence on the opportunistic pathogenic flora. 

There have been obtained clinical data that following the intake of mucosal 

vaccines the number of complaints of patients with chronic tonsillitis and patients 

after tonsillectomy connected with exacerbation of chronic pharyngitis declined by 3 

times, and patients after tonsillectomy chronic pharyngitis and chronic  

laryngitis (by 2-3 times). There has also been established a reduction (by 75%) of 

incidence of acute respiratory diseases of upper respiratory tract in both, patients with 

chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy. 

It has been established that immunological survey of the patients of both 

groups conducted later (after 6 months)following intake of both vaccines showed a 

sufficiently stable positive result by the content of IgE and γ-interferon in blood and 

secretory IgA in oropharyngeal secretion. Preliminary data have been confirmed that 

an increase in the remote period of the level of cytokine in oropharyngeal secretion 
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may indicates the “preparedness” of mucous tunic for exacerbation and requires 

preventive and curative measures. 

Practical value of the obtained results. A vital scientific-practical problem of 

otorhinolaryngology has been resolved – improvement of the clinicoimmunological 

condition of the patients with chronic tonsillitis and patients after tonsillectomy by 

way of the well-reasoned application of the mucosal vaccines of local and systemic 

effect. 

Up-to-date clinicoimmunologica criteria have been established for the 

assessment of clinical and immunological condition of the patients with chronic 

tonsillitis and patients after tonsillectomy. The obtained results of this scientific work 

demonstrate expediency of prescription of the mucosal vaccines to mucosal vaccines. 

These results of this thesis research work have been introduced into the 

learning process of the course of otorhinolaryngology in the Higher State Educational 

Establishment «Bukovyna State Medical University»; Department of 

otorhinolaryngology and ophthalmology of the Higher State Educational 

Establishment of Ukraine «The Ukrainian Medical Dentistry Academy» in Poltava; 

Department of otorhinolaryngology of the State Establishment «Dnipropetrovsk 

Medical Academy of the Ministry of Public Health of Ukraine». 

The survey involved 150 patients aged from 18 to 40 years, those with chronic 

tonsillitis and patients after tonsillectomy (performed up to two years earlier), and the 

control group of patients. The subject of study in this survey was the clinical state of 

the patients, immunological study of biological material (oropharyngeal secretion and 

peripheral blood serum) and bacteriological examination of palatine tonsil mucous 

tunic swabs of patients with a varying state of the structure of pharyngeal lymphoid 

tissue ring after application of mucosal vaccines with different modes of 

administration. 

The following data were collected from the patients of all groups, those with 

chronic tonsillitis, patients after tonsillectomy and from the control group of patients: 

their complaints; disease history; past medical history; results of ENT-organs 
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examination; complete blood cell count; biochemical blood analysis. In addition, 

immunological studies were conducted on the patients of all groups in accordance 

with modern requirements and assessment of the immunity status including indices of 

systemic and local (in oropharyngeal cavity) immunity.  

These included: assessment of reagins (IgE) in blood serum using enzyme 

immunoassay method; assessment of cytokines content in blood and in oropharyngeal 

secretion: interleukines - 1, -10, -4, α- and γ-interferons using the immunoenzyme 

method; assessment of serum immunoglobulins of classes: M, G, A and class A 

secretory immunoglobulin in oropharyngeal secretion; detemination of oropharyngeal 

secretion cellular composition (assessment of epithelial cells, neutrophilic leukocytes, 

lymphocytes, eosinophils and other cells). Microbiological studies of oropharyngeal 

secretion were conducted as well and cultivation of  cells of the palatine tonsils. 

  A credible growth of such complaints as throat irritation and pain, offensive 

breath, pathologic content in the tonsillar lacunae,  increased fatigability, increased 

body temperature up to 37.1-37.2°C, enlargement of the regional lymph nodes 

(p<0.01) has been observed in patients with chronic tonsillitis compared with 

individuals of the control group. Patients after tonsillectomy, compared with 

individuals of the control group, showed a credible growth of such complaints as 

throat irritation (p<0.01) as well as an increased fatigability and body temperature up 

to 37.1-37.2°C (p<0.05). 

Determination of the local immunological status of the patients with chronic 

tonsillitis and patients after tonsillectomy by the sIgA level has shown a decrease of 

the content of this immunoglobulin in the oropharyngeal secretion of patients of the 

study group compared with the control group and an increase of IgG level in 45% of 

those examined patients. Concentration of anti-inflammatory cytokine anti-

inflammatory cytokine IL-1β was higher in patients with chronic tonsillitis (55%) and 

in patients after tonsillectomy (60%) compared with the control group, which shows 

the presence of inflammation or “readiness” of the mucous membrane for an 

exacerbation of the inflammatory process. 
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Administering both mucosal vaccines to the patients with chronic tonsillitis and 

patients after tonsillectomy reduced production of the anti-inflammatory cytokine IL-

1β by two times (p<0.05) without any effect on the content of its antagonist IL-10, 

which is a positive point. Respibron supported production of IL-4 more, while OM-

85 supported production of interferon-γ. These preparations had no effect on the 

content of secretory IgA in the oropharyngeal secretion of both groups, yet 

application of Respibron has shown an increase of total IgE in blood of the patients 

with chronic tonsillitis. 

Immunoassay of the patients with chronic tonsillitis and patients after 

tonsillectomy in the remote period (after 6 months) after  application of both mucosal 

vaccines demonstrated a persistent positive result by the IgE and interferon-γ content 

in blood and secretory IgA in oropharyngeal secretion. An increase in the remote 

period of the level of anti-inflammatory cytokine in oropharyngeal secretion may 

indicate “readiness” of the mucous membrane for exacerbation and requires taking 

preventive and treatment measures. 

Application of both mucosal vaccines permitted to reduce reliably (p<0.01) the 

number of complaints of the patients and reduce the number of visits to doctors 

connected with chronic tonsillitis by 75%.  

Preparation OM-85 produced a greater effect on the level of transient flora in 

the oropharyngeal secretion of these groups of patients without changing the 

quantitative composition of the oropharynx resident flora, which can be considered as 

a positive effect on the opportunistic pathogenic flora. 

Before administering mucosal vaccines to the patients with chronic tonsillitis 

and patients after tonsillectomy it is necessary to conduct immunological 

examinations to determine the levels of IgG, IL-1β, sIgA, total IgE, IFN-α and 

cytological composition of the oropharyngeal secretion to study local immunity and 

the condition of oropharynx mucous membrane. 
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Thus, this dissertation generalizes and resolves the scientific problem – 

determination of the state of mucosal immunity of patients with chronic  tonsillitis 

and patients after tonsillectomy, and efficacy of the use of mucosal vaccines. 

Key words: chronic tonsillitis, local immunity, mucosal vaccines, 

tonsillectomy, treatment. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Хронічний тонзиліт (ХТ) займає одне з перших 

місць в структурі загальної захворюваності ЛОР-органів [44, 185, 234]. Крім 

того, питання клініки та імунології хронічних тонзилітів є надзвичайно 

важливим, бо водночас із хронічним тонзилітом пов’язане виникнення багатьох 

органно-системних ускладнень [11, 13, 53, 106, 125, 134, 235, 251, 270, 278], і 

незважаючи на чисельні праці багатьох вчених, дане питання й досі провокує 

чимало дискусій [19, 21, 50, 58, 118, 148, 153, 277]. 

Зважаючи на те, що піднебінні мигдалики (ПМ) відіграють важливу роль 

у забезпеченні місцевого та системного імунітету організму [1, 15, 16, 17, 22, 

41, 50, 93, 145, 215, 218, 222], актуальним залишається питання вибору 

лікувальної тактики пацієнтів з захворюваннями мигдаликів, та профілактика, 

де ефективною виявилась імунопрофілактика у вигляді вакцинації 

бактеріальними антигенами [20, 28, 39, 137, 243, 284, 285]. 

У зв’язку з цим, є важливим визначення ролі застосування мукозальних 

вакцин, оскільки їм притаманні значні переваги: вони здатні викликати місцеву 

та системну імунну відповідь, забезпечувати достатній захисний рівень 

імунітету в поєднанні зі слабкою алергенністю; та незначна кількість 

протипоказань, в порівнянні з усіма давно відомими схемами лікування. Дана 

методика базується на здатності мікроорганізмів проникати через слизові 

оболонки (СО) та вступати у взаємодію з захисними системами пацієнта. 

Розробка таких вакцин є сферою наукових інтересів багатьох фахівців [78, 85, 

105, 164, 216, 228, 231, 257].  

Проте, ефективність самої вакцинації пацієнтів часто є пов’язана з станом 

реактивності організму, адже кожна вакцина має свою імуномодулюючу 

активність і може викликати як активацію, так і супресію окремих ланок 

імунної системи. Також, є дані про те, що ефективність мукозальних вакцин 

залежить як від складу, так і від способу введення [149, 231]. 
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Таким чином, високі показники захворюваності населення на хронічний 

тонзиліт, дискусії щодо лікування, складні механізми взаємодії макро- і 

мікроорганізмів - все це зумовило інтерес до розробки нових підходів до 

лікування та оптимізації стану місцевого та системного імунітету в хворих на 

хронічний тонзиліт [28, 81, 77, 97,  102, 105, 169, 221]. 

Необхідність вирішення вищевказаних питань визначила актуальність 

дослідження щодо з'ясування змін стану лімфоглоткового кільця (ЛГК) до та 

після мукозальної імунізації у хворих на ХТ та пацієнтів після тонзилектомії 

(ТЕ). 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, в рамках науково-дослідної роботи відділу запальних захворювань 

ЛОР-органів і лабораторії патофізіології та імунології ДУ «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»: «Клініко-

імунологічне дослідження стану противірусних чинників локального та 

системного імунітету в умовах норми, інфекційно-запальних захворюваннях 

верхніх дихальних шляхів, при різних станах структур лімфаденоїдного 

глоткового кільця та застосуванні нових імунокоректорів». Реєстраційний 

номер 0117U000124. 

Мета роботи. Підвищити ефективність лікування і профілактики хворих 

на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії шляхом застосування 

мукозальних вакцин загальної та місцевої дії. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості перебігу запальних захворювань ротоглотки у 

хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії і контрольної 

групи; 



22 
 

 
 

2. Визначити стан мукозального імунітету ротоглотки у хворих на 

хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії; 

3. Вивчити ефективність вакцинації в хворих на хронічний тонзиліт та 

пацієнтів після тонзилектомії, після застосування мукозальних вакцин загальної 

та місцевої дії; 

4. Розробити нові лікувально-профілактичні підходи до застосування 

мукозальних вакцин у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії. 

Об’єкт дослідження: хронічний тонзиліт.  

Предмет дослідження: зміни клінічного стану пацієнтів, імунологічні 

дослідження біологічного матеріалу (ротоглоткового секрету та сироватки 

периферичної крові) та бактеріологічне дослідження ротоглоткового секрету в 

пацієнтів з різним станом структур лімфоглоткового кільця після застосування  

мукозальних вакцин.  

Методи дослідження: проводили збір скарг; анамнезу захворювання; 

анамнезу життя; огляд ЛОР-органів; загальний аналіз крові з формулою; 

біохімічний аналіз крові; імунологічні дослідження: визначення реагінів IgE в 

сироватці крові методом імуноферментного аналізу (ІФА); визначення вмісту 

цитокінів в сироватці крові та ротоглотковому секреті (РС): інтерлейкінів-1β,     

-10, -4, вміст α- і γ-інтерферонів, із застосуванням ІФА; визначення 

сироваткових імуноглобулінів класів: М, G, A та секреторного імуноглобуліну 

класу А в РС; визначення клітинного складу РС (визначення епітеліальних 

клітин, нейтрофільних лейкоцитів, лімфоцитів, еозинофілів та інших клітин). 

Проводили культивування клітин піднебінних мигдаликів та мікробіологічні 

дослідженя РС; статистичні та аналітичні методи були використані у 

відповідності до сучасних тенденцій в медико-біологічних дослідженнях. 

Результати розрахунків кількісних показників наводили в таблицях у вигляді 
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частки (Р, %) та її 95%-их довірчих інтервалів (ДІ), розрахованих за методом 

кутового перетворення Фішера. Кількісні показники перевірялись на 

нормальність розподілу: при гаусівському розподілі для опису використано 

середні арифметичні значення із середньою похибкою, М±m; а при 

негаусівському розподілі для наведення результатів застосовано медіану (Ме) 

та 25-ий і 75-ий процентилі (25% і 75%). 

При статистичному аналізі для порівняння середніх величин з 

гаусівським розподілом застосовано t-критерій Стюдента, водночас при 

негаусівському розподілі при порівнянні показників у групах використовували 

непараметричні критерії «U» Манна-Уітні (непов’язані сукупності) та «Т» 

Вілкоксона (пов’язані сукупності), які розраховували за допомогою пакету 

програмного забезпечення для біометричних досліджень WinPEPI. Порівняння 

відносних показників здійснено за допомогою - χ² тесту (Chi-square test). 

Різницю вважали достовірною при p<0,05. 

Наукова новизна дослідження:   

Отримані в роботі дані розширюють та доповнюють уявлення про стан 

мукозального імунітету, факторів неспецифічної резистентності у хворих на 

хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії; визначають особливості 

імунодіагностики у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії. 

Доведено, що як при ХТ, так і після ТЕ статус локального імунітету 

знаходиться в стані гіпоергії, де найбільш значимо знижується гуморальна 

компонента захисту у вигляді достовірного зниження (в 1,5-2 рази, р<0,05) 

рівня секреторного IgA в ротоглотковому секреті та противірусного чинника – 

α-інтерферону, порівняно з КГ. 

Вперше доведено, що встановлені чинники прозапальної спрямованості, 

такі як IgG та інтерлейкін-1β, при їх підвищеній концентрації (IgG в 3 рази, 
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інтерлейкін-1β більше 2,5 рази, р<0,05) в РС - є маркерами ймовірного 

загострення запального процесу слизової оболонки глотки досліджуваних груп 

пацієнтів. 

Показано, що антимікробний гуморальний системний імунітет за даними 

реакції нейтралізації стрептолізину-О є в стані високого рівня напруженості: у 

хворих на ХТ у 35%, а в пацієнтів після тонзилектомії у 90% обстежених. 

В умовах експерименту in vitro в культурах клітин мигдаликів було 

встановлено, що як вакцина локальної - Респіброн, так і системної дії - ОМ-85 

достовірно знижували продукцію прозапального цитокіну - IL-1β, не впливали 

на продукцію IL-10 (протизапальний цитокін). По відношенню продукції 

цитокинів Th-1 лімфоцитами (IFN-γ) і Th-2 - (IL-4) показано різновекторні 

напрями дії - Респіброн достовірно підтримував продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 

- IFN-γ. 

Встановлено, що прийом обох мукозальних вакцин, як у хворих на 

хронічний тонзиліт, так і пацієнтів після тонзилектомії в ранньому періоді 

достовірно знижував вміст прозапального цитокіну IL-1β, не впливав на рівні 

IL-10 та секреторного IgA. ОМ-85 більш достовірно знижував кількість 

прозапальних клітин в РС як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 

Виявлена вірогідність підвищення (більше 1,6 рази, р<0,05) рівня 

загального IgE в крові хворих на ХТ під дією вакцини Респіброн. Під дією    

ОМ-85 – змін не спостерігалось. ОМ-85 більш ефективно впливав на рівень 

транзиторної флори в РС хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ, не змінюючи при 

цьому кількісного складу резидентної флори ротоглотки, що може розглядатись 

як позитивний вплив на умовно-патогенну флору. 

Отримано достовірні клінічні дані про те, що після прийому мукозальних 

вакцин в 3 рази (р<0,05) зменшувались звернення хворих на ХТ з приводу 

загострень хронічного фарингіту, а пацієнтів після ТЕ - хронічного фарингіту 
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та хронічного ларингіту (у 2-3 рази). Встановлено також зменшення (на 75%) 

кількості випадків гострих респіраторних захворювань (ГРЗ) верхніх дихальних 

шляхів, як в хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 

Імунологічні дослідження проведені у віддаленому періоді (через 6 міс.) 

після прийому даних вакцин, показали достатньо стійкий позитивний результат 

за вмістом IgE та γ-інтерферону в крові та секреторного IgA в РС в пацієнтів 

обох груп. Підтверджені попередні дані про те, що підвищення у віддаленому 

періоді рівня прозапального цитокіну в РС може вказувати на ймовірність 

загострень запалення слизової оболонки глотки і потребує профілактичних та 

лікувальних заходів. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Вирішено актуальне науково-практичне завдання оториноларингології – 

покращення клініко-імунологічного стану хворих на хронічний тонзиліт та 

пацієнтів після тонзилектомії шляхом обґрунтованого застосування 

мукозальних вакцин локальної та системної дії. 

Встановлені сучасні клініко-імунологічні критерії оцінки клінічного та 

імунологічного стану у хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ. Отримані 

результати наукової роботи вказують на доцільність призначення мукозальних 

вакцин хворим на ХТ та пацієнтам після ТЕ. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес курсу оториноларингології ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; кафедри оториноларингології з офтальмологією 

Вищого державного навчального закладу України «Українська медична 

стоматологічна академія», м. Полтава; кафедри оториноларингології                 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим 

самостійним дослідженням автора, що втілив оригінальні наукові ідеї. Автором 
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самостійно проведено патентно-інформаційний пошук та аналіз джерел 

наукової літератури, здійснено загально-клінічне обстеження пацієнтів, 

лікування та спостереження хворих, збір біологічного матеріалу (РС та венозної 

крові) та транспортування в лабораторію патофізіології та імунології на базі ДУ 

«Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН 

України» (при температурі -20ᵒС, в морозильній камері, терміном до двох 

місяців).  

Автором особисто проведено систематизацію матеріалу, аналіз 

результатів клініко-інструментальних, лабораторних, імунологічних, 

бактеріологічних досліджень, інтерпретацію та статистичну обробку отриманих 

результатів, оформлено дисертаційну роботу, сформульовано висновки та 

практичні рекомендації, зроблено впровадження отриманих даних в навчальний 

процес.  

Дисертант підготував до друку тексти статей і тез з викладенням 

основних результатів досліджень; та доповіді на конференціях, з’їздах, 

конгресах. У статтях, написаних у співавторстві, реалізовані ідеї дисертанта. 

Матеріали та ідеї співавторів публікацій не були використані в дисертаційній 

роботі.  

Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження 

апробовано на ХІI з’їзді оториноларингологів України (м. Львів, 2015); 

Щорічній традиційній весняній конференції українського наукового медичного 

товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні технології діагностики та 

лікування в оториноларингології» (м. Одеса, 2018); На XVIII Міжнародному 

конгресі молодих науковців в галузі медицини (м. Познань, Польща, 2018). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт, з 

них 3 статті в іноземних виданнях та виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 статті у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН 
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України та 10 тез у матеріалах науково-практичних конференцій. Отримано 1 

патент України на корисну модель.  

У даних публікаціях знайшли відображення всі основні положення 

дисертаційної роботи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 174 

сторінках машинописного тексту і складається з титульного аркуша, анотації, 

змісту, переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, 3 розділів, що відображають результати власних 

досліджень автора, обговорення результатів досліджень та їх аналіз, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних літературних джерел, який 

містить 288 посилань (у тому числі 234 кирилицею та 54 – латиницею), 

додатків. Роботу ілюстровано 23 таблицями та 20 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Сучасні погляди на функцію мигдаликів лімфоглоткового 

кільця Пирогова–Вальдейера 

Визначаючи функції мигдаликів лімфоглоткового кільця в організмі 

людини, на сьогоднішній день немає жодних сумнівів, що вони відіграють 

важливу роль в становленні та функціонуванні місцевого і системного 

гуморального імунітету [1, 16, 21, 22, 41, 70, 93, 94, 96, 97 ,153, 258]. 

Особливість розташування структур лімфоглоткового кільця дозволяє 

антигенам безпосередньо впливати на тканини мигдаликів, виключивши імунну 

відповідь [1, 12, 15, 22, 25, 72, 73, 155, 240, 243]. 

Для всіх структур лімфоглоткового кільця - характерна спільність 

ембріонального походження, наявність симбіозу лімфоїдної, епітеліальної та 

сполучної тканин, криптова будова та відсутність привідних лімфатичних 

судин [8, 25, 116, 139, 158, 163, 167, 187].                                                                                                                 

Окрім мигдаликів до лімфоепітеліальних утворень належать також 

пейєрові бляшки, солітарні фолікули та апендикс, а разом вони складають 

лімоепітеліальний комплекс, або MALT–лімфоїдну тканину асоційовану із 

слизовою оболонкою [12, 71, 88, 116, 158, 185, 220, 224].  

Враховуючи, що наприкінці 70–х років було прийнято концепцію 

спільного імунітету слизових оболонок, феномен «солідарності слизових 

оболонок», тобто де б не відбувався контакт організму з антигеном, інформація 

про нього передається на всі ланки імунної системи слизових оболонок. Тому 

слід також не забувати про лімфоїдну тканину, асоційовану з кишківником               

(GALT), - з бронхами (BALT), - з носоглоткою (NALT), та лімфатичну систему 
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слинних, молочних, сльозових, та залоз пов’язаних з сечостатевою системою [8, 

73, 145, 153].  

Знаходячись на межі двох середовищ, зовнішнього та внутрішнього, дані 

утворення є вхідними воротами для мікробних агентів, та забезпечують контакт 

антигенів з лімфоцитами (ЛФ) з наступним формуванням клонів лімфоїдних 

клітин, у тканині мигдаликів, - специфічних у відношенні до даного антигена. 

Лімфоїдні утворення глотки, в свою чергу інформують такі структури імунної 

системи, як лімфатичні вузли, кістковий мозок та селезінку [8, 25, 116, 153, 198, 

220]. 

Зважаючи на  високу інтенсивність антигенного подразнення, адже площа 

слизової оболонки лише одного мигдалика втричі більша за площу слизової 

глотки, і складає 300 см2, формується імунна реакція за первинним чи 

вторинним типом, та відбувається міграція сформованих імуноцитів в слизову 

оболонку чи слинні залози. Всі ці специфічні реакції організму разом із 

неспецифічними захисними факторами слизової оболонки, та разом із 

системою мононуклеарних фагоцитів, системою комплемента, білків гострої 

фази, інтерферонами та лізоцимом - забезпечують місцевий імунітет 

ротоглотки. Інтерферони, які продукуються Т-лімфоцитами та фібробластами, є 

противірусними агентами мигдаликів [12, 15, 16, 17, 22, 73, 88, 116, 123, 138, 

145, 158].  

Існує теорія, що крізь мигдалики проникає незначна кількість мікробних 

агентів, які спричиняють «фізіологічну ангінізацию» організму, тобто 

мигдалики ЛГК відіграють важливу роль у процесах загальної адаптації 

організму, що відбуваються на межі норми з патологією [26, 71, 99, 153].  

Потрібно також відмітити, що при виконанні мигдаликами адаптаційних 

функцій - механізми антимікробного захисту можуть порушуватись, внаслідок 

чого розвивається місцевий інфекційно-запальний процес, тобто мигдалики 
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виконують роль «вхідних воріт» для інфекції [6, 7, 19, 21, 49, 52, 58, 87, 118, 

139, 181].  

На сьогоднішній день відомо, що мигдалики ЛГК виконують не лише 

функцію «бар’єрного органу», вони також служать «органом інформації» про 

антигенний склад навколишнього середовища [116, 118, 148, 153], завдяки яким 

здійснюється продукція антитіл та формування «клітин імунної пам’яті».  

Тобто, мигдалики виконують функцію імунологічного захисту організму, 

починаючи від регуляції тучноклітинної інфільтрації слизової оболонки верхніх 

дихальних шляхів, аж до формування високоспецифічних антитіл до мікробних 

і вірусних агентів переважно класу А [153, 155]. 

Завдяки численим дослідженням наприкінці 70-х років, використовуючи 

методи функціональної морфології, визначення клітин-антитілопродуцентів в 

мигдаликах людей і тварин та синтез антитіл в культурах клітин на вірусні та 

мікробні агенти in vitro, - було встановлено здатність мигдаликів формувати 

імуноглобуліни всіх відомих класів [12, 26, 44, 73, 99]. 

Як в умовах норми, мигдалики ЛГК мало впливають на загальний рівень 

антитілопродукції в організмі, так і при наявності запальних процесів, коли 

рівні деяких імуноглобулінів класів А і М та титри специфічних антитіл до 

антигенів стрептокока та стафілокока - можуть значно коливатися, також 

підвищується рівень IgЕ в сироватці крові [50, 99, 107, 148, 174, 220, 281]. В 

пацієнтів з хронічними запаленнями мигдаликів ЛГК, на основі досліджень 

тканин мигдаликів було встановлено, що в таких умовах процеси формування 

антитілопродуцентів різних класів в зоні вторинних фолікулів протікають 

гірше, що може безпосередньо бути пов’язане з порушенням функціонально-

структурних зв’язків між стромою, епітеліальною та лімфоїдною тканинами і 

клітинами, і служити ознакою визначення розвитку локальної недостатності 

[16, 26, 107, 152, 153]. 



31 
 

 
 

Досліджуючи роль алергізації організму при патологічних станах 

структур ЛГК, чимало вчених прийшли до думки, що проведення сучасних 

неінвазивних методів дослідження факторів імунітету, таких як визначення 

цитокінів, захисних білків, алергії, РС (LIF-фактору), а також за допомогою 

визначення реагінових антитіл (IgE, ІgG4) можна провести диференційну 

імунодіагностику між деякими патологічними станами структур ЛГК [12, 26, 

44, 68, 71, 115, 151, 152, 213, 280]. 

Чимало досліджень було присвячено питанням виділення з мигдаликів 

ЛГК біологічно-активних речовин [25, 249]. Так, наприклад, Falk [249] 

визначив наявність тимічних гормонів в мигдаликах, але вони через деякий час 

зникають, що свідчить про те, що мигдалики мають лише накопичувальну 

здатність, і подібно до інших систем імунітету - не мають здатності до їх 

утворення.   

Останніми роками дослідники все більшої уваги приділяють визначенню 

біологічно-активних речовин в ротоглотковому секреті, адже це дає можливість 

у пацієнтів з різними патологічними станами проводити діагностику, 

прогнозувати та оцінювати ефективність лікування [32, 66, 173, 210]. 

Також, з тканин мигдаликів були виділені білкові субстанції, схожі за 

характером дії до гормонів, виділених з вилочкової залози, та знову ж таки дані 

фактори не мали відновлюючого антитілогенезу. За деякими твердженнями - 

важливим компонентом РС є білки, протеолітичні ферменти та їх інгібітори, 

котрі відіграють важливу роль в запальних та алергічних реакціях організму 

[50, 87, 158, 162, 163, 222]. Вивчення впливу протеїназ РС в патогенезі 

запальних та алергічних захворювань різних органів займає також важливу 

роль [30].  

Голобородько О. П. та співавтори [66], при з'ясуванні ефективності 

показників активності протеолітичних ферментів загальної та специфічної дії та 

вмісту ɣ₁-інгібітора протеїназ в РС у осіб із захворюваннями верхніх дихальних 
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шляхів виявили, що даний метод можна вважати цінним неінвазивним 

способом для оцінки їх стану та ефективності терапії. 

В подальшому вдалось визначити ряд цитокінів, котрі мають якості 

фактора гальмування макрофагів та лейкоцитів – MIF та LIF, transfer-factor, 

який здатний переносити гіперчутливість до антигенів та посилювати 

антигенну відповідь [21, 48, 73, 84, 107, 131, 140, 171, 202, 267]. 

Крім того, на сьогоднішній день відомо, що з тканин мигдаликів 

виділяють практично всі типи інтерлейкінів, інтерферони, тромбоцитарний 

фактор росту, лімфотоксин та фактор некрозу пухлин, які здатні формувати 

різні рівні захисту, як первинні, так і вторинні [12, 44, 46, 62, 71, 107, 153, 154, 

155, 172, 265]. 

В мигдаликах пацієнтів хворих на хронічний тонзиліт був визначений 

діалізабельний фактор, який завдяки властивостям фактора переносу, був 

спроможний скеровувати диференціацію стовбурових клітин в бік клітин 

лімфоїдного ряду [140, 267].   

В сучасних дослідженнях є дані про те, що процеси диференціації 

стовбурових клітин в клітини організму реципієнта та продукція трофічних 

факторів можуть за рахунок активації та диференціації клітин модулювати 

регенеративні процеси. Незважаючи на те, що після введення стовбурових 

клітин при різних патологічних процесах, спостерігався виражений клінічний 

ефект - кількість клітин трансплантанта через певний період часу була незначна 

[262, 264].  

Мітін Ю. В. і співавтори [125] проводячи порівняльний аналіз 

морфологічного стану слизової оболонки верхніх дихальних шляхів (ВДШ) в 

лабораторних мишей на фоні атрофічного процесу інфекційного генезу після 

застосування мезенхімальних мультипотентних стромальних клітин пуповини 

людини, виявили активацію репаративних процесів та структурне і 
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функціональне відновлення слизової оболонки ВДШ. Це свідчить про 

можливість використання для лікування атрофій слизових оболонок ЛОР-

органів даних клітин. Тому дослідження в даному напрямку потребують 

подальшого розвитку. 

Поряд із основною функцією мигдаликів, також слід зазначити процес 

лімфоцитоутворення, який раніше виділявся в окрему функцію мигдаликів. 

Даний процес полягає в розмноженні Т- і В-лімфоцитів, які потрапляють із 

центральних органів, також формування лімфоцитів із їх попередників, та їх 

спеціалізації у ефекторні клітини. Лімфоцити, що утворюються при цьому - 

потрапляють частково в системний кровотік, а частково мігрують через 

епітеліальний покрив мигдаликів [17, 47, 53, 73, 116, 140, 246, 273]. 

Фактори неспецифічного захисту слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів слугують, так би мовити «першою лінією захисту» [19, 21, 49, 50, 58, 

109, 139, 148, 181]. Вони мають різноманітні механізми дії, та їм притаманна 

протигрибкова, антибактеріальна та анфлогістивна дія; які визначались у 

факторів системи неспецифічних секреторних ліпопротеазних інгібіторів, 

елафіну і лактоферину [171].  

За даними О. Ф. Мельникова, О. Ю. Бредуна [151] – які досліджували 

активність лімфоїдних (лімфоцитів, лімфоїдних фолікулів) та нелімфоїдних 

(клітин моноцитарно-гранулоцитарного рядів, слизової оболонки та 

дендритних клітин) структур слизових оболонок ВДШ, в результаті яких були 

вивчені відмінності між різними патологічними процесами в ПМ, та виявлено, 

що отримані дані можуть служити для диференційної імунодіагностики стану 

піднебінних мигдаликів та для оцінки ефективності їх лікування. 

Мигдаликам ЛГК також притаманна больова, термічна та тактильна 

чутливість, таким чином слід пам’ятати про їх рецепторну функцію. Піднебінні 

мигдалики містять подібні до мікрогангліїв рецепторні закінчення, вегетативні 

волокна, нервові клітини та їх скупчення, - таким чином мигдалики можуть не 
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тільки сприймати нервові імпульси, а й бути джерелом імпульсації для інших 

органів [8, 116, 158]. 

Думки про вплив стану кишкового еубіозу на формування хронічного 

тонзиліту були підтверджені Д. Д. Заболотною та співавторами [63], які 

виявили, що у 80% пацієнтів після перенесеного гострого тонзиліту – період 

реконвалесценції протікає на фоні дисбактеріозу кишківника.  

Зважаючи на всі отримані клініко-імунологічні дослідження, можемо 

стверджувати, що навіть в умовах хронічного запалення мигдалики ЛГК мають 

виражену імунологічну дію за рахунок клітин-регуляторів, клітин-ефекторів та 

цитокінів, адже навіть в таких умовах вони здатні продукувати поліпептиди, які 

мають регуляторну та протипухлинну здатність [1, 15].  

Отже, мигдалики ЛГК, як активні компоненти місцевого і системного 

імунітету - повинні бути максимально збереженні, за  виключенням випадків, 

коли вони дійсно є джерелом інфекції, з незворотніми змінами та негативним 

впливом на асоційовані з ними органи.  

 

1.2. Клініко–імунологічний стан організму після тонзилектомії 

Хронічний тонзиліт вважається одним із найбільш розповсюджених 

захворювань ЛОР-органів, частота розповсюдження котрого серед різних 

контингентів населення, за даними численних досліджень, складає від 12,5% до 

22,1% [126, 189, 230].  

За даними деяких авторів [10, 185] захворюваність на хронічний тонзиліт 

в Україні складає близько 1260 на 10 тис. населення. 

Серед найрозповсюдженіших факторів, які сприяють розвитку даного 

захворювання є часті гострі запальні захворювання мигдаликів та ВДШ, 

хвороби суміжних органів (зубів, носа та приносових пазух,  тощо), ймовірна 
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генетична схильність, фактори навколишнього середовища, тривалість 

захворювання, індивідуальна реактивність організму, тощо. 

Також, існує думка про вікову закономірність даного захворювання [21, 

45, 158, 204]. Так, за даними П. Л. Чумакова [232] - хронічний тонзиліт 

найбільш розповсюджений в осіб від 21 - 30 років, з них 25,2 % - жінки 

дітородного віку, та 17,6 % - чоловіки. Також слід звернути увагу на те, що    

17,3 % пацієнтів (кожен 6), знаходяться у віці до 20 років. Деякі з цих авторів 

відзначали також статеву та сімейну відмінність [223], відмінність способу 

життя та особливості певних факторів проживання даних осіб [177], але все це 

має індивідуальний характер і також залежить від стану системи імунітету. 

З виникненням хронічного тонзиліту багато авторів пов’язує розвиток чи 

погіршення перебігу цілої низки серцево-судинних захворювань, захворювань 

нирок, суглобів, щитовидної залози [5, 8, 13, 53, 106, 114, 134, 163, 165, 167, 

175, 185, 235, 251, 260, 270, 277, 278].  

Так за даними М. Р. Богомильського та В. Р. Чистякової [230] більше 100 

соматичних захворювань пов’язані з хронічним тонзилітом. 

При декомпенсованій формі ХТ спостерігаються найбільш виражені 

зміни в органах та системах організму, що зумовлені безпосереднім впливом 

бактеріємічного, токсинемічного, алергічного та нервово-рефлекторних 

факторів, що супроводжується дисбалансом в імунному статусі, а саме 

відбувається перерозподіл вмісту Т- і В-лімфоцитів, та їх субпопуляцій, появою 

циркулюючих імунних комплексів, та сенсибілізація гранулоцитів до 

бактеріальних алергенів [12, 53, 71, 198, 220]. 

Досліджуючи роль В-клітин мигдаликів і переферичної крові в розвитку 

IgA–нефропатії, G. Wu та співавтори [277], виявили, що після тонзилектомії 

кількість В–клітин у пацієнтів з IgA–нефропатією значно нижча, ніж до 

операції. Отже, концентрація В–клітин в мигдаликах і в переферичній крові 
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може передбачати перебіг захворювання – нефропатії, яка викликана імуно-

глобулінами класу А; та по зміні цієї концентрації до та після тонзилектомії 

можна говорити про вираженість патологічного процесу в нирках. 

Існує чимало клінічних класифікацій ХТ, а саме: класифікація - 

запропонована Л. А. Луковським [142], Б. С. Преображенським [187],                 

І. Б. Солдатовим [206], також класифікація Б. С. Преображенського була 

доповнена В. Т. Пальчун [176], а основні об’єктивні критерії - розроблені 

Заком, Гізе, Преображенським [89, 178, 214].  

Проте, для визначення форми ХТ одним із головних чинників є не тільки 

клінічне дослідження пацієнтів, а також оцінка імунологічної активності ПМ, 

проведення лабораторних досліджень, адже саме вони дають найбільше 

інформації про характер і функціональний стан клітинних елементів.  

До найчастіших ускладнень ХТ належать паратонзилярні абсцеси. Деякі 

автори, вивчаючи питання, проводили апробацію нових методів лікування та 

профілактики даних ускладнень [7, 186, 193, 201, 242]. Несвоєчасне та 

нераціонально призначене лікування також може призвести до різного роду 

місцевих та системних ускладнень [193, 201].  

Зважаючи на те, що кількість хронічних тонзилітів, ускладнених 

паратонзилітами, не значно зменшується за останні 10 років, - Т. М. Приставко 

[188], визначила ефективним застосування ентеросорбентів та імунокоректорів 

при органозберігаючому методі лікування паратонзилярних абсцесів, в 

пацієнтів хворих на ХТ, що супроводжувалось позитивною динамікою 

показників місцевого та системного імунітету.  

Оскільки, ХТ є хронічним інфекційно-алергічним захворюванням, то під 

впливом зниження імунітету в ПМ формується джерело інфекції. При цьому в 

криптах ПМ відбувається активація, трансформація та розвиток вродженого 

процесу обмеженого запалення, продукти якого в здорової людини беруть 
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участь в якості антигену в стимуляції та розвитку імунітету в лімфатичній 

тканині ПМ.  

Таким чином, на відміну від норми, запалення в криптах ПМ при ХТ 

зростає та поширюється на всю її тканину, а мікроорганізми від поверхні крипт 

вегетують глибоко в лімфатичні тканини, лімфатичні та кровоносні судини 

мигдаликів, при цьому формується хронічне джерело інфекції, що охоплює всі 

тканини мигдаликів, з характерними ознаками місцевої та загальної запальної 

реакції [95, 171, 184, 186, 187, 224]. 

В своїх спостереженнях, А. Г. Тараканова і співавтори [190], аналізували 

характер виділень з лакун мигдаликів, у пацієнтів хворих на ХТ і виявили, що 

морфологічна картина служить об’єктивним критерієм оцінки тяжкості 

патологічного процесу тканин піднебінних мигдаликів та дозволяє оцінити 

ефективність лікування та подальший прогноз. А при прогнозованому негатив-

ному перебігу даного захворювання - є об’єктивним показником для 

хірургічного  лікування. 

Важливими факторами, які визначають характер клінічних проявів ХТ є 

наявний мікробний пейзаж піднебінних мигдаликів та вірулентність інфекції. 

Однак, при розвитку ХТ мікробний склад у вогнищі такого запалення постійно 

змінюється [200].  

Серед них найбільш агресивні та часті: стрептококи, стафілококи, β-

гемофільна паличка, віруси, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria 

gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheria, анаероби і спірохети, та рідше 

внутрішньоклітинні паразити: мікоплазми, хламідії [3, 77, 176, 199, 225, 226, 

236, 259, 263, 269, 274, 276].  

Згідно сучасних даних, ендоекосистема організму людини включає 

близько 1015 мікробних клітин, що є важливим стабілізуючим фактором 

гомеостазу. А стан мікробіоценозу кишківника визначає мікробне обсіменіння 
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слизової оболонки ротової порожнини, що має значний вплив на формування 

хронічного тонзиліту [63]. 

Зважаючи на постійне зростання тенденції до розвитку хронічного 

процесу в структурах ЛГК та зміни спектру мікробної флори - наявність 

асоційованих форм у вигляді: анаеробно-аеробних, бактеріально-грибкових, 

вірусно-бактеріальних комбінацій та вірусно-хламідійно-бактеріальних 

інфекцій [3, 19, 63, 64, 77, 100, 110, 112, 157, 164, 194, 196, 203], тому дедалі 

більшої уваги приділяють новим методам консервативного лікування, та 

розробці нових клініко-імунодіагностичних засобів [4, 42, 76, 77, 79, 124, 135, 

143, 158, 161, 169,178, 180, 199, 208, 226, 266].  

Хоча, неефективність консервативного лікування тонзилітів внаслідок 

відсутності адекватних методів санації глибоких сегментів тонзилярних лакун 

спостерігалась досить часто [141]. При неефективності останнього та при 

можливих ураженнях як системних, так і органних - проводиться хірургічне 

лікування - тонзилектомія.  

На сьогоднішній день активно вивчається роль вірусів, а саме герпес-

вірусів, в етіології тонзилітів, та їх вплив на клінічний перебіг захворювання і 

хронізацію процесу [43, 104, 111, 130, 212, 252] . Це пояснюється тим, що для 

даних вірусів вхідними воротами є слизова оболонка ВДШ і ротоглотки. А при 

імунодефіцитних станах, таких як тонзиліт, створюються сприятливі умови для 

реактивації віруса. Що часто супроводжується активацією власної умовно- 

патогенної флори з формуванням хронічних гнійно-запальних захворювань [17, 

21, 24, 26, 51, 71, 99, 123, 271]. Також, часто дані віруси можуть бути 

асоційовані з стафілококами та стрептококами [194, 196, 200].  

За даними С. В. Сидоренко [202] близько 70 % тонзилітів викликають 

віруси. 
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В хірургічній практиці оцінка важкості запальних та гнійно-деструктив-

них захворювань є важливою для вирішення питань лікувальної тактики та 

подальшого прогнозу. Тому для оцінки клінічних та лабораторних показників в 

балах постійно створюються нові шкали та системи [89, 94, 124, 143, 176]. 

Аналізуючи показники клінічного та імунологічного дослідження у 

пацієнтів хворих на ХТ і у здорових осіб різного віку Д. І. Заболотний та 

співавтори [94] запропоновали бальну оцінку клініко-імунологічного стану, 

завдяки якій ми можемо визначити стан пацієнтів та оцінити ефективність 

проведеного лікування. 

Вона базується на:  

- Клінічній оцінці стану хворих на ХТ (визначається ступінь гіперемії 

піднебінних дужок, наявність казеозно-гнійного вмісту в лакунах, стан 

регіонарних лімфовузлів, число загострень в рік, наявність супутніх 

захворювань, термометрія тіла при загостренні ХТ);  

- Оцінці імунологічного стану у хворих на ХТ, при аналізі імунограм 

в відповідності з рекомендаціями по імунологічному обстеженню при ХТ: 

місцевий імунітет (імуноглобуліни, лактоферин, протизапальні цитокіни, 

інтерферони); системний гуморальний імунітет (антитіла до мікробних агентів, 

вміст імуноглобулінів різних класів, кількість В-лімфоцитів); системний 

клітинний імунітет (Т-лімфоцити і їх субпопуляції; функціональна активність 

Т-лімфоцитів, продукція цитокінів під дією мітогенів in vitro); фактори 

вродженого імунітету (число моноцитів, нейтрофілів, эозинофілів, природних 

цитотоксичних клітин та їх активність, активність фагоцитозу); фактори 

імунопатологічної направленості (ЦІК, антитіла до ДНК - Ana-sreen, антитіла 

до білковополісахаридного антигену сполучної тканини типу Cоole); наявність 

алергії будь-якої локалізації. Тест на функціональний резерв мигдаликів по 

секреторному IgA. 
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Завдяки даній шкалі ми можемо оцінити клініко-імунологічний стан 

пацієнтів до та після лікування, і чим ближче значення середнього балу до 

контролю, тим ефективніше запропонована терапія. 

Вибір методу лікування до сьогоднішнього дня супроводжується 

численними дискусіями з боку як оториноларингологів, так і інших суміжних 

спеціалістів. Одні налаштовані консервативно, інші - радикально. Та 

незважаючи на все, кількість радикально налаштованих постійно зменшується у 

всьому світі [2, 7, 10, 57, 59, 60, 94, 98, 119, 120, 155, 209]. 

Хірургічне лікування хронічного тонзиліту проводиться зазвичай в 

умовах локально-системної імунної недостатності, а після проведення 

тонзилектомії,  враховуючи ряд стресових факторів імунна недостатність може 

значно збільшитись, що може в подальшому негативно вплинути на стан 

організму [6, 29, 49, 117, 126, 150, 168, 244, 268, 272, 277].  

Досліджуючи вплив тонзилектомії на показники гуморального імунітету 

пацієнтів з тонзилярною патологією, M. Nasrin та співавтори [244], 

спостерігали за змінами концентрацій сироваткових імуноглобулінів IgG, IgM, 

IgA. Таким чином, вони виявили, що параметри гуморального імунітету дещо 

змінюються після тонзилектомії, але незважаючи на це імунний статус 

залишається неушкодженим. 

Беручи до уваги можливі негативні наслідки післяопераційного періоду 

на фоні імунодефіциту є необхідним використання імунорегуляції та 

імуноадаптації. Пошук нових комбінацій імунозамінюючої терапії є основним 

напрямком роботи клінічних імунологів та алергологів та практикуючих лікарів 

[12, 20, 24, 32, 36, 39, 62, 91, 95, 221]. 

Порівнюючи ефективність методів консервативного та хірургічного 

лікування хронічного тонзиліту багато вчених дійшли до висновку, що 

тонзилектомія часто не вирішує питань подальшого прогресування пов’язаних 
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супутніх патологій, та в більшості випадках не полегшує їх перебіг, в той час, 

коли консервативне, індивідуально підібране лікування має явні переваги [6, 

81, 133, 184]. 

Це, швидше за все пов’язане з тим, що процеси включення аутоімунних 

механізмів альтерації тканин при хронічному тонзиліті вже пройшли 

критичний період та в подальшому наявність чи відсутність мигдаликів вже не 

впливає на характер перебігу супутньої патології [76, 81, 88, 108, 120, 135, 141, 

153, 175, 188, 208, 209, 227, 277].  

До ранніх ускладнень після проведеної тонзилектомії належать: 

кровотечі, інфекційні та травматичні ускладнення (стоматит, глосит, локальні 

абсцеси, лімфаденіт, флегмона шиї, середній отит) [184, 186, 253, 272].  

В своїй праці S. Sarny та співавтори [272], досліджуючи різні методи 

тонзилектомії та післяопераційні геморагії - встановили певні відмінності, так 

співвідношення важких післяопераційних геморагій по відношенню до 

незначних є вищим при біполярному методі, тоді як незначні кровотечі частіше 

виникають після методу кобляції. 

Часто тонзилектомія не вирішує клінічних питань частоти певних 

захворювань, таких як гострі респіраторні вірусні захворювання, а їх кількість 

протягом року після операції не зменшується, а в окремих випадках - частішає, 

що пояснюється високими ризиками інфікування та супроводжується 

розвитком хронічних процесів ВДШ [16, 49, 155, 158, 184]  та травного тракту - 

пов’язаного з піднебінними мигдаликами в системі мукозального імунітету [63, 

119]. Перебіг алергічних ринітів, як катаральних, так і цілорічних, у даних 

пацієнтів в період загострення стає більш тривалий, а період ремісії навпаки - 

коротшим [121].  

Питанням гіпертрофії піднебінних мигдаликів в дітей та хронічного 

запального процесу в них присвячено чимало робіт [88, 240, 253, 242, 288]. 
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Деякі вчені оцінюючи негативні наслідки після аденотонзилектомії, що 

супроводжувались підвищеним інфікуванням, більш затяжними захворюван-

нями ВДШ та утрудненим лікуванням [242, 253], - пропонували проводити 

навіть однобічну тонзилектомію, з метою максимального збереження структур 

ЛГК [240, 288]. Чимало робіт присвячено вивченню окремих факторів імунітету 

та алергії у дітей [72, 73]. 

Існує чимало думок про функціональний зв'язок між мигдаликами ЛГК і 

ендокринними органами, оскільки в них є спільність ембріонального 

походження та початкового розвитку. Так, при наявності аутоімунного 

тиреоїдиту тканина мигдаликів може бути пошкоджена антитілами до 

мікросомальної фракції тканини щитоподібної залози, що знову ж таки, показує 

зв'язок між цими структурами при їх захворюваннях [61].  

Раніше Л. Н. Ягода [233] проводячи дослідження дітей після 

тонзилектомії, виявила зниження рівня гормонів щитоподібної залози протягом 

3 місяців. Однак, дане питання потребує подальшого вивчення для визначення 

всіх факторів, що впливають на даний взаємозв’язок.  

Також, описаний можливий зв'язок ХТ з системою «гіпофіз-гіпоталамус- 

периферичні ендокринні залози». Oднією із причин порушення діяльності залоз 

внутрішньої секреції вважали ХТ, а тонзилектомія розцінювалась як фактор, що 

ліквідує відставання в розвитку дітей і підлітків [233]. Однак, В.А. Снегур такої 

залежності не виявив [204]. 

Провівши аналіз поширеності ЛОР-патології  хворих на цукровий діабет 

1-го типу, а саме хронічного тонзиліту, Ю. В. Гавриленко [229], виявив, що 

хронічні захворювання лімфоепітеліальних структур глотки мають 42% 

пацієнтів. І за допомогою графічної методики «Кактус» і кольорового тесту 

Люшера були виявлені значні порушення в психоемоційній сфері, також 

спостерігались негативні зміни цитохімічного складу клітин крові, що 

підтверджує наявність тісного зв'язку змін метаболізму клітин і порушень 

імунної системи. 
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Схожість ембріонального та початкового розвитку з мигдаликами -

притаманна і вилочковій залозі. Так експериментально було показано їх 

спільний гормональний вплив, та порушення функціонування останньої при 

видаленні мигдаликів. Також було виявлено, що при видаленні мигдаликів у 

кроликів, структури вилочкової залози атрофуються, а при видаленні останньої 

-  мигдалики навпаки гіпертрофуються [153]. Проте, дане питання потребує 

подальшого вивчення і експериментального підтвердження. 

На сьогоднішній день існує думка про важливу роль лімфоепітеліальних 

скупчень у процесах імунного нагляду за постійністю внутрішнього 

середовища організму, за видаленням мутантних клітин та попередженням 

розвитку пухлинних процесів [153], адже при недостатності лімфаденоїдної 

тканини в верхніх дихальних шляхах (тонзилектомія, гіпотрофія) - частіше, ніж 

при її наявності, виявляють пухлини верхніх дихальних шляхів та травного 

тракту [111, 209].  

Мельников О. Ф. і співавтори виявили можливі механізми впливу 

піднебінних мигдаликів на протипухлинний імунітет, а Load et.al. дослідив 

імунобіохімічні процеси між лімфоцитами мигдаликів та клітинами пухлини 

[148, 153]. 

Важливим досягненням було також виявлення у пацієнтів з хронічним 

тонзилітом в діалізабельній фракції лізованих лімфоцитів мигдаликів 

розчинного поліпептидного фактора, який змінював напрямок диференціації 

стовбурових клітин кісткового мозку мишей в бік лімфоцитопоезу [140, 148, 

153, 267], що говорить про можливість впливу піднебінних мигдаликів на 

напрямок диференціації стовбурових клітин.  

Отже, в умовах адаптації організму до змін макросвіту, структури ЛГК 

можуть також виконувати й інші регуляторні функції [8, 88, 153].   
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Враховуючи той факт, що хронічні захворювання ЛГК розвиваються на 

фоні локальної та системної імунної недостатності, як було зазначено раніше, 

то проведення тонзилектомії призведе до її прогресування та розвитку інших 

захворювань ВДШ та пов’язаних органів [2, 10, 34, 53, 106, 134, 184, 185, 251, 

270, 277, 278], як і при видаленні інших переферичних органів системи 

імунітету [26, 153]. 

Існують думки про можливий розвиток внаслідок оперативного 

втручання та фармакологічної дії синдрому загальної варіабельної 

імунологічної недостатності, який порушує процеси антитілоутворення та 

проявляється агама- та гіпогамаглобулінемією, зменшенням концентрації 

секреторного IgA, селективним дефіцитом IgA, та порушенням характеристик 

Т-лімфоцитів [21, 34, 57, 99, 107, 148, 153, 174, 183, 220, 273, 281]. 

Зміни вмісту імуноглобулінів є індивідуальні та варіабельні в різних 

групах пацієнтів (із запальними захворюваннями мигдаликів, після 

тонзилектомії, та в осіб контрольної групи (КГ) - з незміненими мигдаликами), 

навіть в межах одного часового проміжку. При дослідженні сумарного 

імуноглобуліну А, було виявлено, що рівень імуноглобулінів класу A в слині 

тонзилектомованих пацієнтів був нижчим, ніж в осіб зі збереженими 

мигдаликами.  

За даними О. Ф. Мельникова і співавторів [153] при тонзилотомії також 

відмічається зниження антитілоутворюючого потенціалу тканини мигдалика. 

При хронічному тонзиліті можуть проявлятись окремі ознаки загальної 

варіабельної імунологічної недостатності, адже в слині таких хворих знижений 

вміст секреторного IgA та підвищена концентрація мономерного IgA в 

порівнянні із здоровими людьми. Це може значно порушити роботу багатьох 

ланок системи імунітету. 

Активація продукції секреторного IgA відмічалась при кріотонзилотомії в 

результаті стимулюючого впливу низьких температур на тканини мигдалика 
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[9], однак подальші дослідження показали, що суттєвих відмінностей у вмісті 

IgA в ротоглотковому секреті в ранньому періоді після кріотонзилотомії немає 

[153].  

Деякі дослідники, проводячи протягом певного часу з різними модифіка-

ціями апаратів і показань кріолікування піднебінних мигдаликів, виявили, що 

при вірно вибраній тактиці є значний позитивний результат [9, 37, 38, 74, 132]. 

Все частіше в літературі описуються нові методики консервативного 

лікування хронічного тонзиліту: магнітотерапія, ультразвукова терапія, NO-

терапія, застосування високих частот і теплового впливу, низькочастотного 

ультразвуку, озоноультразвукової терапії, лікування електромагнітним полем 

та імуномодуляцією [6, 33, 103, 117, 127, 136, 144, 164, 166, 167, 195, 211]; 

низькочастотним лазером [195]; терапевтичним лазером або в комбінації з 

магнітотерапією [14, 18, 75, 80, 160, 207]; а також інтралакунарна 

фотодинамічна терапія [101]. 

Однак на думку С. Г. Арзамазова та И. В. Иванец [7] дані методики 

можна використовувати лише при наявності протипоказань до хірургічного 

лікування ХТ. 

Лікування хронічних тонзилітів із комплексним застосуванням електро-

міостимуляції піднебінних дужок та медикаментозної корекції, призначення 

триметазидину та інших антиоксидантів (вітамінів А, Е, унітіолу) виявилося 

досить ефективним. Але при цьому застосування препаратів кальцію при 

лікуванні даного захворювання виявилось неефективним, адже накопичення 

кальцію в клітині веде до її апоптозу [117].  

Однак, на думку О. Ф. Мельникова [153], фізичні фактори - це стресори 

неантигенної природи, реакція на які має неспецифічний характер і правильно 

підібрані параметри спричиняють лікувальну дію.  

Так, в своїх дослідженнях О. Г. Гарюк [37, 38] довів ефективність 

керованого кріовпливу, котра сягала 90,82 % при лікуванні ХТ з наявними 

протипоказаннями до тонзилектомії. 
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Метод інтралакунарної фотодинамічної терапії ХТ - запропонований       

Н. Є. Зольніковою [101], продемонстрував хороші результати, та був 

рекомендований для підвищення ефективності консервативного лікування, а 

також в якості передопераційної підготовки, перед тонзилектомією. 

Reichel O. [283] проводячи тонзилотомію CO₂-лазером виявив певні 

переваги в порівнянні з класичною тонзилектомією, а саме: зменшення ризику 

післяопераційної кровотечі та швидше одужання. 

При вивченні взаємозв’язків показників місцевого та системного 

гуморального імунітету в групі часто хворіючих дітей з патологією ЛОР-

органів, в залежності від тривалості захворювання, було виявлено, що найбільш 

інформативним є рівні IgM та IgG, а при гіперплазії аденоїдних вегетацій і 

CD20+ -клітин. А при відсутності еозинофілії в системній циркуляції і в 

тканинах ЛГК в дітей показники гуморального імунітету були вищі [256].  

Герасимюк М. І. [41, 47, 48] в своїй роботі зробив теоретичне 

обгрунтування та нове вирішення актуального завдання щодо покращення 

діагностики та тактики лікування хворих на хронічний тонзиліт шляхом 

визначення у крові субпопуляційного складу лімфоцитів і його співставлення з 

рівнем апоптозу і некрозу та динамікою зміни рівнів окремих цитокінів. 

Враховуючи дані багатьох досліджень, можна дійти висновку, що 

визначення рівня імуноглобулінів сироватки крові та концентрації 

секреторного IgA ротоглоткового секрету є діагностично виправданим у виборі 

методу лікування та можливих наступних імунодифіцитних станів [15, 34, 56, 

57, 118, 119, 148, 152, 173, 183, 273]. 

Не менш важливим є визначення зміни рівня антитіл до антигенів 

найбільш вірогідних в етіопатогенетичному значенні мікроорганізмів після 

проведення тонзилектомії. Відсутність зниження даного рівня може свідчити 

про наявність джерела антигенного подразнення поза мигдаликом [88]. 
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Врахавуючи патогенетичну концепцію, хронічний тонзиліт, який 

формується в умовах імунної недостатності [12, 17, 21, 23, 26, 51, 71, 88, 99, 

123, 185, 271, 277], при проведенні оперативного втручання, внаслідок 

виключення лімфоїдної тканини з системи імунних взаємовідносин, без 

проведення відповідної імунореабілітації, може негативно вплинути на 

місцевий та системний імунітет [50, 118, 153, 256]. 

Лікування пацієнтів з різними станами ЛГК полягає в комплексному 

використанні різних медикаментозних та немедикаментозних методів 

лікування, які спрямовані на відновлення імунологічного гомеостазу, 

стимуляцію місцевого імунітету, та ліквідацію патогенних штамів 

мікроорганізмів піднебінних мигдаликів [11, 27, 33, 76, 81, 133, 153, 182, 245]. 

Зважаючи на це іде постійний пошук нових підходів до лікування даних 

пацієнтів.  

 

1.3. Роль мукозальних вакцин сучасного типу в зниженні рівня 

інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів 

Враховуючи появу нових даних про імунокомпетентні клітини 

мигдаликів, їх імунологічні функції, та імунодефіцитні стани - щоразу 

з’являються нові методи лікування та профілактики хронічних тонзилітів, із 

застосуванням різних видів модифікаторів імунної відповіді та застосування в 

профілактичних цілях вакцинації різними групами препаратів з бактерій та 

грибів, які містяться на слизовій оболонці, що є перспективним напрямком 

досліджень [1, 20, 26, 39, 72, 83, 104, 105, 137, 169, 171, 221, 243, 284, 285]. 

Проте, ефективність проведення вакцинації напряму залежить від стану 

реактивності самого організму [22, 28, 72, 231], а не тільки від властивостей 

препарату, адже самі вакцини можуть викликати як активацію, так і супресію 

окремих ланок імунітету. Це питання особливо актуальне в даний час, оскільки 
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кількість імуноскомпроментованих осіб постійно збільшується, а імунна 

відповідь на введення їм вакцин може бути ослабленою [231]. Також, при 

застосуванні мукозальних вакцин виявлено, що їх ефективність залежить як від 

складу самої вакцини, так і від способу її введення [28, 105, 122, 169, 221, 243, 

255]. 

Існує чимало досліджень, щодо застосування препаратів у пацієнтів з 

різними станами структур лімфоглоткового кільця, таких, як наприклад: 

Поліоксидоній з бактеріальними засобами; Гепон після тонзилектомії; 

Тонзилгон Н; Імупрет; Циклоферон - в пацієнтів, які перехворіли гострим 

тонзилітом; Рибомуніл; ІРС- 19, комбіноване застосування препаратів Тималін 

з Поліоксидонієм, Синупретом, Ехінацеєю [65, 83, 90, 108, 109, 145, 148, 149, 

150, 153, 189, 191, 238].  

Широко застосовують засоби тимічного походження: Левамизол, Тімалін, 

Тімоген, їх синтетичні аналоги, які вводяться традиційно або способом 

фізіотерапії [78, 109, 111, 189], Імудон, Ісміжен, Респіброн [31, 37, 39, 43, 91, 

237, 241], тощо, які виявились достатньо ефективними: частота інфекційно-

запальних захворювань ВДШ істотно зменшувалась, а при профілактичному 

застосуванні спостерігалось підвищення системного гуморального та 

клітинного імунітету [72]. Цей напрямок одні автори назвали «мукозальною 

імунізацією» [147, 153], а інші «бактеріальною імуномодуляцією» [221]. 

Існує чимало нових тенденцій щодо розробки імуностимулюючих 

препаратів, та пошук нових шляхів лікування і профілактики імунозалежних 

патологій, а саме виділення та очищення біологічно активних молекул 

ендогенного походження, що володіють імуномоделюючими властивостями. 

До них належать препарати з стимулюючою дією на Т- і В-лімфоцити, та 

препарати, отримані з продуктів центральних органів імунітету. Також 

створення препаратів методами хімічного синтезу з трав, грибів та тварин [146], 

генно-інженерним способом та імунобіологічним [221]. 
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Протягом останніх років широко застосовують різні комбінації імуно-

модуляторів з антиоксидантними, з антибактеріальними, гомеопатичними пре-

паратами та адаптогенами [71, 78, 90, 105, 144, 149, 150, 158, 159, 168, 170, 275].  

Всі мукозальні вакцини застосовуються або місцево - в ротоглотці, або 

системно-перорально, та створюються на основі структурних одиниць різних за  

складом та кількістю умовно-патогенних мікроорганізмів ВДШ, від 4 до 19. 

При цьому, для локально-системної вакцинації використовують, як лізати з 

мікроорганізмів та продуктів їх розпаду, так і більш чисті препарати, білково-

полісахаридні комплекси клітинної стінки, чи рибосоми мікроорганізмів [78, 

105, 150, 159, 170].  

Так наприклад, запропоноване лікування з застосуванням 

антибактеріальних промивань лакун піднебінних мигдаликів, вживання 

нестероїдних протизапальних препаратів загальної дії, рослинних 

імуномодуляторів та адаптогенів мало хороші результати [158].  

Інші автори застосовували розчин Імідазолу з аскорбіновою кислотою - 

місцево, та спостерігали позитивний терапевтичний ефект протягом 6 місяців, 

який проявлявся зменшенням випадків захворюваності на ГРВІ, риніт, фарингіт 

[214].  

Верес В. М. [24] в своїх клініко-імунологічних дослідженнях у пацієнтів 

після тонзилектомії у віддаленому періоді показав, що запропонована ним 

схема імунореабілітації за допомогою імунотропних засобів, антиоксидантів, 

вітамінів та проведення детоксикації, із наступною локальною вакцинацією 

бактеріальним лізатом (ІРС-19) мала переваги: нормалізація показників 

місцевого і системного імунітету та зменшення кількості наступних 

захворювань ВДШ, тобто виявилась набагато ефективнішою в порівнянні із 

загальноприйнятою. 
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Ефективність застосування фітопрепаратів (Імупрету) підтверджена в 

роботі Ю. В. Дідіченко [65]. В даній роботі виявлено, що після застосування 

фітопрепарату спостерігалась нормалізація рівнів кортизолу, лактоферину, 

інтерлейкіну-1β, та α-інтерферону, раніше, ніж без застосування препарату. 

Також позитивна динаміка спостерігалась в зменшенні термінів больового 

синдрому в пацієнтів, більш коротшому періоді епітелізації операційної рани, 

зниженні мікробного обсіменіння слизової оболонки ротової частини глотки, а 

повний курс прийому фітопрепарату після тонзилектомії впродовж першого 

місяця сприяє відновленню як місцевого, так і загального імунітету, та 

зменшенню частоти гострих респіраторних захворювань.  

Так, А. В. Полевщиков [62] при комплексному лікуванні ХТ проводив 

промивання лакун піднебінних мигдаликів розчином мірамістину, контактну 

ультразвукову обробку ПМ і призначав Імудон, що дозволило зберегти 

оптимальне співвідношення кількості живих лімфоцитів до кількості 

лімфоцитів у стані апоптозу на термін до 7 міс. 

В роботі К. Є. Ямпольської [234] показано ефективність методу лікування 

дітей молодшого шкільного віку, хворих на хронічний тонзиліт, із наявним 

карієсом зубів, шляхом поєднання традиційної терапії та сучасної 

імунокорекції із застосуванням неспецифічних імуномодуляторів та 

мукозальної вакцини локальної дії - Респіброну. 

Зважаючи на те, що постійно відбувається зміна антигенної структури 

бактерій та зростає резистентність до антибіотиків, постійно йдуть пошуки 

нових методів терапії, так наприклад застосування бактеріофагів та «фагових 

коктелів», що мало позитивний терапевтичний ефект [35]. 

На сьогоднішній день існує велика кількість мукозальних вакцин, які 

відрізняються за способом введення: оральним, інтраназальним, 

інтраректальним та інтравагінальним, а їх дія базується на здатності 

мікроорганізмів проникати через слизові оболонки та вступати у взаємодію з 

захисними системами організму.  
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Дані вакцини цікавлять фахівців різних галузей медицини, адже їм 

притаманні такі переваги, як: простота методів введення; здатність викликати 

місцеву та системну імунну відповідь, забезпечувати достатній захисний рівень 

імунітету в поєднанні з низькою реактогенністю та слабкою алергенністю; а 

завдяки незначним протипоказанням до щеплень кількість осіб, що 

вакцинується, постійно збільшується [113]. 

Під час дослідження ефективності застосування різних мукозальних 

вакцин реалізується декілька різних стратегій: хімічна модифікація мікробних 

антигенів, пероральне введення існуючих вакцин, використання ад'ювантів та 

носіїв різного походження, тощо.  

 

Резюме 

На сьогоднішній день, питання лікування та профілактики загострень 

хронічного тонзиліту є актуальним зважаючи на велику чисельність 

захворювання. Так як, мигдалики ЛГК відіграють важливу роль у становленні 

та функціонуванні місцевого та системного гуморального імунітету іде 

постійний пошук ефективних методів терапії, щодо вирішення даних питань. 

Застосування мукозальних вакцин для лікування захворювань ЛГК має 

значні переваги, але ефективність проведення вакцинації часто залежить від 

стану реактивності організму, адже вакцини можуть викликати як активацію, 

так і супресію окремих ланок імунітету.  

Оскільки, кількість імуноскомпроментованих осіб постійно збільшується, 

а імунна відповідь на введення їм вакцин може бути ослабленою, все це 

створює підгрунтя для подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали досліджень обстежених пацієнтів 

В даних клінічних обстеженнях та лабораторних дослідженнях брало 

участь 150 осіб, віком від 18 до 40 років, з них чоловіки - 71 пацієнтів, жінки - 

79 пацієнтів.  

Нами було сформовано три досліджувані групи: 

Перша група - пацієнти хворі на хронічний тонзиліт. Дана група склала 

62 пацієнти. В свою чергу вона поділялась на дві підгрупи: до 1-ї увійшов 31 

пацієнт, які приймали мукозальну вакцину - Респіброн, до 2-ї увійшов 31 

пацієнт, вони приймали - ОМ-85 (Бронхо-Ваксом). 

Другу групу склали пацієнти, яким було виконано тонзилектомію, термін 

після проведеної ТЕ складав до 2 років. До неї ввійшло 58 пацієнтів. Дана група 

також поділялась на дві підгрупи: 1-а підгрупа склала 29 пацієнтів, які 

приймали Респіброн, до 2-ї також увійшло 29 пацієнтів, які приймали – ОМ-85. 

Третя - контрольна група, практично здорові особи, без патології верхніх 

дихальних шляхів та системної органної патології. Дана група склала 30 

пацієнтів. 

Дані про розподіл обстежуваних пацієнтів згідно віку та статі наведені в 

таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1.  

Розподіл обстежуваних пацієнтів щодо віку та статі 

№ 

групи 

Стан 

ЛГК 

№ під-

групи 

Стать Середній вік, 

роки. Жінки 

(n=79) 

Чоловіки 

(n=71) 

I  

ХТ 

(n=62) 

1 

(n=31) 

15 

(48,4%) 

16 

(51,6%) 

 

33,7 

2 

(n=31) 

16 

(51,6%) 

15 

(48,4%) 

II  

ТЕ 

(n=58) 

1 

(n=29) 

15 

(51,7%) 

  14 

(48,2%) 

 

31,1 

2 

(n=29) 

14 

(48,2%) 

15 

(51,7%) 

III  

КГ 

 

(n=30) 

19 

(63,3 %) 

11 

(36,7 %) 

30,1 

           

Позначення: n – кількість пацієнтів. 

Пацієнтам всіх груп, хворих на ХТ, після проведеної ТЕ, та особам КГ, 

були проведені такі дослідження: збір скарг, анамнезу захворювання, анамнезу 

життя, огляд ЛОР-органів, загальний аналіз крові з формулою, біохімічний 

аналіз крові.  

Додатково, в пацієнтів всіх досліджуваних груп проводили імунологічні 

дослідження у відповідності до сучасних вимог оцінки імунного статусу, 

включаючи показники системного та локального (в ротоглотці) імунітету.  

До них входили: визначення реагінів (IgE) в сироватці крові методом 

ІФА; визначення вмісту цитокінів в сироватці крові та РС; визначення 

сироваткових імуноглобулінів класів: М, G, A та секреторного імуноглобуліну 
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класу А в РС; визначення клітинного складу РС; проводення культивування 

клітин ПМ; мікробіологічні дослідження РС. 

Імунологічні дослідження проводили у групах: хворих на ХТ та пацієнтів 

після ТЕ, кількістю по 11 пацієнтів, з кожної півгрупи; та 10 осіб КГ. 

При виконанні роботи від усіх осіб, які брали участь в дослідженні, 

отримано інформовану добровільну згоду на проведення всіх обстежень.  

Матеріали дисертаційної роботи були розглянуті на засіданні Комісії з 

питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових 

творів Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол засідання № 8 від 19.11.2018 р.).  

Отримано висновок про те, що робота виконана відповідно до статусу 

Української асоціації з біоетики та відповідно до етичних принципів 

Медичного дослідження, проведеного на людях, які були прийняті 

Гельсінською декларацією (2008). Порушень морально-етичних норм при 

проведенні науково-дослідної роботи не виявлено. Було прийнято позитивне 

рішення комісії щодо відповідності роботи етичним нормам. 

В даних дослідженнях, групам пацієнтів - хворих на ХТ та після ТЕ, в 

якості терапії призначались мукозальні вакцини загальної та місцевої дії,     

OM-85 та Респіброн, згідно інструкції виробника, протягом трьох місяців. 

Мукозальну вакцину ОМ-85 приймали згідно з рекомендаціями 

виробника у капсулах (per os), що виключало можливість контакту антигенного 

матеріалу з поверхнею слизової оболонки ВДШ.  

До складу цього препарату входять антигени таких мікроорганізмів: 

Klebsiella pneumoniae; Staphylococcus aureus; Streptococcus pyogenes; 

Streptococcus pneumoniae; Streptococcus viridans; Haemophilus influenzae; 

Klebsiella ozaenae та Moraxella catarrhalis. 
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Респіброн є мукозальною вакциною, що вживається у вигляді суб-

лінгвальних таблеток. 

До складу цього препарату входять антигени таких мікроорганізмів: 

Klebsiella pneumoniae; Klebsiella ozaenae; Staphylococcus aureus; Streptococcus 

pyogenes; Streptococcus viridans; Haemophilus influenzae B; Neisseria catarrhalis, а 

також Diplococcus pneumoniae. 

Об’єктом дослідження служив нестимульований РС, який збирався тричі 

в спеціально приготовлені пробірки, епіндорфи, об’ємом по 2 мл., кількістю - 2 

шт.: до вакцинації; в ранньому періоді (через 10 днів, після закінчення 

вакцинації); у віддаленому періоді (через 6 місяців після вакцинації).  

Обробляли РС згідно рекомендацій Д. І. Заболотного, О. Ф. Мельникова 

та співавт. [92] і А. В. Демянова та співавт. [60], - для імуноферментних та 

цитологічних досліджень.  

Також, об’єктом дослідження служили елементи периферичної крові. 

Венозну кров збирали тричі, в об’ємі 5 мл., в спеціально приготовлені    

епіндорфи: до вакцинації; в ранньому періоді (через 10 днів, після закінчення 

вакцинації); у віддаленому періоді (через 6 місяців після вакцинації).  

Набір осіб КГ проводився під час періодичних медичних оглядів в 

Добротвірській міській поліклініці; збір матеріалу (РС, венозної крові) та 

проведення клініко-лабораторних, бактеріологічних досліджень РС 

проводилось на базі Львівської обласної клінічної лікарні, м. Львова, а 

імунологічні дослідження проводились на базі ДУ «Інститут отоларингології 

ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України», м. Київ.  

Після кожного етапу збору матеріалу в пацієнтів досліджуваних груп 

проводили вище перелічені обстеження. 

Спостереження за змінами клінічного стану пацієнтів досліджуваних груп 

проводились протягом 1 року після застосування мукозальних вакцин.  



56 
 

 
 

Всі матеріали для дослідження зберігали при температурі -20ᵒС, в 

морозильній камері, терміном до двох місяців. 

 

2.2. Методи досліджень.  

Усі пацієнти проходили обстеження за загальноприйнятою схемою 

огляду оториноларингологічних пацієнтів: збір скарг, анамнезу захворювання, 

анамнезу життя, об’єктивного огляду пацієнтів та додаткових досліджень.  

Зі слів пацієнтів проводили збір найчастіших скарг на стан здоров’я.  

В анамнезі захворювання встановлювали: коли з’явились перші прояви 

захворювання (якщо воно було); та скільки часу воно триває, можливу 

причину; попередні звернення і частота, з приводу даного захворювання; 

ефективність і термін проведеного лікування; наявність попередніх 

оперативних втручань на ЛОР-органах.  

В анамнезі життя пацієнтів встановлювали можливі захворювання з боку 

інших ЛОР-органів та супутньої соматичної патології (при її наявності 

проводили аналіз медичних карт), встановлювали характер та частоту 

перенесених інфекцій, зокрема ГРЗ. 

Місцевий статус обстежували за допомогою: 

- орофарингоскопії, яка виступала як один з основних методів 

обстеження, завдяки якій було визначено стан слизової оболонки ротової 

порожнини, ПМ та задньої стінки глотки (ЗСГ); 

- передньої та задньої риноскопії, яка дозволила оцінити стан 

слизової оболонки і особливості розвитку структур носоглотки; 

- непрямої ларингоскопії, ми виявляли особливості розвитку та 

різноманітні варіанти патології гортаноглотки; 

- пальпаторно визначали стан регіонарних лімфатичних вузлів. 
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Всі обстеження проводились згідно сучасних методів клінічної та 

експериментальної оториноларингології [113]. 

До лабораторних досліджень, проведених в пацієнтів, входили: загальний 

аналіз крові, де в лейкоцитарній формулі визначались форменні елементи крові 

та швидкість осідання еритроцитів[124, 128, 143].  

Визначення АСЛ–О в сироватці крові.  

В реакції нейтралізації стандартного стрептолізину-О, який без 

зв’язування руйнував еритроцити людини - визначали дані антитіла. 

Використовували стандартний метод з використанням мікротитратору Такачі та 

планшетів для імунологічних досліджень. Розчинним середовищем слугував 

фосфатний буфер з рН=6,8, а оцінка результатів проводилась в реакції гемолізу 

на ++, в титрах. Дослідження проводились відповідно до рекомендацій              

О. Ф. Мельникова [153, 154]. 

Імунологічні дослідження 

Дані дослідження були проведені у відповідності до сучасних вимог та 

оцінки імунного статусу у пацієнтів різних груп, включаючи показники 

системного та локального (в ротоглотці) імунітету [68]. 

До них входили:  

1. Визначення реагінів ( IgE ) в сироватці крові методом ІФА.  

Наявність імуноглобулінів даного класу в сироватці крові 

підтверджується наявністю антитіл до них, внаслідок чого відбувається 

алергічна реакція негайного типу, на будь-які алергени.  

В сироватці крові обстежуваних груп пацієнтів та практично здорових 

донорів імуноферментним методом визначали вміст реагінів, використовуючи 

набори реактивів Хема-Медика (РФ), Stat Fax 2100 (США).  
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Визначення проводили у відповідності з інструктивними матеріалами до 

набору реактивів. Вміст IgE виражали в МО/мл. 

2. Визначення вмісту цитокінів в сироватці крові та РС. 

Вміст цитокінів: інтерлейкінів-1β, -10, -4 та α- і γ-інтерферонів,  

визначали із застосуванням імуноферментного методу, використовуючи для 

дослідження набори ООО Цитокін (РФ). В якості імуноферментного 

аналізатора використовували Stat Fax 2100 (CША).  

При роботі дотримувались методичних рекомендацій Інституту 

отоларингології [68]. 

3. Визначення сироваткових імуноглобулінів класів: М, G, A та 

секреторного імуноглобуліну класу А в РС. 

Використовували імуноферментний метод, реактиви компанії ХЕМА 

(РФ) та імуноферментний аналізатор Stat Fax 2100 (США). Результати 

виражали в г/л.  

При роботі дотримувались методичних рекомендацій Інституту 

отоларингології [68]. 

4. Визначення клітинного складу ротоглоткового секрету. 

Шляхом центрифугування РС (4000 обертів протягом 20 хвилин), з 

отриманої осадової речовини виготовляли мазки, та зафарбовували їх по 

Паппенгейму-Крюкову.  

На нефіксований мазок наливають піпеткою 10 - 15 крапель готового 

барвника - фіксатора Май-Грюнвальда, через 3 хв. додають по краплях стільки 

ж води і продовжують фарбування ще 1 хв, після чого барвник змивають водою 

і мазок висушують на повітрі.  

Потім, на висушений мазок наливають свіжоприготований водний розчин 

барвника Романовського на 8 - 15 хвилин залежно від температури в 

приміщенні, змивають фарбу водою і мазок висушують на повітрі.  
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Цей спосіб забарвлення вважається найкращим, адже комбіноване 

забарвлення дає можливість дуже добре диференціювати складові частини 

клітин [68,128, 197].  

Наступним етапом було визначення клітинного складу РС, а саме: 

визначення епітеліальних клітин, нейтрофільних лейкоцитів, лімфоцитів, 

еозинофілів та інших клітин.  

Отримані результати виражались у вигляді відносного вмісту окремих 

типів клітин на 200 клітин, та виражалось у відсотках, %. При роботі 

дотримувались методичних рекомендацій Інституту отоларингології [68]. 

 

Додаткові методи: 

1. Бактеріологічне дослідження РС.    

Для визначення оцінки кількісного та якісного складу мікроорганізмів 

проводили бактеріологічні дослідження РС. Для цього на фізіологічному 

розчині готувався ряд послідовних десятикратних розведень РС. Проби 

об’ємом 0,1 мл, набрані з 7-го і 8-го розведень, засівали на кров’яний агар та 

ентерококагар, а з 1-го розведення – на жовтково-сольовий агар, лактобакагар, 

агари Ендо і Сабуро. Чашки Петрі витримували в термостаті при 37 оС 

протягом 1-2 діб. Після інкубації підраховували кількість колоній по формулі 

n·10·10n, де n – число колоній, що виросли на чашках Петрі; число 10 – 

перерахунок з 0,1 мл на 1,0 мл; 10n – ступінь розведення.  

Ідентифікацію мікробних культур проводили за морфолого-

культуральними та біохімічними показниками у відповідності із 

загальноприйнятою методикою [68]. 

2. Проведення культивування клітин піднебінних мигдаликів. 

Застосовували збагачене вітамінами та незамінними амінокислотами 

середовище RPMI-1640 5%, 290 мкг/мл L-глутаміну (реактиви Serva) і 60 
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мкг/мл гентаміцину; флакони із скла типу «Пирекс», культивування  проводили 

в атмосфері, збагаченій СО2 (СО2 -інкубатор Nuve EC 160, Туреччина) протягом 

24 годин, після чого центрифугували в холодовій центрифузі при 40С (NF 800R, 

Туреччина), при 110g протягом 20 хвилин, відбирали надосадову рідину і 

визначали в ній вміст цитокінів [147].  

3. Методи статистичного аналізу. 

Статистичні та аналітичні методи були використані у відповідності до 

сучасних тенденцій в медико-біологічних дослідженнях. Результати 

розрахунків кількісних показників наводили в таблицях у вигляді частки (Р, %) 

та її 95%-их довірчих інтервалів, розрахованих за методом кутового 

перетворення Фішера [40, 54, 55].  

Кількісні показники перевірялись на нормальність розподілу: при 

гаусівському розподілі для опису використано середні арифметичні значення із 

середньою похибкою, М±m; а при негаусівському розподілі для наведення 

результатів застосовано медіану та 25-ий і 75-ий процентилі (25% і 75%). 

При статистичному аналізі для порівняння середніх величин з 

гаусівським розподілом застосовано t-критерій Стюдента, водночас при 

негаусівському розподілі при порівнянні показників у групах використовували 

непараметричні критерії «U» Манна-Уітні (непов’язані сукупності) та «Т» 

Вілкоксона (пов’язані сукупності), які розраховували за допомогою пакету 

програмного забезпечення для біометричних досліджень WinPEPI.  

Порівняння відносних показників здійснено за допомогою - χ² тесту (Chi-

square test). Різницю вважали достовірною при p<0,05. 

Комп’ютерна графіка і набір тексту виконані в текстовому редакторі 

Microsoft World.  
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Резюме 

Для порівняльного аналізу клініко-інструментальних, лабораторних, 

імунологічних, бактеріологічних та статистичних досліджень були сформовані 

три досліджувані групи: практично здорових осіб, хворих на хронічний 

тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії. 

В даній роботі використовуючи вищеперелічені дослідження ми 

намагались розширити та доповнити уявлення про стан мукозального 

імунітету, факторів неспецифічної резистентності у хворих на хронічний 

тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії; та визначити особливості 

імунодіагностики даних груп пацієнтів.  

Тому, дані дослідження ми проводили в групах пацієнтів одними і тими ж 

методомами, в одній і тій же лабораторії для того, щоб інтерпретація 

результатів була коректною та щоб простежувалася їх порівнянність, особливо 

при повторних дослідженнях, наприклад, на основі динамічної оцінки стану 

пацієнтів чи моніторингу. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО СТАНУ ТА ЛОКАЛЬНОГО 

ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ТОНЗИЛІТ І ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ТОНЗИЛЕКТОМІЇ 

 

На основі проведених нами досліджень було встановлено, що серед 

найбільш частих скарг обстежуваних пацієнтів, хворих на хронічний тонзиліт 

спостерігались: першіння в горлі; болі в горлі, та патологічний вміст в лакунах 

ПМ; підвищена втомлюваність та відчуття слабкості; підвищення температури 

тіла до 37,1- 37,2 ᵒС; збільшення регіонарних лімфовузлів.  

В  пацієнтів після ТЕ, по відношенню до осіб КГ, було достовірне 

зростання таких скарг, як першіння в горлі, а також підвищена втомлюваність і 

температура тіла до 37,1-37,2ᵒС [219, 228]. Отримані результати найчастіших 

скарг пацієнтів в досліджуваних нами групах та їх кількісна характеристика 

наведені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Кількісна характеристика скарг пацієнтів хворих на ХТ і після ТЕ 

Скарги пацієнтів 

КГ (n=30) ХТ (n=62) ТЕ (n=58) 

абс. 

к-сть 

% 

(95 % ДІ) 

абс.     

к-сть 

% 

(95% ДІ) 

абс.         

к-сть 

% 

(95% ДІ) 

Першіння в  горлі 0 
0,0 

(0,0-3,2) 

25 
40,3**      

(28,5-52,7) 
55 

94,8 **        

(87,7-99,0)  

Болі в горлі 0 
0,0 

(0,0-3,2) 

20 
32,25**      

(21,3-44,3) 
5 

8,6             

(2,8-17,1)  
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Продовження таблиці 3.1. 

Неприємний запах 

з рота 
0 

0,0             

(0,0-3,2)  
19 

30,6 **  

(19,9-42,6) 

0 
0,0             

(0,0-1,6)  

Патологічний 

вміст в лакунах 

ПМ 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 

20 
32,25 **      

(21,3-44,3) 
0 

0,0             

(0,0-1,6)  

Підвищена 

втомлюваність та 

слабкість 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 

59 
95,2 **      

(88,5-99,1) 
15 

25,8 *      

(15,5-37,8)  

Підвищення 

температури тіла 

до 37,1-37,2ᵒС 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 

58 
93,5**       

(86,2-98,3) 
13 

22,41 *       

(11,9-33,2)  

Збільшення 

регіонарних 

лімфовузлів 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 

19 
30,6 **      

(19,9-42,6) 
5 

8,6             

(2,8-17,1)  

Примітка. Достовірна різниця із показниками КГ: * - (р<0,05); ** - (р<0,01). 

 

Аналізуючи отримані дані, ми спостерігали, що у пацієнтів хворих на ХТ, 

були майже усі з вище перелічених скарг, при цьому підвищення температури 

тіла часто зустрічалось незалежно від перебігу ХТ.  

В пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, було достовірне зростання 

таких скарг, як першіння та болі в горлі (р<0,01), а також підвищена 

втомлюваність і температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05). У хворих на ХТ 

спостерігалось достовірне зростання по відношенню до КГ, таких скарг, як: 

першіння і болі в горлі, патологічний вміст в лакунах ПМ, підвищена 

втомлюваність та температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,01); а також збільшення 
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регіонарних лімфовузлів (р<0,05). В пацієнтів після ТЕ деякі скарги взагалі 

зникали, а температура тіла нормалізувалась протягом року після оперативного 

втручання. Проте інші скарги, як наприклад першіння в горлі – почастішали. 

Останніми роками вчені та практикуючі лікарі все більшої уваги 

приділяють збереженню структур лімфоглоткового кільця, та в деяких 

випадках, для попередження ускладнень, та за медичними показаннями - 

проводять тонзилектомію [29, 126, 168, 192, 219, 244, 247, 248, 261, 279, 282, 

283, 288]. Поряд з тим, проведена тонзилектомія супроводжувалась 

збільшенням інфекційно-запальних захворювань ВДШ, таких як: фарингіт, 

риносинусит, бронхіт, в порівнянні з хворими на ХТ та КГ. Однак, це 

спостерігалось в наближеному післяопераційному періоді, до 1 року, та з часом 

ці показники поступово зменшувались, що пов’язано з певними адаптаційними 

процесами в організмі пацієнтів. Отримані результати наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2.  

Кількісна характеристика звернень пацієнтів з захворюваннями 

дихальних шляхів 

Захворюван-

ня 

Групи пацієнтів 

КГ (n = 30) ХТ (n = 62) ТЕ (n = 58) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

Фарингіт 2 
6,6  

(0,7-18,1) 
25 

40,3** 

(28,5-52,7)  
55 

94,8** 

(87,7-99,0)  

Риносинусит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
11 

17,4** 

(9,3-28,1)  
8 

13,8*  

(6,2-23,8)  

Бронхіт 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
2 

6,6 

(0,7-18,1)  
6 

9,6 

(3,6-18,2) 

Примітка. * - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,05); ** - (р<0,01). 
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Отже, в групах пацієнтів, після тонзилектомії та хворих на хронічний 

тонзиліт, спостерігалось статистично достовірне зростання, в порівнянні з КГ, 

кількості звернень пацієнтів з захворюваннями дихальних шляхів, таких як: 

фарингіт, риносинусит. 

Поряд з цим було виявлено, що атрофічна або субатрофічна форма 

хронічного фарингіту зустрічалась набагато частіше ніж гіпертрофічна. Що 

може бути пов’язане з тим, що в нашому дослідженні спостерігалась незначна 

кількість пацієнтів до 20 років, що часто характерно для гіпертрофічної форми. 

Ці дані співпадають з дослідженнями В. М. Верес [24].  

На рис. 3.1. відображені дані середньої кількості звернень пацієнтів на рік 

з хронічними фарингітами (абс. дані). 

 

 

Рис. 3.1. Середня кількість звернень пацієнтів із хронічними фарингітами 

на рік (абс. дані). 

Аналізуючи оримані результати, ми виявили, що усі пацієнти після  ТЕ, 

терміном після оперативного втручання до одного року, звертались найчастіше 

з діагнозом – фариніт, більше 2 рази на рік, в порівнянні з хворими на ХТ та КГ. 
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Та починаючи з двох років після ТЕ ці пацієнти все рідше звертались по 

допомогу. 

Поряд з вище переліченими захворюваннями спостерігалось ураження 

так званих «органів-мішеней», які пов’язані з піднебінними мигдаликами, що 

супроводжувалось розвитком таких захворювань, як ендокардити, поліартрити 

та пієлонефрити. Частота уражень даними патологічними станами наведена в 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3.  

Частота звернень із захворюваннями пов’язаних з ХТ органів                                                  

Захворювання 

Групи пацієнтів 

ХТ (n = 62) ТЕ (n = 58) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

Ендокардит 1 
1,6 

 (0,0-6,2) 
3 

5,2  

(1,0-12,3) 

Поліартрит 2 
3,2  

(0,3-9,0) 
4 

6,9  

(1,9-14,8) 

Пієлонефрит 2 
3,2 

 (0,3-9,0) 
2 

3,4  

(0,3-9,6) 

Примітка. Достовірної різниці між показниками груп не встановлено (р>0,05) 

 

Враховуючи отримані дані нами було встановлено, що кількісні 

характеристики звернення при даній патології практично не відрізнялись в 

пацієнтів, як хворих на хронічний тонзиліт, так і після тонзилектомії. 

Деякі пацієнти в досліджуваних групах - хворі на хронічний тонзиліт та 

пацієнти після тонзилектомії, спостерігали збільшення частоти гострих 

респіраторних захворювань ВДШ, таких як грип та ГРВІ; кількості 
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захворювань шлуново-кишкового тракту: гастрит, коліт та запально-алергічних 

захворювань, таких як алергодерматит, та алергічний кон’юктивіт, що був 

вищим в осіб після ТЕ, - в ранні періоди після оперативного втручання (до 1 

року).  

Дані, наведені в таблиці 3.4., показують кількість звернень обстежуваних 

пацієнтів протягом року з приводу даних захворювань.  

Таблиця 3.4.  

Кількість випадків гострих респіраторних захворювань ВДШ, ШКТ, 

та алергічно - запальних захворювань протягом року 

Захворюван-

ня 

Групи пацієнтів  

КГ (n = 30) ХТ (n = 62) ТЕ (n = 58) 

 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

Грип 2 
6,6  

(0,7-18,1) 
15 

24,1  

(14,4-35,5)* 
24 

41,3  

(29,1-54,2)** 

ГРВІ 4 
13,3  

(3,7-27,6) 
26 

41,9 

(30,0-54,3)** 
38 

65,5 

(52,9-77,1)** 

Гастрит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
1 

1,6 

(0,0-6,2) 
5 

8,6 

(2,8-17,1) 

Коліт 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
2 

3,2  

(0,3-9,0) 
6 

10,3 

(3,9-19,4) 

Алергодер-

матит 
1 

3,3  

(0,0-12,6) 
2 

3,2 

(0,3-9,0)  
10 

17,2 

(8,7-27,9)* 

Алергічний 

кон’юнктивіт 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
1 

1,6 

(0,0-6,2) 
3 

5,1  

(1,0-12,3) 

Примітка. * - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,05); 

** - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,01). 
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Таким чином, показники кількості звернень обстежених пацієнтів після 

ТЕ з такими захворюваннями, як ГРВІ, грип та алергодерматит, протягом року, 

були статистично достовірно вищими в порівнянні з КГ. В хворих на ХТ 

спостерігалось статистично достовірне зростання - з ГРВІ та грипом, протягом 

року, в порівнянні з КГ.  

Аналізуючи дані анамнезу пацієнтів, було виявлено, що в ранні терміни 

після ТЕ ці показники були в 2-3 рази вищі, ніж в пацієнтів вже через один – 

два роки після оперативного втручання. 

Беручи до уваги всі вище перелічені скарги пацієнтів – можна зробити 

висновок, що практично в усіх пацієнтів, яким була проведена тонзилектомія, в 

ранні терміни після операції - збільшувалась кількість запальних, вірусних та 

алергічних процесів, що перш за все пов’язано з особливостями місцевого та 

системного імунітету вцілому.  

Поряд із збором основних скарг пацієнтів, у всіх досліджуваних групах, 

не менш важливим був об’єктивний огляд, що включав огляд ЛОР-органів, а 

також дослідження органів та систем організму пацієнта.  

Об’єктивний огляд ЛОР-органів проводився за допомогою: 

- орофарингоскопії, ми обстежували місцевий статус ротоглотки;  

- передньої та задньої риноскопії - стан структур носоглотки;  

- непрямої ларингоскопії - ми виявляли особливості розвитку та 

різноманітні варіанти патології гортаноглотки; 

- пальпаторно визначали стан лімфатичних вузлів. 

Також, проводили аналіз даних амбулаторних, або стаціонарних карт 

пацієнтів, з метою виявлення супутньої патології. Дані частоти звернень з 

приводу супутніх захворювань ЛОР-органів наведені в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5.  

Частота звернень з приводу виявлених захворювань в досліджуваних 

групах пацієнтів, з різним станом структур ЛГК (%) 

Діагноз 

Групи пацієнтів 

КГ (n=30) ХТ (n=62) ТЕ (n=58) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

абс.  

к-сть 

%  

(95 % ДІ) 

Хронічний 

фарингіт 
2 

6,6 

(0,7-18,1) 
25 

40,3 

(28,5-52,7)** 
55 

94,8 

(87,7-99,0) ** 

Хронічний 

ларингіт 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
7 

11,3 

(4,7-20,3)* 
30 

51,7 

(38,9-64,4) ** 

Хронічний 

риносинусит 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
11 

17,7 

(9,3-28,1)** 
8 

13,8 

(6,2-23,8) * 

Хронічний 

бронхіт 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
2 

6,7 

(0,7-18,1) 
6 

9,7 

(3,6-18,2)  

Ендокардит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
1 

1,6  

(0,0-6,2) 
3 

5,2  

(1,0-12,3) 

Гастрит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
1 

1,6 

(0,0-6,2) 
5 

8,6 

(2,8-17,1) 

Алергічний 

кон’юктивіт 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
1 

1,6  

(0,0-6,2) 
3 

5,2 

(1,0-12,3) 

Поліартрит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
2 

3,2 

(0,3-9,0) 
4 

6,9  

(1,9-14,8) 

Пієлонефрит 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
2 

3,2 

(0,3-9,0) 
2 

3,4 

(0,3-9,6) 

Алергічний 

дерматит 
1 

3,3 

(0,02-12,6) 
2 

3,2 

(0,3-9,0) 
10 

17,2 

(8,7-27,9) * 

Примітка. * - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,05); ** - (р<0,01). 
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Проводячи аналіз отриманих результатів, ми можемо стверджувати, що в 

пацієнтів хворих на ХТ та після ТЕ в порівнянні з КГ збільшувалась кількість 

майже всіх перелічених захворювань, а деякі з них були наслідоком даних 

патологій [219]. Кількість випадків фарингітів, особливо хронічних, які 

збігались з безпосередніми скаргами пацієнтів, була досить значною, і особливо 

високим число захворювань було на ранніх термінах після ТЕ, як правило до 1 

року. У даних пацієнтів переважали атрофічні та субатрофічні форми 

хронічних фарингітів, в порівнянні з КГ, де даної патології практично не 

виявлялось. Ці дані відображені на рис. 3.2. 

Отже, в пацієнтів після ТЕ було статистично достовірне зростання в 

порівнянні з КГ таких захворювань, як хронічний фарингіт, ларингіт (р<0,01), а 

також хронічний риносинусит, бронхіт та алергічний дерматит (р<0,05). В 

хворих на ХТ статистично достовірно по відношенню до КГ було збільшення 

хронічних фарингітів, риносинуситів (р<0,01), а також  хронічних ларингітів 

(р<0,05). 

 

 

Рис. 3.2. Структура випадків захворювань на хронічний фарингіт у 

пацієнтів досліджуваних груп протягом всього досліджуваного періоду (%). 
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Деякі виявлені захворювання були спричинені порушенням функцій, як 

місцевого, так і системного імунітету, та підвищеного обсіменіння слизової 

оболонки рото- та носоглотки: ларингіт, риносинусит [168, 171].  

Проводячи об’єктивне дослідження у хворих на ХТ, в 20 з 62 

обстежуваних, на відміну від осіб КГ та пацієнтів після ТЕ, визначався 

патологічний вміст в лакунах ПМ при їх ротації, а також інші клінічні 

особливості стану ПМ, які наведені в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6. 

Дані клінічного обстеження пацієнтів з різним станом структур ЛГК 

Клінічні дані 

Пацієнти 

КГ (n=30) ХТ (n=62) ТЕ (n=58) 

абс. 

к-сть 

% 

(95 % ДІ) 

абс. 

к-сть 

% 

(95 % ДІ) 

абс. 

к-сть 

% 

(95 % ДІ) 

Зміни розміру 

ПМ 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
25 

40,3** 

(28,5-52,7) 
0 

0,0 

(0,0-1,6) 

Застійна гіпер-

емія та валикопо-

дібне потовщення 

країв піднебінних 

дужок 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 
41 

 

66,1 ** 

(54,0-77,3)  

 

0 
0,0 

(0,0-1,6) 

Рубцеві спайки 

між піднебінними 

дужками та ПМ 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 
20 

32,3 **  

(21,3-44,3)  
0 

0,0 

(0,0-1,6) 

Патологічний 

вміст в ПМ 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
20 

32,3 ** 

(21,3-44,3) 
0 

0,0 

(0,0-1,6) 

Застійна гіпер-

емія СО глотки 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
23 

37,1** 

(25,6-49,4)  
34 

58,6 ** 

(45,8-70,9)  
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Продовження таблиці 3.6 

Гіпертрофія 

бічних валиків 

глотки 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 
21 

33,8 ** 

(22,7-46,0)  
31 

53,4** 

(40,6-66,0)  

Гіпертрофія СО 

лімфоїдних гра-

нул ЗСГ 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 
5 

8,1 

(2,6-16,1) 
0 

0,0 

(0,0-1,6) 

Субатрофія СО 

ЗСГ 
0 

0,0 

(0,0-3,2) 
15 

24,2 ** 

(14,4-35,5)  
30 

51,7 ** 

(38,9-64,4)  

Атрофія СО ЗСГ 0 
0,0 

(0,0-3,2) 
10 

16,1 *  

(8,1-26,2)  
25 

43,1 ** 

(30,7-55,9) 

Збільшення 

регіонарних 

лімфовузлів 

0 
0,0 

(0,0-3,2) 
19 

30,6 ** 

(19,9-42,6) 
5 

8,6* 

(2,8-17,1) 

Примітка. * - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,05); 

** - достовірна різниця із показниками КГ (р<0,01). 

 

Аналізуючи отримані результати під час клінічного спостереження, ми 

виявили, що в хворих на ХТ, в порівнянні з КГ, було достовірне зростання 

таких клінічних проявів, як: зміна розмірів ПМ, застійної гіперемії та 

валикоподібного потовщення країв піднебінних дужок, рубцевих спайок між 

піднебінними дужками та ПМ, патологічного вмісту в лакунах ПМ, застійної 

гіперемії СО глотки та гіпертрофії бічних валиків глотки, субатрофії СО ЗСГ, 

збільшення регіонарних лімфовузлів (р<0,01) і атрофії СО ЗСГ (р<0,05). В 

пацієнтів після ТЕ спостерігалось статистично достовірне зростання, в 

порівнянні з КГ, таких клінічних даних, як: застійна гіперемія СО глотки, 

гіпертрофія бічних валиків глотки, субатрофія та атрофія СО ЗСГ (р<0,01) [219, 

228]. 
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Також, в деяких пацієнтів була викривлена носова переділка, що не було 

наслідком досліджуваних нами станів ЛГК, але погіршувало перебіг деяких 

патологій, при загостренні цих процесів. 

При огляді медичних карт пацієнтів, з боку: дихальної, серцево-судинної, 

сечо-статевої систем та органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ), - були 

виявлені пов’язані з ХТ захворювання: ендокардит, пієлонефрит, ревматоїдний 

артрит. Перебіг цих захворювань, як правило не відрізнявся, як при ХТ, так і 

після ТЕ, окрім випадків - можливих загострень в ранньому післяопераційному 

перебігу. 

В досліджуваних групах пацієнтів, не беручи до уваги КГ, спостерігалось 

почастішання випадків алергічних захворювань, таких як алергічний кон’юкти-

віт, алергічний риніт та алергодерматит, що невиключено пов’язано з досліджу-

ваними нами патологіями. Що підтверджено в працях присвячених алергічним 

процесам [68, 71, 153]. 

Також, спостерігалось збільшення регіонарних лімфовузлів, та на момент 

огляду, при пальпації вони були не болючими, та не спаяними між собою та 

оточуючими структурами. Їх збільшення могло бути внаслідок нещодавно 

перенесеного запального процесу в суміжних структурах, таких як загострення 

хронічного тонзиліту, тощо, та як адаптаційний етап, після перенесеної 

тонзилектомії. При подальшому спостереженні ці явища зменшувались або й 

зникали. 

Часто проведена ТЕ не супроводжувалась істотними змінами в перебігу 

захворювань пов’язаних органів, таких як серце, нирки та суглоби, що було 

внаслідок занадто пізно проведеної тонзилектомії та розвитком незворотних 

явищ в даних органах [153, 175, 186, 277]. Це пов’язане з тим, що при 

хронічному тонзиліті процеси включення автоімунних механізмів альтерації 

тканин вже пройшли критичний період, та вже не впливають на характер 

перебігу супутньої патології. 
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При проведенні об’єктивного дослідження для визначення чинників 

перебігу певних захворювань використовувались лабораторні методи 

дослідження: загальний аналіз крові (з формулою) та біохімічний аналіз крові 

(АСЛ-О). 

Середні значення показників загального аналізу крові пацієнтів 

досліджуваних груп, до мукозальної імунізації наведені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7.  

Порівняльна характеристика середніх показників загального аналізу 

крові в досліджуваних групах (М±m) 

Дані ЗАК Пацієнти КГ ХТ ТЕ 

Лейкоцити 4,5±1,1 5,0±1,0 6,2±1,4 

Паличкоядерні 1,1±0,1 1,0±0,1 3,1±0,7** 

Моноцити 2,3±0,6 3,1±0,4 5,7±1,3* 

Еозинофіли 0,5±0,06 1,5±0,3* 4,1±0,4** 

Лімфоцити 19,3±0,8 23,0±1,7* 32,5±5,1* 

ШОЕ 2,5±0,6 3,0±0,6 5,1±1,3 

Примітка. * - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,05); 

** - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,01). 

 

При проведенні загального аналізу крові у пацієнтів хворих на ХТ, рівно, 

як в пацієнтів після ТЕ - не спостерігалось істотних змін ні формених елементів 

крові, ні змін швидкості осідання еритроцитів, хіба в поодиноких випадках 

було виявлено показники, близькі до верхньої межі норми, або незначне 

підвищення деяких показників, що пов’язано з залишковими явищами після 

перенесених чи то загострень, чи то вірусних захворювань. 

При визаченні вмісту в сироватці крові антитіл до мікробних агентів 

стрептокока в пацієнтів досліджуваних груп - спостерігали, що у хворих на ХТ 
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в 7 були підвищені титри АСЛ-О; в пацієнтів після ТЕ - у 18 з 20 

досліджуваних він був підвищений, а в КГ з 10 обстежуваних осіб в 1 було 

незначне підвищення АСЛ-О, до 260 МО. Так отримані дані наведені в    

таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8.  

Частота підвищення титрів АСЛ-О, в сироватці крові пацієнтів 

хворих на ХТ, після ТЕ та КГ 

Групи пацієнтів КГ (n=10) ХТ (n=20) ТЕ (n=20) 

АСЛ-О  250 МО, 

абс. дані 
1 7 18 

АСЛ-О  250 МО,  

% (95 % ДІ) 

10,0  

(0,01-34,9) 

35,0  

(16,2-56,7) 

90,0  

(73,5-99,0)** 

Примітка. ** - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,01). 

 

Таким чином, при визначенні титрів АСЛ-О в сироватці крові 

досліджуваних груп пацієнтів було визначено, що в пацієнтів після ТЕ частка 

осіб, у яких було перевищення норми даного показника, була статистично 

достовірно вищою, р<0,01, у порівнянні з КГ. Цей показник говорить про те, що 

антимікробний гуморальний системний імунітет за даними реакції 

нейтралізації стрептолізину-О є в стані високого рівня напруженості.                                                                                                                                                                                                              

Об’єктивне дослідження пацієнтів, аналіз всіх скарг, збір анамнезу 

захворювання та життя, а також проведення лабораторних досліджень - 

відіграють значну роль в своєчасному виявленні, правильній постановці 

діагнозу та попередженні можливих ускладнень.  

Оскільки піднебінні мигдалики є частиною імунної системи, надзвичайно 

важливим залишається питання локального та системного імунологічного 
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статусу хворих на ХТ, та пацієнтів після тонзилектомії, та порівняння 

отриманих результатів з КГ – групою практично здорових осіб. 

Для визначення локального імунологічного статусу в РС пацієнтів всіх 

досліджуваних груп ми визначали: 

- концентрацію секреторної та мономерної форм IgA;  

- концентрацію IgG; 

- вмісту прозапального цитокіна - IL-1β; 

- противірусного чинника - IFN-α . 

При визначенні стану місцевого імунітету було проведено визначення 

секреторного імуноглобуліну А в РС, оскільки він є основним фактором 

гуморального імунітету слизових оболонок. Дані про вміст імуноглобулінів 

класу А в РС при різних станах структур лімфаденоїдного глоткового кільця, а 

також вміст ІgG, який є прозапальним імуноглобуліном, до застосування 

мукозальних вакцин схематично презентовані на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Середній вміст мономерної та секреторної форм IgА, а також 

концентрація IgG в РС обстежених різних груп до застосування мукозальних 

вакцин, г/л.  
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Визначення рівня sIgA - показало зниження рівня даного імуноглобуліну 

в РС у пацієнтів досліджуваних груп в порівнянні з КГ, а визначення IgG в РС 

показало, що його підвищений рівень виявлявся лише у половини обстежених 

хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ. 

В наступній таблиці 3.9. ми показали отримані дані вмісту ІL-1β та IFN-α 

в РС пацієнтів з різним станом структур ЛГК.  

Таблиця 3.9.  

Вміст в РС цитокінів: ІL-1β та IFN-α у пацієнтів з різним станом 

структур ЛГК 

Показники КГ (n=10) ХТ (n=11) ТЕ (n=11) 

ІL-1β, пг/мл, 

Ме (25% - 75%) 
18,0 (8-32) 85,5 (54-115)* 100,2 (70-165)* 

IFN-α, пг/мл, 

Ме (25% - 75%) 
22,5 (8-28) 7,7 (2-15)* 11,5 (5-18)* 

Примітка. * - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,05). 

 

Отже, цей показник, ІL-1β, як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ 

статистично достовірно перевищує даний показник в КГ, що свідчить про 

наявність запалення або «готовність» СО глотки до запалення [28, 109, 153, 168, 

215, 285]. 

Також ми визначали вплив на продукцію в культурі клітин мигдаликів, в 

пацієнтів хворих на ХТ, двох пар цитокінів з антагоністичним характером дії - 

прозапального цитокіна IL-1β, антизапального цитокіна IL-10, та інших 

цитокінів: IL-4, котрий визначає проалергічну направленість та IFN-γ, який 

визначає антибактеріальну направленість імунної відповіді [71, 168, 285].  

Отримані дані відображені в таблиці 3.10. 
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Таблиця 3.10.  

Продукція клітинами піднебінних мигдаликів різних груп цитокінів 

in vitro, у пацієнтів хворих на ХТ 

Групи пацієнтів 

Вміст цитокінів в супернатантах, пг/мл 

Ме (25% - 75%) 

ІL-1β ІL-10 ІL-4 IFN-γ 

ХТ (n=11) 28,5 (17-38) 4,3 (2-5) 17,5 (11-21) 60,5 (25-135) 

 

При визначенні клітинного складу РС у пацієнтів досліджуваних груп до 

початку застосування мукозальних вакцин було встановлено, що середні 

значення відсотків епітеліоцитів, нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів 

достовірно між собою не відрізнялись (p>0,05). Так, рівнень клітинного складу 

РС в пацієнтів з різним станом ЛГК наведений в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11. 

Клітинний склад РС в пацієнтів з різним станом ЛГК (% (95 % ДІ)) 

Відносний вміст клітин 

РС, у % 

Групи пацієнтів 

КГ ХТ  ТЕ 

епітеліоцити 
96,0  

(93,0-99,0) 

98,0 

 (88,5-99,0) 

97,0 

 (88,0-99,0) 

нейтрофіли 
3,0  

(1,0-7,0) 

1,0 

 (1,0-9,0) 

1,0 

(1,0-10,0) 

лімфоцити 
1,0 

(1,0-4,0) 

0 

 (0-3,0) 

1,0  

(0-0,2) 

еозинофіли 0 
1,0 

 (0-3,0) 

1,0  

(0-2,0) 

Примітка. Різниці між показниками груп до вакцинації не встановлено. 
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Після проведеної низки досліджень визначені відхилення в ряді 

показників: клінічних, лабораторних, імунологічних, що свідчать про 

порушення механізмів як локального, так і системного імунологічного захисту - 

у хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ (терміном до 2 років). Це зумовлює 

необхідність пошуку нових комбінацій імунозамінюючої терапії.  

 

Резюме 

1. Найбільш характерними симптомами у обстежених нами пацієнтів 

хворих на ХТ були: першіння та біль в горлі; патологічний вміст в лакунах ПМ; 

неприємний запах з рота; підвищена втомлюваність та відчуття слабкості; 

підвищення температури тіла до 37,1 - 37,2ᵒС; збільшення регіонарних 

лімфовузлів (р<0,01). В пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, було 

достовірне зростання таких скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також 

підвищена втомлюваність і температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05). 

2. У пацієнтів після ТЕ, терміном до двох років, спостерігалось 

збільшення кількості інфекційно-запальних захворювань ВДШ, таких як 

фарингіт, риносинусит, бронхіт, в порівнянні з хворими на ХТ та КГ. 

3. У загальному аналізі крові у хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ - в 

поодиноких випадках було виявлено показники, близькі до верхньої межі 

норми, або незначне підвишення деяких показників.  

4. Частота підвищення титрів АСЛ-О в сироватці крові пацієнтів 

хворих на ХТ становила 35%, після ТЕ - 90% та КГ - 10%. Таким чином, при 

визначенні титрів АСЛ-О в сироватці крові досліджуваних груп пацієнтів було 

визначено, що в пацієнтів після ТЕ кількість осіб, у яких було перевищення 

норми даного показника, була статистично достовірно вищою (р<0,01) у 

порівнянні з КГ.   

Цей показник говорить про те, що антимікробний гуморальний 

системний імунітет за даними реакції нейтралізації стрептолізину-О є в стані 

високого рівня напруженості. 
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5. Визначення рівня sIgA показало зниження рівня даного 

імуноглобуліну в РС у пацієнтів досліджуваних груп в порівнянні з 

контрольною групою, а визначення IgG в РС показало підвищений рівень лише 

у половини обстежених хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ. 

6. Отримані дані щодо вмісту ІL-1 в РС як у хворих на ХТ так і 

пацієнтів після ТЕ показують перевищення його порівняно з КГ, що свідчить 

про наявність запалення або «готовність» слизової до запалення. 

7. При визначенні рівня клітинного складу РС в хворих на ХТ, так і в 

пацієнтів після ТЕ, до початку застосування мукозальних вакцин було 

встановлено, що середні значення відсотків епітеліоцитів, нейтрофільних 

гранулоцитів та лімфоцитів достовірно між собою не відрізнялись (p>0,05). 
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2. Цимар А. В. Клінічна оцінка застосування імуномоделюючої терапії 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ МУКОЗАЛЬНИХ ВАКЦИН МІСЦЕВОГО ТА СИСТЕМНОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗАХИСНІ ФАКТОРИ РОТОГЛОТКОВОГО 

СЕКРЕТУ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ І КЛІНІКИ 

 

Широке розповсюдження мукозальної вакцинації із застосуванням 

мікробних агентів, отриманих різними шляхами, виявило неоднозначний їх 

вплив на показники вродженого та набутого імунітету [153, 156, 161, 179, 231, 

286, 287].  

На думку О. Ф. Мельникова [183] необхідно умовно виділити 2 типи 

мукозальних вакцин - локальної та системної дії, з яких і можна визначити  

переважне стимулювання факторів імунітету: локальне чи системно-локальне.  

На сьогоднішній день перед проведенням досліджень в експерименті на 

початковому етапі проводять визначення вектора дії препаратів, що реально 

зробити на культурах лімфоїдних клітин in vitro. Як дія різних 

імуномодуляторів, а саме так і оцінюють деякі дослідники вплив мукозальних 

вакцин на імунітет, називаючи їх бактеріальними імуномодуляторами [22, 72, 

275].  

В даному дослідженні дотримувались думки про те, що ці препарати є 

більш вакцинами і тому в подальших описах матеріалів ці препарати будуть 

репрезентовані як мукозальні вакцини. 

З врахуванням вищезгаданого, в даному розділі роботи було дві частини: 

в першій проведено експериментальні дослідження, в другій - клініко-

лабораторні (клінічні, імунологічні та мікробіологічні). 
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4.1. Вплив мукозальних вакцин місцевого та системного 

застосування на фактори імунітету піднебінних мигдаликів в умовах 

експерименту in vitro 

В даному підрозділі визначали дію мукозальних вакцин: Респіброну               

і ОМ-85 на продукцію в культурі клітин мигдаликів в пацієнтів хворих на ХТ, 

двох пар цитокінів з антагоністичним характером дії - прозапального цитокіна 

IL-1β, антизапального цитокіна IL-10, а також двох інших цитокінів: IL-4, який 

продукується Т-хелперами 2 типу і визначає проалергічну направленість 

імунної відповіді та IFN-γ, котрий продукується Т-хелперами 2 типу і визначає 

антибактеріальну направленість імунної відповіді [12, 15, 17, 26, 71, 73, 198, 

241]. 

Було встановлено, що під дією як Респіброна, так і ОМ–85 спостерігалось 

зниження рівня IL-1β і мало змінювалась концентрація IL-10 (рис. 4.1. і 4.2.). 

 

 

Рис. 4.1. Вплив Респіброну і ОМ-85 на продукцію IL-1β клітинами 

піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ in vitro, пг/мл. 
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Рис. 4.2. Вплив Респіброну і ОМ-85 на продукцію IL-10 клітинами 

піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ in vitro, пг/мл. 

При дослідженні впливу препаратів на продукцію IL-4 було встановлено, 

що мукозальна вакцина ОМ-85 (р<0,01) знижувала продукцію IL-4 клітинами 

піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ, а мукозальна вакцина Респіброн дещо 

підвищувала цей показник. Отримані результати впливу мукозальних вакцин на 

продукцію IL-4 клітинами ПМ відображено на рис. 4.3.  

 

 

Рис. 4.3. Вплив Респіброну і ОМ-85 на продукцію IL-4 клітинами 

піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ in vitro, пг/мл. 
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Рис. 4.4. Вплив Респіброну і ОМ-85 на продукцію γ-інтерферона 

клітинами піднебінних мигдаликів у хворих на ХТ in vitro, пг/мл. 

Проведені дослідження in vitro показують, що в дії як локально 

застосованої мукозальної вакцини, так і системної - чітко прослідковується 

протизапальний вплив по відношенню обмеження продукції (по тривалості) 

прозапального ІL-1β. По відношенню продукції цитокінів IFN-γ і IL-4 

встановлено різновекторний вплив: Респіброн в більшій мірі підтримував 

продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 продукцію IFN-γ [169, 255]. В узагальненому 

вигляді ці дослідження представлені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Вплив мукозальних вакцин на продукцію in vitro клітинами 

піднебінних мигдаликів різних груп цитокінів 

Група ХТ 

Вміст цитокінів в супернатантах, пг/мл 

Ме (25% - 75%) 

ІL-1β ІL-10 ІL-4 IFN-γ 

До вакцинації  28,5 (12-36) 4,3 (2-5) 17,5 (10-20) 60,5 (24-131) 

Вакцинація ОМ-85 11,3 (9-12) * 3,9 (2-6) 10,5 (9-11) * 88,5 (64-98) 

Респіброном  14,2 (12-17) * 3,3 (1-4) 26,5 (14-32) 36,5 (27-46) 

Примітка. * - достовірна різниця з показниками групи до вакцинації (р<0,05). 
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4.2. Визначення впливу мукозальних вакцин на захисні фактори 

ротоглоткового секрету 

У здорових осіб дані клітини: ЕП, НГ та ЛФ, визначаються лише в 

окремих випадках, тоді як у пацієнтів з хронічними запальними процесами 

мигдаликів вони присутні у кожній пробі [67, 69, 70, 92, 152, 169, 173, 217]. 

Також при хронічних запальних процесах в РС можуть виявлятись і інші типи 

клітин, такі як еозинофіли, моноцити, але зважаючи на поодинокі випадки їх 

виявлення, вони мають другорядне діагностичне значення та не впливають на 

загальну оцінку змін у слизовій оболонці ВДШ. Отримані результати впливу 

мукозальної вакцини ОМ-85 на відносний клітинний склад РС у осіб з різним 

станом структур лімфоглоткового кільця наведені в таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2. 

Вплив ОМ-85 на відносний клітинний склад РС у осіб з різним 

станом структур лімфоглоткового кільця 

Клітинний 

склад РС, % 

Час одержання 

матеріалу відносно 

вакцинації 

Групи 

ХТ (n=11) ТЕ (n=11) КГ (n=10) 

Ме (25% - 75%) 

ЕП 

До 
98,0 

(88,5-99,0) 

97,0 

(88,0-99,0) 96,0 

(93,0-99,0) 
Після 

97,0 

(93,0-99,0) 

99,0 

(94,0-100,0) 

НГ 

До 
1,0 

(1,0-9,0) 

1,0 

(1,0-10,0) 3,0 

(1,0-7,0) 
Після 

1,0 

(0-4,0) 

0 

(0-5,0) 
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Продовження таблиці 4.2. 

ЛФ 

До 
0 

(0-3,0) 

1,0 

(0-2,0) 1,0 

(0-4,0) 
Після 

1,0 

(0-3,0) 

0 

(0-1,0) 

Інші типи: 

еозинофіли 

До 
1,0 

(0-3,0) 

1,0 

(0-2,0) 
0 

Після 
1,0 

(0-3,0) 

1,0 

(0-4,0) 

Примітка. Різниці між показниками до та після вакцинації не встановлено 

(p>0,05). 

 

При визначенні клітинного складу РС у хворих на хронічний тонзиліт та 

пацієнтів після тонзилектомії до початку застосування мукозальної вакцини 

ОМ-85 було встановлено, що середні значення відсотків епітеліоцитів, 

нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів достовірно між собою не 

відрізнялись (p>0,05). 

Подальші дослідження показали, що в хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ 

при застосуванні мукозальної вакцини - ОМ-85 різниці між показниками до та 

після вакцинації не встановлено (р>0,05). 

Результати впливу мукозальної вакцини Респіброну на відносний 

клітинний склад РС у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії наведені в таблиці 4.3.  
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Таблиця 4.3.  

Вплив Респіброну на відносний клітинний склад РС у осіб з різним 

станом структур лімфоглоткового кільця 

Клітинний 

склад РС, % 

Час одержання 

матеріалу віднос-

но вакцинації 

Групи 

ХТ (n=11) ТЕ (n=11) КГ (n=10) 

Ме (25% - 75%) 

ЕП 

До 
97,5 

(90,0-100,0) 

96,0 

(77,5-99,0) 96,0 

(93,0-99,0) 
Після 

96,0 

(92,5-99,5) 

97,0 

(94,0-100,0) 

НГ 

До 
1,0 

(0,0-5,0) 

2,0 

(1,0-10,0) 3,0 

(1,0-7,0) 
Після 

2,0 

(0,0-5,0) 

2,0 

(1,0-9,5) 

ЛФ 

До 
0,5 

(0,0-6,0) 

1,0 

(0,5-4,5) 1,0 

(0-4,0) 
Після 

0 

(0,0-1,5) 

0 

(0,0-2,5) 

Інші типи: 

Еозинофіли 

 

До 
1,0 

(0,0-3,0) 

1,0 

(0,0-2,0) 
0 

Після 
2,0 

(0,0-3,0) 

1,0 

(0,0-4,0) 

Примітка. Різниці між показниками до та після вакцинації не встановлено 

(р>0,05). 

 

При визначенні клітинного складу РС у пацієнтів досліджуваних груп 

перед застосуванням мукозальної вакцини Респіброну було встановлено, що 
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середні значення відсотків епітеліоцитів, нейтрофільних гранулоцитів та 

лімфоцитів достовірно між собою не відрізнялись (p>0,05).  

Після застосування мукозальної вакцини - Респіброну у хворих на ХТ та 

пацієнтів після ТЕ різниці між показниками до та після вакцинації не 

встановлено (р>0,05), як і після застосування мукозальної вакцини ОМ-85. 

Подальший аналіз стану місцевого імунітету при застосуванні мукозаль-

них вакцин було проведено по відношенню до таких компонентів РС як рівень 

секреторної та мономерної форм IgA; IgG; вмісту прозапального цитокіна -     

IL-1β та противірусного чинника - IFN-α. 

Дані про вміст імуноглобулінів класу А в РС при різних станах структур 

лімфаденоїдного глоткового кільця до застосування мукозальних вакцин 

схематично презентовані на рис. 4.5. 

 

 

Рис. 4.5. Вміст мономерної та секреторної форм імуноглобуліну А в РС 

хворих на ХТ, пацієнтів після ТЕ та осіб КГ, г/л. 
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Застосування мукозальних вакцин, як ОМ-85, так і Респіброну не 

впливали на вміст секреторного імуноглобуліну класу А в РС обох груп 

пацієнтів: хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ. Отримані дані про вміст 

секреторного імуноглобуліну класу А в РС обстежених груп після застосування 

мукозальних вакцин схематично відображені на рис. 4.6. 

 

 

Рис. 4.6. Вміст секреторного імуноглобуліну класу А в РС обстежених 

груп при дії Респіброну та ОМ-85, г/л. 

 

Слід підкреслити, що при визначенні в РС рівня IgG, який є прозапальним 

імуноглобуліном, його підвищений рівень виявлявся лише у половини 

обстежених хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ, та майже не змінився, як після 

застосування Респіброну, так і ОМ-85.  

Отримані результати концентрації імуноглобуліну класу G в РС у хворих 

на ХТ і пацієнтів після ТЕ при застосуванні мукозальних вакцин відображені на 

рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Концентрація імуноглобуліну класу G в РС обстежених груп при 

застосуванні обох мукозальних вакцин, г/л. 

 

Отримані результати говорять про те, що при призначенні імунотропних 

препаратів мікробіологічного походження cуттєве значення може мати стан 

структур ЛГК.  

Подальші дослідження були присвячені вивченню цитокінів в РС хворих 

на ХТ та пацієнтів після ТЕ при призначенні обох мукозальних вакцин.  

Дані про вміст прозапального цитокіну - IL-1β, та противірусного 

чинника – α-інтерферону у хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після 

тонзилектомії після застосування мукозальних вакцин ОМ-85 та Респіброну, 

наведені в таблиці 4.4. 

 

 

 



92 
 

 
 

Таблиця 4.4.  

Вміст в РС цитокінів: ІL-1β та IFN-α у хворих на ХТ та ТЕ після 

застосування мукозальних вакцин, та КГ, Ме (25% - 75%) 

Показ-

ники 

КГ 

(n=10) 

ХТ (n=11) ТЕ (n=11) 

До 

вакцина-

ції 

Респіб-

рон 
ОМ-85 

До 

вакцина-

ції 

Респіб-

рон 
ОМ-85 

ІL-1β, 

пг/мл 

18,0  

(8-34) 

85,5*  

(54-118) 

62,5*  

(47-84) 

45,5*  

(26-61) 

100,2*  

(67-186) 

75,5*  

(51-87) 

55,5 * 

(36-74) 

IFN-α 
22,5 

(15-27) 

7,7 * 

(2-14) 

18,5  

(13-21) 

17,5  

(12-19) 

11,5 * 

(4-17) 

18,0  

(12-24) 

15,0  

(11-19) 

Примітка. * - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,05) 

 

З наведених у таблиці даних витікає, що у хворих на ХТ та пацієнтів 

після ТЕ вміст ІL-1β значно перевищує цей показник в КГ, що свідчить про 

наявність запалення або «готовність» слизової до запалення [105, 153]. 

Застосування як Респіброну, так і ОМ-85, не привело до суттєвого 

поліпшення рівня цього цитокіну, хоча вектор змін був у бік «нормалізації» 

рівня ІL-1β. Навпаки, рівень α-інтерферону в РС у хворих на ХТ та пацієнтів 

після ТЕ був достовірно знижений, а після застосування обох вакцин практично 

відновився до показників КГ. 

 

4.3. Визначення впливу мукозальних вакцин на фактори 

гуморального імунітету в крові та на мікробіологічні показники верхніх 

дихальних шляхів 

В даному підрозділі роботи було визначено рівні імуноглобулінів різних 
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класів у сироватці периферичної крові, а також вміст імунорегуляторних 

цитокінів: IL-4 та ІFN-γ.  

Визначення змін вмісту загального IgE у сироватці крові пацієнтів з 

різним станом структур ЛГК при застосуванні досліджуваних мукозальних 

вакцин виявилось доцільним внаслідок існуючих уявлень про можливість 

розвитку мікробної сенсибілізації даних структур. Результати наведені в 

таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5. 

Вплив мукозальних вакцин на вміст загального IgE в сироватці 

крові пацієнтів з різним станом структур ЛГК 

Вакцина Групи 

Вміст загального IgE, МО/мл 

Ме (25% - 75%) 

До вакцинації Після вакцинації 

Респіброн 

ХТ  

(n=11) 

29,3 

(16,0-100,0) 

174,5 

(43,7-194,4)* 

ТЕ  

(n=11) 

57,2 

(28,2-100,7) 

18,3 

(7,7-62,1) 

ОМ-85 

ХТ  

(n=11) 

49,3 

(16,8-164,8) 

38,1 

(28,0-142,5) 

ТЕ  

(n=11) 

33,4 

(15,1-128,6) 

40,3 

(23,8-116,9) 

Примітка. * - достовірна різниця між показниками груп до та після вакцинації                  

(р<0,05). 

 

Отримані результати вказують на те, що прийом ОМ-85 не впливав 

суттєво на рівень загального імуноглобуліну класу Е. В пацієнтів після ТЕ в 
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середньому спостерігалось зменшення його вихідного рівня, проте цей ефект не 

має статистично достовірного значення.  

У хворих на ХТ після застосування мукозальної вакцини Респіброну 

спостерігається статистично достовірне зростання концентрації загального IgE 

(р<0,05) в сироватці крові. Це може свідчити про те, що зростання рівня даного 

імуноглобуліну у хворих на ХТ при прийомі препарату, що містить 

бактеріальні антигени, може бути реалізовано за рахунок сенсибілізації до 

антигенів мікроорганізмів, що входять до складу препарату. Цей факт дозволяє 

підтримати дані про роль алергічного фактору в генезі хронічного тонзиліту. 

Концентрація загального IgE в КГ становила 45 МО/мл. 

Підтримка якісного та кількісного складу резидентної (автохтонної) 

флори зменшує ймовірність виникнення екзогенних і ендогенних інфекцій, 

тому залишається важливим визначення складу мікробіоценозу ВДШ в 

досліджуваних груп пацієнтів. 

В результаті проведених нами досліджень було встановлено, що в 

пацієнтів при різних станах ЛГК як до застосування, так і після прийому 

мукозальних вакцин, відмічались суттєві порушення в складі мікрофлори. 

Найчастіше в РС висівались такі види умовно–патогенних (транзиторних) 

мікроорганізмів: різні види стрептококів - S. pneumoniae, S. anginasus,               

S. pyogenes, деякі стафілококи - S. aureus, S. haemolyticus, а також, K. 

pneumoniae, Enterobacter spp. Серед грибів найчастіше зустрічались гриби роду 

Candida [226].  

У хворих на ХТ (n=11), які приймали ОМ-85, співвідношення резидентної 

та транзиторної мікрофлори зростало з 2,09 до 2,9; в пацієнтів після ТЕ (n=11) 

дане співвідношення зростало з 2,21 до 2,34; але ці дані не мали статистично 

достовірного характеру. Отже, ОМ-85 стимулював зростання у хворих на ХТ 

резидентних штамів мікроорганізмів, а в пацієнтів після ТЕ - співвідношення 

резидентної-транзиторної флори змінювалось за рахунок зменшення 
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транзиторної. Спостерігалось підвищення штамів стрептококів, таких як           

S. Salivarius, та S. mitis, а також Lactobacillus spp., в той час коли рівень             

N. Flavescens, N. sicca, N. subflava, N. lactamіca та E. Faecium, E. Faecalis 

ротоглотки залишався сталим.  

Отримані результати кількості виявлених штамів мікроорганізмів в РС 

пацієнтів з різним станом структур ЛГК до та після прийому ОМ-85 зображені 

на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Кількість виявлених штамів мікроорганізмів в РС досліджуваних 

груп пацієнтів до та після вакцинації ОМ-85 (абс. дані). 

 

Таким чином, прийом ОМ-85 у хворих на ХТ супроводжувався 

висіванням найбільшої кількості штамів мікроорганізмів в РС, де резидентна 

флора мала основну перевагу. 

У хворих на ХТ (n=11) спостерігалось збільшення з 14 до 23 штамів 

патогенних стафілококів: S. aureus, S. haemolyticus, а також збільшення з 8 до 

17 штамів ентеробактерій: K. pneumoniae, Enterobacter spp. - та підвищенням 

кількості штамів S. pneumoniae, та гриби роду Candida. В пацієнтів після ТЕ 
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(n=11) зменшувався відсоток транзиторних мікроорганізмів, що відображено на 

рис. 4.9. 

 

 

Рис. 4.9. Кількість виявлених штамів мікроорганізмів в РС досліджуваних 

груп пацієнтів до та після вакцинації Респіброном (абс. дані). 

 

В групах хворих на ХТ та після ТЕ, що приймали мукозальну вакцину 

Респіброн, позитивних змін у складі мікрофлори РС не було.  

При дослідженні вмісту імуноглобулінів класів: М, G, А в сироватці крові 

різних обстежених груп було встановлено (рис. 4.10. а, б, в), що рівень IgA був 

достовірно більш низьким як у групі хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ 

[169, 284].  

Часткове відновлення рівня цього імуноглобуліну було виявлено як у 

хворих на ХТ, так і у пацієнтів після ТЕ при дії обох мукозальних вакцин. 

 



97 
 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.10 - Вміст імуноглобулінів класів М, G, А (г/л) в сироватці крові 

обстежуваних груп пацієнтів (А – IgM; Б – IgG; В – IgА).  

 

При визначенні концентрацій цитокінів ІFN-γ та ІL-4 було встановлено, що 
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їх рівні мали різні значення: статистично достовірне підвищення рівня ІL-4 

виявлено в групі хворих на ХТ по відношенню до КГ (р<0,05), до призначення 

мукозальних вакцин, та в групі після ТЕ (n=11), після призначення Респіброну. 

Достовірне збільшення рівня ІFN-γ було відмічено при застосуванні ОМ-85 як у 

хворих на ХТ (n=11), так і у пацієнтів після ТЕ (n=11), що може вказувати на 

активацію антибактеріального імунітету [72, 105, 284]. В таблиці 4.6. 

відображено вміст в крові цитокінів - ІL-4 та γ-інтерферону в осіб КГ, у хворих 

на ХТ та пацієнтів після ТЕ, до та після застосування мукозальних вакцин. 

Таблиця 4.6. 

Вміст в крові цитокінів ІL-4 та IFN-γ в досліджуваних групах 

пацієнтів до вакцинації та після застосування Респіброну та ОМ-85, Ме 

(25% - 75%) 

Групи ІL-4,пг/мл IFN-γ 

    КГ (n=10) 3,0  (1,5-3,7) 20,5  (16-26) 

ХТ (n=11) 

до вакцинації  
6,5 

 (4,8-10)* 

12,5 

 (11-17) 

Респіброн 
2,5 

 (1,3-4,1) 

16,5  

(13-18) 

ОМ-85 
4,5  

(3,1-7) 

37,5 

 (18-41)* 

ТЕ (n=11) 

до вакцинації  
4,0 

 (2,2- 5,3) 

10,5  

(7-13)* 

Респіброн 
5,5 

 (3,4-7,1)* 

12,0 

 (10-17) 

ОМ-85 
4,5  

(3,8-6,8) 

21,5 

 (14-26)* 

Примітка. * - достовірна різниця з показниками КГ (р<0,05) 
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Дані про коефіцієнти співвідношення ІFN-γ / ІL-4 у різних груп 

обстежених наведено на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Коефіцієнті відношення ІFN-γ / ІL-4 в сироватці крові.  

Коефіцієнти співвідношення ІFN-γ / ІL-4 у обстежених групах пацієнтів 

наглядно демонструють вектор змін імунної відповіді. 

 

Резюме 

1. Проведені дослідження у хворих на ХТ і в пацієнтів після ТЕ 

показали, що після прийому обох мукозальних вакцин знижувався вміст 

прозапального цитокіну IL-1β, не діючи на вміст його антагоністу - IL-10, що є 

позитивним моментом.  

2. Визначення дії ОМ-85 в дослідженнях in vitro показало, що даний 

препарат був ефективнішим в плані впливу на регуляторні цитокіни: 

підвищував активність Th1-хелперів (γ-інтеферон) та знижував активність Th2-

хелперів (інтерлейкін-4), а також більш достовірно знижував кількість 

прозапальних клітин в РС як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ.   



100 
 

 
 

3. Мукозальні вакцини не впливали на вміст секреторного 

імуноглобуліну класу А в РС обох груп, однак при застосуванні Респіброну в 

крові хворих на ХТ підвищувався рівень загального IgE, що слід прийняти до 

уваги, якщо у пацієнтів є прояви алергії.  

4. При визначенні клітинного складу РС у пацієнтів досліджуваних 

груп до початку застосування мукозальних вакцин було встановлено, що 

середні значення відсотків епітеліоцитів, нейтрофільних гранулоцитів та 

лімфоцитів достовірно між собою не відрізнялись (p>0,05).  

Подальші дослідження показали, що в хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ 

при застосуванні обох вакцин різниці між показниками до та після вакцинації 

не встановлено (р>0,05). 

При визначенні біоценозу ВДШ було встановлено, що ОМ-85 ефективно 

впливав на зниження рівня транзиторної флори в РС хворих на ХТ та пацієнтів 

після ТЕ, не змінюючи при цьому кількісного складу резидентної флори 

ротоглотки, що може розглядатись як позитивний вплив на умовно-патогенну 

флору. 

В групах, що приймали Респіброн, тільки в пацієнтів після ТЕ 

зменшувався відсоток транзиторних мікроорганізмів.  

 

Результати даного розділу опубліковані у наступних працях: 

1. Цимар А. В. Мікробіологія хронічного тонзилофарингіту /               

А. В. Цимар, О. І. Остапик (Тинітовська) // Матеріали 68-ї наук. студ. конф. з 

між нар. участю (Львів, 26-27 квітня 2007р.). – Львів, 2007. – С. 47-48. 

2. Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции 

мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим 

тонзиллитом и после тонзиллэктомии / О. Ф. Мельников,  Д. И. Заболотний,        
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the lymphocyte ring / O. I. Tynitovska, A.V. Cimar // Materials of 18th International 

congress of Young Medical Scientists. – 2018. – Poznan, Poland. – P. 58-59. 

 



102 
 

 
 

РОЗДІЛ 5 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ МУКОЗАЛЬНИХ ВАКЦИН В ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ  

ТОНЗИЛЕКТОМІЇ І ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ТОНЗИЛІТ 

 

5.1. Оцінка клінічного стану пацієнтів з різним станом 

лімфоглоткового кільця після застосування мукозальних вакцин 

Розвиток сучасної вакцинології, не зважаючи на певні досягнення та свою 

ефективність - не може виключити можливі негативні наслідки та ускладнення 

після застосування мукозальних вакцин, оскільки на це може вплинути як стан 

здоров’я самого щеплюваного, так і реактогенність самого препарату [28, 231]. 

Також доведено, що ефективність самої вакцинації часто залежить, як від 

складу, так і від шляху надходження антигенного матеріалу в організм [105, 

122, 169, 221].  

В нашій роботі ми спостерігали за змінами клінічного стану пацієнтів 

після застосування різних за складом та способом введення мукозальних 

вакцин. В результаті проведених досліджень було встановлено, що найбільш 

частими скаргами обстежуваних пацієнтів хворих на ХТ, до проведення 

мукозальної імунізації, були: першіння в горлі; болі в горлі; неприємний запах з 

рота, наявність патологічного вмісту в лакунах ПМ; підвищена втома та 

відчуття слабкості; підвищення температури тіла; збільшення регіонарних 

лімфовузлів (р<0,01) [228].  

В пацієнтів після ТЕ по відношенню до КГ, було достовірне зростання 

таких скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також підвищена втомлюваність і 

температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05). Дані скарги пацієнти після ТЕ 

спостерігали протягом першого року після оперативного втручання, проте в 
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пацієнтів, котрим ТЕ проводилась раніше, вже через 1 рік, відмічали тенденцію 

до зменшення даних скарг.  

 Порівнюючи отримані результати до та після проведення мукозальної 

вакцинації у групі хворих на ХТ, показали, що скарги на: першіння і біль в 

горлі; патологічний вміст в лакунах ПМ; підвищена втома та відчуття слабкості 

достовірно зменшувались (р<0,05), спостерігалась нормалізація температури 

тіла, після застосування як ОМ-85, так і Респіброну. Також, було достовірне 

зменшення ознак хронічного запалення ротоглотки (р<0,05): застійної гіперемії 

та валикоподібного потовщення країв піднебінних дужок, патологічного вмісту 

в лакунах ПМ, застійної гіперемії СО глотки; і зменшення регіонарних 

лімфовузлів (р<0,01), порівняно з даними в групі до вакцинації. 

В пацієнтів після ТЕ, застосування обох мукозальних вакцин 

супроводжувалось покращенням стану структур ЛОР-органів і 

характеризувалось достовірним зменшенням ознак хронічного запалення (в 2-3 

рази, р<0,05): застійної гіперемії слизової оболонки глотки та частоти звернень 

пацієнтів з фарингітами. Також, після прийому Респіброну за рік спостережень, 

лише в 3,4% хворих на ХТ був риносинусит, а в пацієнтів після ТЕ – в 6,8%.  

Після застосування ОМ-85, в хворих на ХТ був риносинусит у 3,4%. Крім 

того, звертало на себе увагу значне зменшення кількості випадків гострих 

респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів, оскільки їх кількість за 

рік спостережень після проведеної вакцинації бактеріальними антигенами 

зменшилась на 75%. Хворі на ХТ і пацієнти після тонзилектомії, які 

застосовували обидві вакцини, відзначали зменшення в 2-3 рази (р<0,05) 

кількості випадків ГРЗ протягом року спостережень, та тривалості перебігу 

самого захворювання з 10 - 12 днів, до 4 - 5 днів при ХТ та 4 - 6 днів після ТЕ. 

Проводячи аналіз показників клінічного стану пацієнтів досліджуваних 

груп згідно бальної шкали, запропонованої Д. І. Заболотним та співавторами 

[88] до проведення мукозальної вакцинації було отримано наступні дані: у 
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хворих на  ХТ, в 1-ї та 2-ї підгрупи, відповідно, ступінь гіперемії дужок 0,71 та 

0,81 бали; наявність казеозно - гнійного детриту в лакунах - 1,42 та 1,35 бали; 

розміри мигдаликів - 0,68 та 0,61; стан регіонарних лімфовузлів - 0,38 та 0,45; 

кількість загострень за рік - 1,5 та 1,48; наявність супутніх захворювань - 0,19 

та 0,19 бали; термометрія тіла при загостренні хронічного тонзиліту - 1 та 1,2.  

Отже, у хворих на ХТ середня сума балів за клінічними показниками у 1-

й підгрупі склала 0,84 бали, а у 2-й підгрупі - 0,87 бали, що перевищувало 

отримані в КГ, де середня сума балів була рівна нулю [219]. Після застосування 

мукозальних вакцин ми спостерігали зміни клінічного стану пацієнтів хворих 

на ХТ, що відображені в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Бальна оцінка клінічного стану хворих на ХТ після застосування 

мукозальних вакцин ОМ-85 та Респіброну 

Клінічні показники 
 

Середній бал 

Через 10 днів Через 6 міс. 

Респіброн ОМ-85 Респіброн ОМ-85 

Гіперемія дужок 0,29 0,19 0,13 0,16 

Казеозний детрит 0,32 0,39 0,26 0,16 

Розміри ПМ 0,29 0,48 0,39 0,29 

Стан регіонарних 

лімфовузлів 

0,03 0,16 0,06 0,13 

Загострення за рік 0,1 0,26 0,19 0,06 

Супутні захворювання 0,09 0,13 0,1 0,09 

Температура при 

загостренні ХТ 

0,09 0,45 0,2 0,06 

Середнє значення 0,17 0,29 0,19 0,14 
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Отримані результати показали, що проведене лікування із застосуванням 

мукозальних вакцин, в обох підгрупах групи хворих на ХТ давало позитивний 

ефект, що підтверджувалося зниженням у них середньої суми балів 

встановленої за клінічними показниками. Особливо помітним було зниження 

показників гіперемії дужок, кількості казеозно-гнійного детриту в лакунах 

піднебінних мигдаликів, кількості загострень і температури тіла. 

 В групі пацієнтів після ТЕ після застосування обох мукозальних вакцин 

спостерігалося зменшення скарг, а деякі взагалі зникали. Так в 1-й підгрупі, що 

приймали Респіброн, до котрої входило 29 пацієнтів, спостерігали такі кількісні 

зміни скарг пацієнтів, що відображені в таблиці 5.2.  

Таблиця 5.2.  

Кількісна характеристика скарг пацієнтів після ТЕ, після 

застосування Респіброну (n=29) (% (95 % ДІ)) 

Скарги пацієнтів 
До 

вакцинації 

Через 

10 днів 

Через 

6 місяців 

Через 

1 рік 

Першіння в горлі 
96,6 

(87,0-99,0) 

17,2** 

(5,9-32,8) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

13,8** 

(3,9-28,4) 

Болі в горлі 
6,8 

(2,8-10,6) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

Підвищена втомлюваність 

і відчуття слабкості 

24,1 

(15,5-37,8) 

3,4* 

(0,0-13,0) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

Підвищення температури 

тіла до 37,1- 37,2ᵒС 

31,03 

(11,9-33,2) 

27,6* 

(13,1-45,0) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

Збільшення регіонарних 

лімфовузлів 

13,7 

(2,8-17,1) 

10,3 

(2,1-23,8) 

3,4 

(0,0-13,0) 

0,0* 

(0,0-3,3) 

Примітка. * - достовірна різниця між показниками груп до та після вакцинації 

(р<0,05); ** - достовірна різниця між показниками - (р<0,01). 
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Отже, Респіброн виявився ефективним при застосуванні у пацієнтів після 

ТЕ, що проявлялось покращенням самопочуття та зменшенням скарг пацієнтів, 

як таких до проведення мукозальної вакцинації. За рік спостережень такі 

скарги, як: підвищена втомлюваність і відчуття слабкості; підвищення 

температури тіла до 37,1- 37,2ᵒС та збільшення регіонарних лімфовузлів – 

взагалі зникали.  

Пацієнти 2-ї підгрупи, приймали ОМ-85, спостерігали такі кількісні зміни 

скарг, що наведені в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3.  

Кількісна характеристика скарг пацієнтів після ТЕ, після 

застосування ОМ-85 (n=29) (% (95 % ДІ)) 

Скарги пацієнтів 
До 

вакцинації 

Через 10 

днів 

Через 6 

місяців 

Через 1 

рік 

Першіння в горлі 
93,1 

(81,3-99,0) 

34,5** 

(18,6-52,4) 

17,2** 

(5,9-32,8) 

10,3** 

(2,1-23,8) 

Болі в горлі 
10,3 

(2,8-17,3) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

Підвищена втомлюваність і 

відчуття слабкості 

27,6 

(15,5-37,8) 

6,9* 

(0,7-18,7) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

Підвищення температури 

тіла до 37,1- 37,2ᵒС 

13,7 

(11,9-23,2) 

10,3 

(2,1-23,8) 

3,4** 

(0,0-13,0) 

0,0** 

(0,0-3,3) 

Збільшення регіонарних 

лімфовузлів 

3,4 

(0,0-13,0) 

3,4 

(0,0-13,0) 

0,0 

(0,0-3,3) 

0,0 

(0,0-3,3) 

Примітка. * - достовірна різниця між показниками груп до та після вакцинації 

(р<0,05); ** - достовірна різниця між показниками - (р<0,01). 
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Відповідно до отриманих результатів, пацієнти, що приймали ОМ-85 

відзначали покращення самопочуття та зменшення скарг, як і пацієнти, що 

застосовували Респіброн.  

При об’єктивному огляді групи пацієнтів після ТЕ спостерігалось 

покращення стану структур ЛОР-органів, що характеризувалось достовірним 

зменшенням (в 2-3 рази, р<0,05) ознак хронічного запалення, таких як застійна 

гіперемія слизової оболонки глотки, та зменшенням частоти звернень пацієнтів 

з хронічними фарингітами, зважаючи на свою поширеність в даній групі. Так 

отримані результати наведені на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1. Середня кількість звернень пацієнтів після ТЕ із хронічними 

фарингітами після застосування мукозальних вакцин (абс. дані). 

Поряд із зменшенням звернень пацієнтів з хронічними фарингітами – 

зменшувались також кількість звернень із риносинуситами. Так після прийому 

Респіброну за рік спостережень лише в 3,4% хворих на ХТ був риносинусит, а в 

пацієнтів після ТЕ - в 6,8%. Після застосування ОМ-85 в хворих на ХТ 

риносинусит був у 3,4% [219]. 

Крім того, звертало на себе увагу значне зменшення кількості випадків 

гострих респіраторних захворювань ВДШ, оскільки їх кількість за рік 
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спостережень після проведеної вакцинації бактеріальними антигенами 

статистично достовірно зменшилась (р<0,05) в порівнянні з даними до 

вакцинації. Як хворі на ХТ, так і пацієнти після ТЕ, котрі застосовували обидві 

вакцини, відзначали зменшення в 2-а - 3-и рази кількості випадків ГРЗ 

протягом року спостережень та тривалості перебігу самого захворювання з 10 – 

12 днів до 4 – 5 днів при ХТ і 4 - 6 днів після ТЕ (таблиця 5.4.). 

Таблиця 5.4.  

Кількісна характеристика захворюваності на ГРЗ за рік 

спостережень 

Групи 

пацієнтів 

Кількість випадків ГРЗ, % Кількість 

загострень за 

рік 

спостережень 

Тривалість 

загострень 

в днях 
До лікування 

Після 

лікування 

ХТ, Респіброн 

(n=31) 

% (95 % ДІ) 

11 

35,5 % 

(19,9-52,9) 

5 

16,1 % 

(5,5-30,9) * 

1-2 рази 4-5 

ХТ, ОМ-85 

(n=31) 

15 

48,4 % 

(31,3-65,7) 

4 

12,9 % 

(3,6-26,7) * 

1-2 рази 4-5 

ТЕ, Респіброн 

(n=29) 

18 

62,1 % 

(44,0-78,6) 

8 

27,6 % 

(13,1-45,0) * 

1-2 рази 5-6 

ТЕ, ОМ-85 

(n=29) 

20 

69,0 % 

(51,3-84,2) 

4 

13,8 % 

(3,9-28,4) * 

1-2 рази 4-5 

Примітка. * - достовірна різниця між показниками груп до та після вакцинації 

(р<0,05)  
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При проведенні лабораторних досліджень, а саме загального аналізу крові 

з формулою, на всіх етапах дослідження: через 10 днів, 6 міс., 1 рік після 

вакцинації – істотних відхилень від норми не виявлялося, що може бути 

пов’язано з тим, що збір матеріалів для досліджень припадав на момент періоду 

ремісії. 

При визначенні вмісту в сироватці крові антитіл до мікробних антигенів 

стрептокока, в пацієнтів обох груп, як хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ, 

спостерігалась нормалізація показників вже після першого збору матеріалу і 

протягом всього періоду досліджень. Отже, у всіх досліджуваних групах 

покращився клінічний стан пацієнтів. 

 

5.2. Імунологічна оцінка ефективності застосування мукозальних 

вакцин у пацієнтів після тонзилектомії і хворих на хронічний тонзиліт у 

віддаленому періоді 

У попередньому розділі було показано, що прийом обох мукозальних 

вакцин як у хворих на ХТ, так і у пацієнтів після ТЕ, відразу після закінчення 

курсу лікування знижував вміст прозапального цитокіну IL-1β, не діючи на 

вміст його антагоністу - IL-10. Так, ОМ-85 більш достовірно знижував кількість 

прозапальних клітин в РС, як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 

Препарати не впливали на вміст секреторного імуноглобуліну класу А в РС 

обох груп [70, 218]. Поряд з цим, було встановлено, що при застосуванні 

Респіброну, в крові хворих на ХТ підвищувався рівень загального IgE, що слід 

прийняти до уваги, якщо у пацієнтів є прояви алергії. З урахуванням 

вищезгаданого, при визначенні ефективності застосування обох вакцин у 

віддаленому періоді імунологічна оцінка проводилась за такими показниками: 

рівнем IgE у сироватці крові; концентрацією IFN-γ в сироватці крові; рівнем 

секреторного IgА в РС; вмістом прозапального цитокіну - IL-1β в РС.  
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Було встановлено, що рівень загального IgЕ, який був підвищений при 

застосуванні Респіброну у хворих на ХТ після закінчення прийому вакцини у 

віддаленому періоді, через 6 місяців «нормалізувався», і майже не відрізнявся 

від показників в КГ або при застосуванні ОМ-85 (рис. 5.2.). 

 

Рис. 5.2. Рівень загального IgE, МО/мл., в сироватці крові хворих на ХТ 

та пацієнтів після ТЕ у віддаленому періоді після закінчення курсу прийому 

препаратів. 

Концентрація IFN-γ в сироватці крові також не відрізнялась суттєво у 

хворих на ХТ і після ТЕ при застосуванні мукозальних вакцин (таблиця 5.5.). 

Таблиця 5.5. 

Вміст IFN-γ в сироватці крові у хворих на ХТ і у пацієнтів після ТЕ у 

віддаленому періоді після прийому різних мукозальних вакцин 

Групи 
Кількість 

обстежень 

Концентрація γ-інтерферону, пг/мл  

Ме (25% - 75%) 

Респіброн ОМ-85 

ХТ 11 16,2 (13-22) 30,5 (19-27) 

ТЕ 11 28,5 (18-34) 19,0 (12-26) 

КГ 10 20,2 (17-26) 
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З презентованих у таблиці даних витікає, що суттєвих змін в концентрації 

цього цитокіну в крові між групами - не було виявлено. Стимулююча тенденція 

до підвищення рівня IFN-γ була в пацієнтів після ТЕ при застосуванні 

мукозальної вакцини локальної дії – Респіброну, а також у хворих на ХТ, після 

проходження курсу вакцинації мукозальною вакциною системної дії типу - 

ОМ-85 [170, 216, 285].  

На рисунку 5.3. наведені дані вмісту sIgA в РС пацієнтів через 6 місяців.  

 

Рис. 5.3. Вміст секреторного IgA, г/л, в РС хворих на ХТ та у пацієнтів 

після ТЕ після прийому різних мукозальних вакцин у віддаленому періоді. 

Рівень секреторного IgA в РС хворих у віддаленому періоді (через 6        

міс.) був майже на рівні його вмісту КГ, що дозволяє вважати стимуляцію цього 

захисного імуноглобуліну достатньою при застосуванні як локальної, так і 

системної мукозальної вакцини. 

Отримані результати про вміст в РС обстежених груп пацієнтів 

прозапального цитокіна інтерлейкіну-1β, у віддаленому періоді відображені на 

рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Вміст в РС обстежених груп прозапального цитокіна 

інтерлейкіну-1β, пг/мл, у віддаленому періоді. 

Визначення рівня прозапального цитокіна IL-1β в РС в групах пацієнтів 

хворих на ХТ та у пацієнтів після ТЕ показало, що у пацієнтів хворих на ХТ 

має місце достовірне підвищення ІL-1β (р<0,05) після прийому мукозальної 

вакцини Респіброну у віддаленому періоді, тоді як в групі пацієнтів після ТЕ 

таке підвищення було при застосуванні обох вакцин. 

Це, з урахуванням сучасних поглядів на роль прозапальних цитокінів у 

розвитку патологічних процесів [26, 72, 131, 202, 267], може вказувати на 

можливу «готовність» слизової оболонки ВДШ до загострення запального 

процесу. 

 

Резюме 

1. Отримані результати показали, що проведене лікування із 

застосуванням мукозальних вакцин в обох підгрупах групи хворих на ХТ 

давало позитивний ефект, що підтверджувалося зниженням у них середньої 

суми балів встановленої за клінічними показниками. Особливо помітним було 

зниження показників гіперемії дужок, кількості казеозно-гнійного детриту в 

лакунах піднебінних мигдаликів, температури тіла.  
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2. У пацієнтів після ТЕ визначалось покращенням самопочуття та 

зменшенням скарг пацієнтів, як таких до проведення мукозальної вакцинації. За 

рік спостережень такі скарги, як: підвищена втомлюваність і відчуття слабкості; 

підвищення температури тіла до 37,1- 37,2ᵒС – зникали.  

3. При об’єктивному огляді даної групи пацієнтів спостерігалось 

покращення стану структур ЛОР-органів, що характеризувалось достовірним 

зменшенням (в 2-3 рази, р<0,05) ознак хронічного запалення, таких як застійна 

гіперемія слизової оболонки глотки та зменшенням частоти звернень пацієнтів 

з хронічними фарингітами, зважаючи на свою поширеність в даній групі. 

4. Звертало на себе увагу значне зменшення кількості випадків 

гострих респіраторних захворювань ВДШ, оскільки їх кількість за рік 

спостережень після проведеної вакцинації бактеріальними антигенами 

статистично достовірно зменшилась (р<0,05) в порівнянні з даними до 

вакцинації, як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ. 

5. Імунологічні обстеження проведені в хворих обох груп, у 

віддаленому періоді (через 6 міс.), після прийому обох мукозальних вакцин, 

показали достатньо стійкий позитивний результат за вмістом IgE,                       

γ-інтерферону в крові та секреторного IgA в РС. Підвищення у віддаленому 

періоді рівня прозапального цитокіну в РС, а саме: у хворих на ХТ, мало місце 

достовірне (р<0,05) підвищення ІL-1β після прийому Респіброну, тоді як в групі 

пацієнтів після ТЕ таке підвищення було при застосуванні обох вакцин. Це 

може вказувати на «готовність» слизової оболонки до загострень. 

6. Різнонаправленість дії мукозальних вакцин по відношенню до 

прозапального цитокіну в групах із різним станом мигдаликів (ХТ і ТЕ) 

дозволяє зробити припущення про можливість використання мукозальних 

вакцин системної та локальної дії у процесах лікування та імунопрофілактики. 
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РОЗДІЛ 6 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

 

На сьогоднішній день питання хронічного тонзиліту, незважаючи на 

чисельні праці багатьох вчених, викликає чимало дискусій, адже дане 

захворювання займає одне з перших місць в структурі загальної захворюваності 

ЛОР-органів [44, 185, 234].  

Успіхи у вирішенні теоретичних основ імунофізіології піднебінних 

мигдаликів, як утворень системи імунітету, так званої «пограничної лімфоїдної 

тканини», яка пов’язана з мукозальним імунітетом, змушують більш ощадно 

відноситись до даних лімфоепітеліальних структур [2, 98, 205, 239], за 

виключенням випадків, коли доведено, що вони є джерелом інфекції [6, 7, 21, 

49, 86, 139, 153, 158, 206]. 

Зважаючи на те, що піднебінні мигдалики відіграють важливу роль у 

забезпеченні місцевого та системного імунітету організму, актуальним 

залишається питання вибору лікувальної тактики і профілактика у пацієнтів з 

захворюваннями мигдаликів, де ефективною виявилась імунопрофілактика у 

вигляді вакцинації бактеріальними антигенами [12, 20, 28, 30, 39, 71, 82, 91, 96, 

179, 243]. 

У зв’язку з цим, є важливим визначення ролі застосування мукозальних 

вакцин, оскільки їм притаманні значні переваги: вони здатні викликати місцеву 

та системну імунну відповідь, забезпечувати достатній захисний рівень 

імунітету в поєднанні зі слабкою алергенністю; та незначна кількість 

протипоказань в порівнянні з усіма давно відомими схемами лікування. Дана 

методика базується на здатності мікроорганізмів взаємодіяти з захисними 

системами пацієнта. Розробка таких вакцин є сферою наукових інтересів 

багатьох фахівців [72, 78, 84, 85, 148, 153, 159, 170, 216, 228, 231, 257].  
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Проте, ефективність самої вакцинації пацієнтів часто є пов’язана з станом 

реактивності організму, адже кожна вакцина має свою імуномодулюючу 

активність і може викликати як активацію, так і супресію окремих ланок 

імунної системи. Також, є дані про те, що ефективність мукозальних вакцин 

залежить як від складу, так і від способу введення [28, 93, 105, 169, 221, 231, 

286]. 

Важливим також є питання підвищення локального імунітету після 

тонзилектомії, коли поряд з ліквідацією вогнищевої інфекції зникає важлива 

структура, що приймає активну участь у формуванні гуморального локального 

імунітету, не тільки за рахунок формування імуноглобулінів, а й інших 

чинників імунітету (інтерферони, дефензини, тощо). Ці питання піднято в ряді 

наукових робіт [29, 126, 133, 268], але доцільність імунопрофілактики в умовах 

стану після тонзилектомії залишається не доведеною і потребує подальшого 

вивчення. 

Таким чином, високі показники захворюваності населення на хронічний 

тонзиліт, дискусії щодо лікування, складні механізми взаємодії макро- і 

мікроорганізмів - все це зумовило інтерес до розробки нових підходів до 

лікування та оптимізації стану місцевого та системного імунітету у хворих на 

хронічний тонзиліт та у пацієнтів після тонзилектомії [11, 27, 28, 32, 33, 36, 76, 

77, 91, 121,171]. 

      Не зважаючи на спірні питання щодо діагнозу хронічний тонзиліт –  

проблема імунного локального захисту ротоглотки залишається актуальною, 

особливо при проведенні тонзилектомії [24, 29, 153, 168, 192, 247, 288]. 

Застосування мукозальних вакцин, згідно із сучасним поглядом на їх 

застосування в ЛОР-практиці [11, 27, 33, 76, 78, 81, 133, 153, 159, 170, 182, 216, 

228, 257], є більше профілактичним засобом, що запобігає розвитку інфекційно-

запальних процесів у верхніх дихальних шляхах. 
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В теперішній час всі мукозальні вакцини умовно можна поділити на дві 

групи: локальної або системно-локальної дії [105, 108, 148, 168, 170, 183]. 

Враховуючи той факт, що для діагностики клінічного стану пацієнтів хворих на 

ХТ та проведення визначення тяжкості перебігу ХТ, перш за все, важливим 

залишається визначення скарг пацієнтів, проте часто цього не достатньо для 

правильної постановки діагнозу та оцінки стану пацієнтів, як клінічного, так й 

імунологічного, це зумовлює необхідність проведення, як лабораторних так і 

імунологічних досліджень.  

На основі проведених нами досліджень, що грунтувались на зборі скарг 

пацієнтів, анамнезу захворювання та життя, було отримано наступні 

результати: cеред найбільш частих скарг обстежуваних хворих на хронічний 

тонзиліт спостерігались: першіння в горлі, наявність патологічного вмісту в 

лакунах ПМ; неприємний запах з рота, підвищена втомлюваність та відчуття 

слабкості; підвищення температури тіла до 37,1- 37,2 ᵒС; збільшення 

регіонарних лімфовузлів; болі в ділянці серця, суглобів та нирок [8, 114, 116, 

158, 175]. 

Отже, у хворих на ХТ спостерігалось достовірне зростання по 

відношенню до КГ, таких скарг, як: першіння та болі в горлі, неприємний запах 

з рота, патологічний вміст в лакунах ПМ, підвищена втомлюваність та 

температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС, збільшення регіонарних лімфовузлів (р<0,01). 

В пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, було достовірне зростання таких 

скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також підвищена втомлюваність і 

температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05). 

Аналізуючи отримані результати, було встановлено, що у пацієнтів після 

ТЕ, терміном до 1 року, звертались до оториноларинголога найчастіше з усіх 

досліджуваних груп, з діагнозом – фарингіт, більше 2 разів на рік, в порівнянні 

з хворими на ХТ, та КГ. Та з часом ці пацієнти все рідше звертались по 

допомогу, починаючи з 2 років після проведення тонзилектомії. Також в 
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пацієнтів після ТЕ спостерігалось збільшення частоти гострих респіраторних 

захворювань ВДШ; однак ці дані були вищими в осіб після ТЕ, - в ранні 

періоди після операції (до 1 року). Ці дані збігаються з аналогічними 

дослідженнями інших авторів [88, 93, 209, 240].  

Хворі на ХТ і пацієнти після ТЕ, які застосовували обидві вакцини, 

відзначали зменшення в 2-3 рази (р<0,05) кількості випадків ГРЗ протягом року 

спостережень, та тривалості перебігу самого захворювання з 10 - 12 днів, до 4 - 

5 днів при ХТ та 4 - 6 днів після ТЕ. 

Проводячи аналіз отриманих результатів, ми можемо стверджувати, що у 

хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ в порівнянні з особами КГ збільшувалась 

кількість випадків хронічних фарингітів, які збігались з безпосередніми 

скаргами пацієнтів, була досить значною, і особливо високим було число 

захворювань на ранніх термінах після ТЕ, як правило до 1 року. В даних 

пацієнтів переважали атрофічні та субатрофічні форми хронічних фарингітів. В 

осіб КГ даної патології не виявлялось. Деякі виявлені захворювання були 

спричинені внаслідок порушення як місцевого, так і системного імунітету, та 

підвищеного обсіменіння слизової оболонки рото- та носоглотки: ларингіт, 

риносинусит. 

Аналізуючи отримані результати об’єктивного дослідження, ми виявили, 

що в хворих на ХТ, в порівнянні з КГ, було статистично достовірне зростання 

таких клінічних проявів, як: зміна розмірів ПМ, застійної гіперемії та 

валикоподібного потовщення країв піднебінних дужок, рубцевих спайок між 

піднебінними дужками та ПМ, патологічного вмісту в лакунах ПМ, застійної 

гіперемії СО глотки та гіпертрофії бічних валиків глотки, субатрофії СО 

задньої стінки глотки, збільшення регіонарних лімфовузлів (р<0,01), і атрофії 

СО задньої стінки глотки (р<0,05).  

В пацієнтів після ТЕ спостерігалось статистично достовірне зростання, в 

порівнянні з КГ, таких клінічних даних, як: застійна гіперемія СО глотки, 
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гіпертрофія бічних валиків глотки, субатрофія та атрофія СО задньої стінки 

глотки (р<0,01). 

При обстеженні у пацієнтів стану дихальної, серцево-судинної, сечо-

статевої систем та органів ШКТ було виявлено пов’язані з ХТ: ендокардит, 

пієлонефрит, ревматоїдний артрит. Перебіг цих захворювань, як правило не 

відрізнявся як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ, окрім випадків 

можливих загострень, в ранньому післяопераційному періоді. 

В досліджуваних групах пацієнтів, не беручи до уваги КГ, спостерігалось 

почастішання випадків алергічних захворювань, таких як алергічний 

кон’юнктивіт у хворих на ХТ у 1,6%, і пацієнтів після ТЕ – 5,1%, та 

алергодерматит – у хворих на ХТ в 3,2% та пацієнтів після ТЕ – 17,2%, що 

може бути пов’язано з досліджуваними нами патологіями. Що підтверджено в 

працях присвячених алергічним процесам при захворюванні піднебінних 

мигдаликів [68, 69, 71, 73, 122, 123, 129, 148, 153, 169, 254]. 

Також, спостерігалось збільшення регіонарних лімфовузлів, та на момент 

огляду, при пальпації вони були не болючими, та не спаяними між собою та 

оточуючими структурами. Їх збільшення могло бути внаслідок нещодавно 

перенесеного запального процесу в суміжних структурах, таких як загострення 

хронічного тонзиліту, тощо, та як адаптаційний етап після перенесеної 

тонзилектомії. При подальшому спостереженні ці явища зменшувались, або й 

зникали. 

Після проведення тонзилектомії часто не спостерігалось істотних змін в 

перебігу захворювань, при ураженні пов’язаних органів, таких як серце, нирки 

та суглоби, що було внаслідок занадто пізно проведеної тонзилектомії, та 

розвитком незворотних явищ в даних органах [81, 153, 175, 186, 277]. Це 

пов’язане з тим, що при хронічному тонзиліті процеси включення автоімунних 

механізмів альтерації тканин вже пройшли критичний період та не впливають 

на характер перебігу супутньої патології. 
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При проведенні об’єктивного дослідження для визначення багатьох 

чинників перебігу певних захворювань використовувались лабораторні методи 

дослідження: загальний аналіз крові (з формулою) та біохімічний аналіз крові. 

При проведенні загального аналізу крові у хворих на ХТ, рівно, як в 

пацієнтів після ТЕ - не спостерігалось істотних змін ні формених елементів 

крові, ні змін швидкості осідання еритроцитів, хіба в поодиноких випадках 

було виявлено показники, близькі до верхньої межі норми, або незначне 

підвищення деяких показників.  

При визначенні вмісту в сироватці крові антитіл до мікробних агентів 

стрептокока, АСЛ–О, в пацієнтів досліджуваних груп спостерігали, що у 

хворих на ХТ, в 35% були підвищені титри АСЛ–О; в пацієнтів після ТЕ – він 

був підвищений у 90%, а в КГ осіб в 10% було незначне підвищення АСЛ–О, до 

260 МО. Отримані результати можуть вказувати на більшу «обсіменінність» 

слизової оболонки верхніх дихальних шляхів антигенами стрептококів після 

тонзилектомії.                                                                                 

Об’єктивне дослідження пацієнтів, як і збір всіх можливих скарг, 

з’ясування анамнезу захворювання та життя, а також проведення лабораторних 

досліджень - відіграють значну роль в своєчасному виявленні, правильній 

постановці діагнозу та попередженні можливих ускладнень.  

Проте, не менш важливим залишається питання локального та системного 

імунологічного статусу хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ і порівняння 

отриманих результатів з КГ – групою практично здорових осіб. 

При дослідженні локального імунологічного статусу в ротоглотковому 

секреті пацієнтів всіх досліджуваних груп було визначено концентрацію 

секреторної та мономерної форм IgA, IgG, вмісту прозапального цитокіна - 

інтерлейкіну-1β та противірусного чинника - інтерферону-α. 
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Визначення рівня sIgA показало зниження вмісту даного імуноглобуліну 

в РС у пацієнтів досліджуваних груп в порівнянні з контролем, а визначення 

IgG в РС показало, що його підвищений рівень виявлявся майже у половини 

(45%) обстежених хворих на ХТ і пацієнтів після ТЕ.  

Концентрація прозапального цитокіну - IL-1β була підвищена у хворих на 

ХТ (55%) та у пацієнтів після ТЕ (60%) у порівняні з КГ, що свідчить про 

наявність запалення або «готовність» слизової до запалення [109]. 

При визначенні клітинного складу РС у пацієнтів досліджуваних груп до 

початку застосування мукозальних вакцин було встановлено, що середні 

значення відсотків епітеліоцитів, нейтрофільних гранулоцитів та лімфоцитів 

достовірно між собою не відрізнялись (p>0,05) [250].  

Оскільки після проведеного ряду досліджень отримані відхилення в ряді 

показників: клінічних, лабораторних, імунологічних, мікробіологічних та 

виявлено порушення механізмів як локального, так і системного 

імунологічного захисту – як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ (в термін 

до 2 років після операції), це створює підгрунтя для пошуку і використання 

різних комбінацій імуномодулюючих засобів, мукозальних вакцин як 

локальної, так і системної дії.  

З урахуванням вищезгаданого, під час виконання нашої роботи всі 

дослідження ми поділили на дві частини:  

- в першій - проведено експериментальні дослідження,  

- в другій - клініко-лабораторні (клінічні, імунологічні, та 

мікробіологічні).  

Визначали дію двох мукозальних вакцин, Респіброну (локальне 

застосування) та ОМ-85 (системної дії), на продукцію в культурі клітин ПМ у 

хворих на хронічний тонзиліт двох пар цитокінів з антагоністичним характером 

дії - прозапального цитокіна IL-1β, антизапального цитокіна IL-10, а такoж двoх 
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інших цитокінів: IL-4, який продукується Т-хелперами 2 типу і визначає 

проалергічну направленість імунної відповіді та γ-інтерферона, що 

продукується Т-хелперами 1 типу, і визначає антибактеріальну направленість 

імунної відповіді. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що під дією як 

Респіброну, так і ОМ-85 спостерігалось зниження рівня IL-1β і мало 

змінювалась концентрація IL-10.  

При дослідженні дії препаратів на продукцію IL-4, було встановлено, що 

ОМ-85 статистично достовірно знижував його продукцію (р<0,05) клітинами 

мигдаликів, а Респіброн дещо підвищував цей показник.  

Проведені дослідження in vitro показують, що в дії як локально 

застосованої мукозальної вакцини, так і в дії системної - чітко відстежується 

протизапальний вплив по відношенню обмеження продукції (за тривалістю) 

прозапального IL-1β. По відношенню продукції цитокінів Th-1 (γ-інтерферон) і 

Th-2 (IL-4) встановлений різновекторний вплив – Респіброн в більшій мірі 

підтримував продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 – продукцію γ-інтерферону.  

Здавалось доцільним провести дослідження в клініці по визначенню 

впливу обох вакцин, як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ, на показники 

локального імунітету і кількісний склад транзиторної та резидентної 

мікрофлори ротової порожнини. 

В ході клініко-імунологічних досліджень було встановлено, що прийом 

обох мукозальних вакцин, як у хворих на ХТ, так і пацієнтів після ТЕ, 

знижували вміст прозапального цитокіну IL-1β, не діючи на вміст його 

антагоністу - IL-10, що є позитивним моментом.  

Крім того, ОМ-85 в дослідженнях in vitro був більш ефективним в плані 

впливу на регуляторні цитокіни: підвищував активність Th-1- хелперів             

(γ-інтеферон) та знижував активність Th-2- хелперів (IL-4). ОМ-85 більш 
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достовірно знижував кількість прозапальних клітин в РС, як у хворих на ХТ, 

так і пацієнтів після ТЕ. 

Препарати не впливали на вміст секреторного імуноглобуліну класу А в 

РС обох груп, однак при застосуванні Респіброну в крові хворих на ХТ 

підвищувався рівень загального IgE, що слід прийняти до уваги, якщо у 

пацієнтів є прояви алергії.  

Препарат ОМ-85 більш ефективно впливав на рівень транзиторної флори 

в РС хворих на ХТ та пацієнтів після ТЕ, не змінюючи при цьому кількісного 

складу резидентної флори ротоглотки, що може розглядатись як позитивний 

вплив на умовно-патогенну флору. 

В нашій роботі ми спостерігали за змінами клінічного стану пацієнтів 

після застосування різних за складом та способом введення мукозальних 

вакцин. В результаті проведених досліджень - найбільш частими скаргами 

обстежених хворих на ХТ були: першіння та болі в горлі, неприємний запах з 

рота, патологічний вміст в лакунах ПМ, підвищена втомлюваність та 

температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС, збільшення регіонарних лімфовузлів (р<0,01).  

В пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, було достовірне зростання 

таких скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також підвищена втомлюваність і 

температура тіла до 37,1- 37,2ᵒС (р<0,05). Дані скарги пацієнти після ТЕ 

спостерігали протягом першого року після оперативного втручання, проте, в 

пацієнтів, яким ТЕ проводилась раніше, вже через 1 рік спостерігали тенденцію 

до зменшення даних скарг.  

Отримані результати у групі хворих на ХТ, показали, що скарги на: 

першіння і біль в горлі; патологічний вміст в лакунах ПМ; підвищена втома та 

відчуття слабкості достовірно зменшувались (р<0,05), спостерігалась 

нормалізація температури тіла, після застосування як ОМ-85, так і Респіброну. 

Також, було достовірне зменшення ознак хронічного запалення ротоглотки 



125 
 

 
 

(р<0,05): застійної гіперемії та валикоподібного потовщення країв піднебінних 

дужок, патологічного вмісту в лакунах ПМ, застійної гіперемії СО глотки; і 

зменшення регіонарних лімфовузлів (р<0,01), порівняно з даними в групі до 

вакцинації. 

Проводячи аналіз показників клінічного стану пацієнтів досліджуваних 

груп згідно бальної шкали, запропонованої Д. І. Заболотним та співавторами 

[88] до проведення мукозальної вакцинації було отримано наступні дані: у 

пацієнтів хворих на ХТ в 1-ї та 2-ї підгрупи, відповідно, ступінь гіперемії дужок 

- 0,71 та 0,81 бали; наявність казеозно-гнійного детриту в лакунах - 1,42 та 1,35 

бали; розміри мигдаликів - 0,68 та 0,61; стан регіонарних лімфовузлів – 0,38 та 

0,45; кількість загострень за рік - 1,5 та 1,48; наявність супутніх захворювань - 

0,19 та 0,19 бали; термометрія тіла при загостренні хронічного тонзиліту - 1 та 

1,2.  

Отже, у хворих на ХТ середня сума балів за клінічними показниками у 1-

й підгрупі склала 0,84 бали, а у 2-й підгрупі 0,87 бали, що перевищувало 

результати отримані в КГ, де середня сума балів була рівна нулю.  

Відповідно до отриманих результатів, пацієнти, що приймали ОМ-85 

відзначали покращення стану організму та зменшення скарг, як і пацієнти, що 

застосовували Респіброн.  

В пацієнтів після ТЕ, застосування обох мукозальних вакцин 

супроводжувалось покращення стану структур ЛОР-органів і 

характеризувалось достовірним зменшенням ознак хронічного запалення (в 2-3 

рази, р<0,05): застійної гіперемії слизової оболонки глотки та частоти звернень 

пацієнтів з фарингітами.  

Поряд із зменшенням звернень пацієнтів з хронічними фарингітами - 

зменшувались також кількість звернень із іншими захворюваннями дихальних 

шляхів, таких як риносинусит. Так, після прийому Респіброну за рік 
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спостережень, лише в 3,4% хворих на ХТ був риносинусит, а в пацієнтів після 

ТЕ – в 6,8%. Після застосування ОМ-85, в хворих на ХТ був риносинусит у 

3,4%.  

Крім того, звертало на себе увагу значне зменшення кількості випадків 

гострих респіраторних захворювань ВДШ, оскільки їх кількість за рік 

спостережень після проведеної вакцинації бактеріальними антигенами  

зменшилась на 75%. Як хворі на ХТ, так і пацієнти після ТЕ, які застосовували 

обидві вакцини, відзначали зменшення в 2-а – 3-и рази кількості випадків ГРЗ 

протягом року спостережень та тривалості перебігу самого захворювання з 10 - 

12 днів до 4 - 5 днів при ХТ і 4 - 6 днів після ТЕ. 

З урахуванням вищезгаданого, при визначенні ефективності застосування 

обох вакцин у віддаленому періоді імунологічна оцінка проводилась за такими 

показниками: рівнем IgE у сироватці крові; концентрацією γ-інтерферону в 

сироватці крові; рівнем секреторного імуноглобуліну класу А в РС; вмістом 

прозапального цитокіну - IL-1β в РС.  

Було встановлено, що рівень загального імуноглобуліну класу Е, який був 

підвищений при застосуванні Pеспіброну у хворих на ХТ, після закінчення 

прийому вакцини у віддаленому періоді «нормалізувався» і майже не 

відрізнявся від показників в КГ або при застосуванні препарату ОМ-85. 

Стимулююча тенденція до підвищення рівня γ-інтерферону була (р<0,01) 

при застосуванні мукозальної вакцини локальної дії (Респіброну) у пацієнтів 

після ТЕ (28,5 пг/мл), а також у хворих на ХТ після проходження курсу 

вакцинації мукозальною вакциною системної дії типу ОМ-85 (30,5 пг/мл). В 

осіб КГ рівень γ-інтерферону був 20,2 пг/мл. 

Визначення рівня прозапального цитокіну інтерлейкіну-1β в РС в групах 

хворих на ХТ та у пацієнтів після ТЕ показало, що у хворих на ХТ має місце 

достовірне (р<0,05) підвищення IL-1β після прийому мукозальної вакцини типу 



127 
 

 
 

Респіброн у віддаленому періоді, тоді як в групі після ТЕ таке підвищення було 

при застосуванні обох вакцин. Це, з урахуванням сучасних поглядів на роль 

прозапальних цитокінів у розвитку патологічних процесів [26, 72, 131, 202, 267] 

може вказувати на можливу «готовність» слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів до загострення запального процесу.  

Таким чином, отримані результати показали, що проведене лікування із 

застосуванням мукозальних вакцин, в обох підгрупах групи хворих на ХТ 

давало позитивний ефект, що підтверджувалося зниженням у них середньої 

суми балів встановленої за клінічними показниками.  

Особливо помітним було зниження показників гіперемії дужок, кількості 

казеозно-гнійного детриту, в лакунах піднебінних мигдаликів, температури 

тіла. Звертало на себе увагу значне зменшення кількості випадків гострих 

респіраторних захворювань ВДШ, оскільки їх кількість за рік спостережень 

після проведеної вакцинації бактеріальними антигенами значно і достовірно  

зменшилась. 

Імунологічні обстеження у хворих обох груп, проведені у віддаленому 

періоді (через 6 міс.) після прийому обох мукозальних вакцин, показали 

достатньо стійкий позитивний результат за вмістом IgE, γ-інтерферону в крові 

та секреторного IgA в ротоглотковому секреті. Підвищення у віддаленому 

періоді рівня прозапального цитокіну в РС, а саме: у хворих на ХТ мало місце 

достовірне (р<0,05) підвищення IL-1β після прийому мукозальної вакцини типу 

Респіброну, тоді як в групі пацієнтів після ТЕ таке підвищення було при 

застосуванні обох вакцин. Це може вказувати на «готовність» слизової 

оболонки до загострень і потребує профілактичних та лікувальних заходів.  

Різнонаправленість дії мукозальних вакцин по відношенню до 

прозапального цитокіну в групах із різним станом мигдаликів (ХТ і ТЕ) 

дозволяє зробити припущення про можливість використання мукозальних 

вакцин системної та локальної дії у процесах лікування та імунопрофілактики. 
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ВИСНОВКИ 

 У дисертаційній роботі вирішене актуальне науково-практичне завдання 

сучасної оториноларингології - покращення клініко-імунологічного стану 

хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після проведеної тонзилектомії 

шляхом обґрунтованого застосування мукозальних вакцин локальної та 

системної дії. 

1. У хворих на ХТ спостерігалось достовірне зростання по 

відношенню до КГ, таких скарг, як: першіння та болі в горлі, неприємний запах 

з рота, патологічний вміст в лакунах ПМ, підвищена втомлюваність, 

збільшення температури тіла до 37,1 - 37,2ᵒС, збільшення регіонарних 

лімфовузлів (р<0,01).  

2. У пацієнтів після ТЕ, по відношенню до КГ, було достовірне 

зростання таких скарг, як першіння в горлі (р<0,01), а також підвищена 

втомлюваність і температура тіла до 37,1 - 37,2ᵒС (р<0,05).  

3. Визначення локального імунного статусу хворих на ХТ та пацієнтів 

після ТЕ за рівем sIgA показало зниження вмісту даного імуноглобуліну в РС у 

пацієнтів досліджуваних груп в порівнянні з КГ, та підвищення у 45% 

обстежених рівня IgG. Концентрація прозапального цитокіну - IL-1β була 

підвищеною у хворих на ХТ (55%) та у пацієнтів після ТЕ (60%) у порівняні з 

КГ, що свідчить про наявність запалення або «готовність» слизової оболонки до 

загострення запального процесу. 

4. Прийом обох мукозальних вакцин у хворих на ХТ і пацієнтів після 

ТЕ знижував продукцію прозапального цитокіну IL-1β в 2 рази (р<0,05), не 

діючи на вміст його антагоністу - IL-10, що є позитивним моментом. Респіброн 

більше підтримував продукцію IL-4, тоді як ОМ-85 - продукцію γ-інтерферону. 

Препарати не впливали на вміст секреторного IgА в РС обох груп, однак при 
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застосуванні Респіброну в крові частки хворих на ХТ підвищувався рівень 

загального IgE.  

5. Імунологічні обстеження проведені у хворих на ХТ і пацієнтів після 

ТЕ, у віддаленому періоді (через 6 міс.) після прийому обох мукозальних 

вакцин, визначили стійкий позитивний результат за вмістом IgE та                     

γ-інтерферону в крові та секреторного IgA в РС. Підвищення у віддаленому 

періоді рівня прозапального цитокіну в РС може вказувати на «готовність» 

слизової оболонки до загострень і потребує профілактичних та лікувальних 

заходів. 

6. Застосування обох мукозальних вакцин, дозволило достовірно 

зменшити (р<0,01) кількість скарг пацієнтів та зменшити кількість звернень з 

приводу ХТ на 75%.  

7. Препарат ОМ-85 більш ефективно впливав на рівень транзиторної 

флори в РС даних груп пацієнтів, не змінюючи при цьому кількісного складу 

резидентної флори ротоглотки, що може розглядатись як позитивний вплив на 

умовно-патогенну флору.  

8. Перед застосуванням мукозальних вакцин у хворих на ХТ і 

пацієнтів після ТЕ необхідно проводити імунологічні обстеження з 

визначенням рівнів: IgG, IL-1β, sIgА, загального IgE, IFN-α та цитологічного 

складу ротоглоткового секрету для вивчення локального імунітету та стану 

слизової оболонки ротоглотки. 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для вивчення стану локального імунітету у хворих на 

хронічний тонзиліт і пацієнтів після тонзилектомії необхідно визначити 

рівні секреторного імуноглобуліну А, α-інтерферону та цитологічного 

складу ротоглоткового секрету, як маркерів наявності локального 

імунодефіциту. 

2. З діагностичною метою і для попередження загострень в 

слизовій оболонці ротоглотки при хронічному тонзиліті і після 

тонзилектомії, рекомендовано визначати рівні IL-1β та IgG в 

ротоглотковому секреті, як маркерів загострення запального процесу 

слизової оболонки глотки.  

3. Перед призначенням вакцини локальної дії необхідно 

проводити клініко-імунологічне обстеження на наявність алергії до 

мікробних антигенів та визначення рівня загального IgE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Азнабаева Л. Ф. Иммунологические аспекти хронического тонзиллита / 

Л. Ф. Азнабаева // Вестник оториноларингологии. – 2013. - № 4. – С. 4-7. 

2. Актуальность проблемы хронического тонзиллита / А. И. Крюков,          

Г. Н. Изотова, А. Ф. Захарова [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2009. 

- № 5. – С. 4-6.  

3. Анализ микробиоты при хроническом тонзиллофарингите в стадии 

ремиссии / К. И. Нестерова, Ю. А. Кротов, А. А. Нестерова [и др.] // 

Материалы XIX съезда оториноларингологов России. – Казань, 2016. – С. 

380-381. 

4. Анатомоморфологічне обгрунтування лікування хворих на хронічний 

декомпенсований тонзиліт / О. Г. Плаксивий, І. В. Калуцький, О. О. Мазур [та 

ін.]: матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва 

лікарів-оторинол-гів з міжнар. участю «Сучасні технології діагностики та 

лікування в оториноларингології» (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. 

випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 

90-91. 

5. Анготоева И. Б. Состояние небных миндалин у больных с искривлением 

перегородки носа / И. Б. Анготоева, Ю. И.Зацепилова // Вестник оторино-

ларингологии. – 2012. – № 5. – С. 42-44.  

6. Андамова О. В. Применение озоноультразвукового метода в лечении 

хронического тонзиллита / О. В. Андамова, М. А. Рымша, В. В. Педдер // 

Новости оториноларингологии. – 2001. – № 2 (26). – С. 108-109. 

7. Арзамазов С. Г. Некоторые особенности течения хронического 

тонзиллита / С. Г. Арзамазов, И. В. Иванец // Вестник отоларингологии. – 

2011. – № 1. – С. 55-57. 

8. Бабияк В. И. Оториноларингология: в 2 т./ В. И. Бабияк, М. И. Говорун, 

Я. А. Накатис. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. Т. 2 – 832 с.  



132 
 

 
 

9. Бажора Ю. И. Клинико - иммунологическое обоснование криохирурги-

ческого лечения хронического тонзиллита: автореф. дис. … д-ра мед. наук : 

14.00.04; 14.00.36 / Ю. И. Бажора. – Киев, 1987. – 37с. 

10. Балабанцев А. Г. Хронический тонзиллит – актуальная проблема 

современной медицины / А. Г. Балабанцев [и др.] // Журнал вушних, носових 

і горлових хвороб. – 2005. - № 5-с. – С. 32-35.  

11. Безшапочний С. Б. Оптимізація схеми лікувально - профілактичної 

допомоги дітям з хронічним тонзилітом : метод. рекомендації / ВДНЗУ «Укр. 

мед. стомат. академія» МОЗ України ; укладачі : С. Б. Безшапочний,               

Т. О. Крючко, Т. В. Шпехт. – Київ, 2013. – 19 с. 

12. Беклемишев Н. Д. Иммунопатология и иммунорегуляция. – Москва: 

Медицина, 1986. – 156 с. 

13. Белов Б. С. Ревматологические аспекты острого стрептококкового 

тонзиллита и современные подходы к его антибактериальной терапии /          

Б. С. Белов, В. А. Насонова, Т. П. Гришаева // Клиническая антимикробная 

химио-терапия. – 2000. – № 2. – С. 4-10.  

14. Блоцкий А. А. Сравнительная оценка эффективности применения лазер-

ной терапии и светодиодной фототерапии в лечении хронического тонзиллит 

/ А. А. Блоцкий, В. В. Антипенко, М. Ю. Цепляев // Folia 

Otorhinolaryngologica. – 2007. – Vol. 13, N 1-4. – С. 68-71.    

15. Бондарева Г. П. Иммуноморфологические особенности хронического 

тонзиллита // Вестник отоларингологии. – 2013. - № 3. – С. 12. 

16. Бредун А. Ю. Иммунологическая характеристика локального и 

системного иммунитета небных миндалин при их гипертрофии и 

хроническом воспалении у детей. Сообщение 5. Локальные 

иммунодиагностические критерии при гипертрофии и воспалении небных 

миндалин / А. Ю. Бредун, О.Ф. Мельников, А. А. Лайко // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. – 2011. - № 3. – С. 23-26.  



133 
 

 
 

17. Будчанов Ю. И. Клеточный иммунитет. Типы клеточной цитото-

ксичности. Рецепторы и маркеры, субпопуляции лимфоцитов: учебно-метод. 

пособие по общей иммунологии / Ю. И. Будчанов. – Тверь, 2008. – 12 с.  

18. Буйлин В. А. Иммунологические аспекты сочетанной лазеро- и 

светотерапии различных заболеваний / В. А. Буйлин, Е. И. Брехов,                  

В. И. Брыков // Лазерная медицина. – 2003. – Т. 7, № 3-4. – С. 72-79.  

19. Бухарин О. В. Фундаментальные и прикладные аспекты проблемы 

персистенции микроорганизмов / О. В. Бухарин, Б. Я. Усвяцов // Журнал 

микробиологии эпидемиологии и иммунобиологии. – 2003. – № 4. – С. 3-8. 

20. Буцель А. Ч. Иммунотерапия больных тонзиллитом // Медицинские но-

вости. – 2007. – № 13. – С. 63-64.  

21. Быкова В. П. Иммунный барьер слизистых оболочек в современном 

прочтении / В. П. Быкова, Д. В. Калинин // Российская ринология. – 2009. –  

№ 1. – С. 40-43.  

22. Быкова В. П. Миндалины лимфоэпителиального глоточного кольца 

Вальдейера в системе мукозального иммунитета верхних дыхательных путей 

// Труды II съезда Российского общества патологоанатомов. – Москва, 2006. – 

Т. 1. – С. 98-101.  

23. Быкова В. П. Морфологическое состояние небных миндалин при 

различных формах воспаления по данным биопсийного исследования /          

В. П. Быкова, Ф. А. Хафизова // Российская ринология. – 2004. – № 1. – С. 61-

63. 

24. Верес В. М. Обґрунтування та апробація імунореабілітації при хірургіч-

ному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт : автореф. дис. … канд. мед. 

наук : 14.01.19 / В. М. Верес; Інститут отоларингології ім.. проф..                    

О. С. Коломійченка АМН України та Жовківська центр-на районна лікарня. – 

Київ, 2003. – 23 с.   

25. Вершигора А. Е. Иммунобиология небных миндалин / А.Е. Вершигора. 

– Киев: Вища школа. – 1978. – 146 с.   



134 
 

 
 

26. Вершигора А. Е. Основы иммунологии. – Київ: Вища школа, 1980. -  

503с. 

27. Вибір методу лікування хворих на хронічний тонзиліт / Ф.О.Тишко,      

С. Г. Гичка, В. Г. Стась [та ін.] // ХІІ з’їзд оториноларингологів України           

(Львів, 18-20 травня  2015 р.). – Львів, 2015. – С. 142-143.  

28. Визначення впливу способу застосування мукозальної вакцини на 

реактивність слизової оболонки ЛОР-органів / О.Ф. Мельников,                   

С.В. Тимченко, М.Д. Тимченко[та ін.] : матеріали Щорічної трад. весняної 

конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинологів «Фармакотерапія та 

хірургічні методи лікування в оториноларингології» (Полтава, 19-20 травня 

2014 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». –

2014. - № 3-с. – С. 112. 

29. Влияние тонзилотомии и аденотомии на иммнологические показатели в 

ротоглоточном секрете в ближайшем периоде после операции / О.Ф. Мельни-

ков, А. Ю. Бредун, В. П. Семенюк [и др.] // ХІІ з’їзд оториноларингологів 

України ( Львів, 18-20 травня  2015 р.).  – Львів, 2015. – С. 95.  

30. Возможности иммунопрофилактики у больных хроническим 

тонзиллитом / В. Н. Писанко, О. Н. Горбач, В. В. Сегал [и др.] // Журнал 

вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – № 5. – С. 58-63. 

31. Волков А. Г. Использование имудона в лечении хронического 

тонзиллита/ А. Г. Волков, А. П. Давыдова // Российская 

оториноларингология. – 2003. – № 2. – С. 235-236.   

32. Волков А. В. Иммуномодулирующая терапия при хроническом 

тонзиллите / А. В. Волков // РМЖ. – 2010. - № 2. –  С. 90.  

33. Волотов П. Н. Современные физические методы терапии хронического 

тонзиллита / П. Н. Волотов, Н. Н. Волотов, А. В. Гулин // Технологии живых 

систем. – 2010. – Т. 7,  № 7. – С. 22-26.  

34. Волощук М. І. Исследование взаимосвязи между состоянием небных 

миндалин, уровнем IgA, заболеваниями парадонта и кариесом /                       



135 
 

 
 

М. І. Волощук, В. І. Шматко, О. В. Тирса, В. В. Кищук : матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва оторинол-гів (Ужгород, 12-14 

травня 1999 р.) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб – 1999, додаток 

до № 3. – С. 518-520. 

35. Вплив лікувальних препаратів бактеріофагів на біоплівки /                     

Є. С. Воробей, О. С. Воронкова [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. 

– 2014. – Т. 3(109),  № 2. – С. 223-229. 

36. Гаджимирзаева Г. А. Специфическая иммунотерапия при хроническом 

тонзиллите / Г. А. Гаджимирзаев, М.-Р. И. Гогурчунов, А. А. Гамзатова // 

Российская оториноларингология. – 2005. - № 5(18). – С. 40-44. 

37. Гарюк О. Г. Роль ультразвукового дослідження в діагностиці та кріо-

хірургічному лікуванні хронічного тонзиліту / О. Г. Гарюк, В. І. Євдокименко 

// Український радіологічний журнал. – 2002. – № 2. – С. 117-119.  

38. Гарюк О. Г. Технологія керованого кріохірургічного лікування хворих 

на хронічний декомпенсований тонзиліт з протипоказаннями до 

тонзилектомії: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.19 / О. Г. Гарюк; 

Харківська мед. академія післядипломної освіти.  – Київ, 2003. – 19 с. 

39. Гарюк О. Г.  Профілактика загострень хронічного тонзиліту і хроніч-

ного аденоїдиту у дітей шкільного віку з використанням імунотерапіЇ 

(респіброн):  метод. рекомендації / О. Г. Гарюк. – Харків, 2015. – 22 с. 

40. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А. Н. Герасимов. – Москва : 

ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с. 

41. Герасимюк М. И. Некоторые данные о состоянии клеточного и 

гуморального иммунитета при декомпенсированном хроническом тонзиллите 

/ М. И. Герасимюк : материалы 68 науч. конф. студентов-медиков с 

междунар. участием «Актуальные вопросы медицинской науки» (Самарканд, 

5 апреля  2014 г.). – С. 22-23.  

42. Герасимюк М. І. Встановлення форми хронічного тонзиліту за даними 

проточної цитофлюориметрії / М.І. Герасимюк // ХVІІІ Міжнар. мед. конгрес 



136 
 

 
 

студентів та молодих вчених. - 2014. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 

179. 

43. Герасимюк М. І. Папілома піднебінного мигдалика як прояв хронічного 

тонзиліту/ М. І. Герасимюк // ХІІ з’їзд оториноларингологів України ( Львів, 

18-20 травня  2015 р.).  – Львів, 2015. – С. 35-36.  

44. Герасимюк М. І. Бальна оцінка стану хворих на хронічний тонзиліт за 

клінічними показниками в залежності від характеру динаміки імунологічних 

показників / М. І. Герасимюк // Шпитальна хірургія імені Л.Я. Ковальчука. – 

2016. - № 4. – С.72-75.  

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

клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію /                        

М. І. Герасимюк // Вісник соц. гігієни та орг-ції ох. здоров'я України. – 2016. - 

№ 4. – С. 28-31.  

46. Герасимюк М. І. Рівні інтерлейкіну-4 і інтерферону-гама у комплексній 

оцінці ефективності та прогнозуванні результатів консервативного лікування 

хронічного тонзиліту / М. І. Герасимюк, О. І. Яшан: матеріали Щорічної трад. 

весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів «Нові технології 

в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних захворювань ЛОР- 

органів» // Спец. випуск  «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 

2016. - № 5-с. – С. 24-25.  

47. Герасимюк М. І. Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та 

його співвідношення з апоптозом і некрозом до і після різних методів 

лікування хронічного тонзиліту / М. І. Герасимюк // Вісник наукових 

досліджень. – 2017. - № 2 (87). – С. 81-84.   

48. Герасимюк М. І. Зміна субпопуляційного складу лімфоцитів крові та їх 

співвідношення із елементами цитокінового спектру при різних методах 

лікування хворих на хронічний тонзиліт / М. І. Герасимюк // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. – 2017. - № 4. – С. 89-97. 



137 
 

 
 

49. Говорун М. И. К механизму распространения инфекционного агента из 

миндалин при хроническом тонзиллите / М. И. Говорун, А. А. Горохов,             

П. А. Паневин // Российская оториноларингология. – 2006. – № 4. – С. 22-23.   

50. Горбачевский В. Н. Клинико-экспериментальное изучение роли небных 

миндалин в защитных реакциях организма : автореф. дис. … д-ра мед. наук: 

14.00.04 / В. Н. Горбачевский. – Киев, 1980. – 42 с.   

51. Гофман В. Р. Состояние иммунной системы при острых и хронических 

заболеваниях ЛОР-органов. Иммунодефицитные состояния / В. Р. Гофман ; 

под ред. В.С. Смирнова,  И. С. Фрейдлин. – СПб.: Фолиант, 2000. – 568 с.  

52. Гофман В. В. Особенности функциональной активности и функциональ-

ного резерва небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом /                

В. В. Гофман // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 

– 2014. – Т. 13, № 2. – С. 354–357.  

53. Громада Н.А. Хронический тонзиллит и его влияние на течение других 

заболеваний / Н. А. Громада // Вестн. КРСУ. – 2003. – Т. 3,  № 7. – С. 121-124.  

54. Григорьев С.Г. Медико-статистическая обработка данных медицинских 

исследований / С. Г.  Григорьев., В. И. Юнкеров– СПб. : ВмедА, 2002. – 266 с.   

55. Гублер Е. В. Математические методы анализа и распознавания патоло- 

гических процессов / Е. В. Гублер. – Ленинград:  Медицина, 1978. – 294 с. 

56. Гуморальные факторы врожденного иммунитета в слюне больных 

инфекционно - воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей 

/ О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотная, В. В. Кищук [и др.] : мат. Щорічної 

трад. весняної конф. товар-ва лікарів-ото-гів з між нар. участю «Сучасні 

технології діагностики та лікування в оториноларингології» // Спец. випуск 

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - №3-с. – С. 73. 

57. Гуморальные факторы иммунитета в крови и слюне у больных при 

обострении хронического тонзиллита / В. Н. Писанко, О. М. Горбач,              

Э. О. Мурзина [ и др.]// Ж-л вушн., носових і горл. хвороб. – 2015. - № 2. – С. 

35-39. 



138 
 

 
 

58. Гюллинг Е. В. Небные миндалины – источник инфекции или им-

мунитета? / Е. В. Гюллинг, О. Ф. Мельников. –  Киев: Здорор’я, 1976. – 60 с. 

59. Дєєва Ю. В. Результати комплексного застосування препаратів Гексаліз 

та Гексаспрей у лікуванні запальних захворювань глотки / Ю. В. Дєєва // 

Семейная медицина. - 2015. - № 2. - С. 149-152. 

60. Дєєва Ю. В. Ефективне лiкування запальних вірусних захворювань горла 

та гортані / Ю. В. Дєєва // Семейная медицина. - 2017. - № 1. - С. 100-101. 

61. Дергачев В. С. Состояние имунного и эндокринного статуса у больных 

хроническим компенсированным тонзиллитом до и после лечения /                          

В.С. Дергачев, А. Ю. Дергачев // Спец. Випуск «Журналу вушних, носових і 

горлових хвороб, присвяченого роботі XXI Асамблеї Міжнар. Акад. отор-гії – 

хірургії голови та шиї» ( Ялта, 21-23 травня 2007 р.)  – 2007. - № 3-с. – С. 92.  

62. Динамика иммунологических показателей и исследование апоптоза 

лимфоцитов небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом на фоне 

консервативного лечения / А. В. Полевщиков, И. В. Андриянова,                        

Е. А. Пожиленкова [и др.] // Вестник оторинолар-гии. – 2011. - № 3. – С. 13-17.  

63.  Динамика микробиологических характеристик небных миндалин и 

кишечника у пациентов, перенесших острый тонзиллит / Д. Д. Заболотная,                

К. Г. Селезнев, Е. С. Лаврентьева [и др.]// Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2009. - № 4 – С. 30-36. 

64. Динамика микросимбиоценозов верхних дыхательных путей в норме и 

при патологии / Ю. В. Соболева, Б. Я. Усвяцов, Ю. А. Хлопко [и др.] // 

Журнал микробиологии. – 2012. – № 3. – С. 55-61.   

65. Дідіченко Ю. А. Обґрунтування та клініко-імунологічна оцінка 

застосування фітопрепарату в комплексному післяопераційному лікуванні 

хворих на хронічний тонзиліт: автореф. дис. …  канд. мед. наук: 14.01.19 /  

Ю. А. Дідіченко; ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка 

НАМН України» – Київ,  2011. – 20 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622874


139 
 

 
 

66.  Дослідження активності протеолітичних ферментів I α1-інгібітора 

протеїназ в ротоглотковому секреті у пацієнтів із запальними та алергічними 

захворюваннями верхніх дихальних шляхів / О. П. Голобородько,                         

О. Й. Кизим, Г. Ф. Карпенко, Д. Д. Заболотна [ та ін.] // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. – 2009. – № 1. – С. 34-38.   

67. Дослідження змін клітинного cкладу ротоглоткового  секрету у хворих 

на хронічний тонзиліт в залежності від стану структур лімфоглоткового 

кільця / О. Ф. Мельников, С. В. Тимченко, Д. Д. Заболотна [та ін.] : матеріали 

Щорічної трад. осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів 

(Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // Спец. випуск   «Журналу вушних, носових і 

горлових хвороб». – 2018. - № 5-с. – С. 70-71. 

68. Дослідження ротоглоткового секрету у хворих на хронічні запальні та 

алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів: метод. рекомендації / 

АМНУ, МОЗ України, УЦ НМІ та ПЛР; укладачі:  Д. І. Заболотний,                     

О. Ф. Мельников, С. В. Тимченко, Д. Д. Заболотна. – Київ, 2008. – 34 с.  

69. Дослідження ротоглоткового секрету у хворих на хронічні запальні та 

алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів: метод. рекомендації / Укр. 

центр наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної роботи; уклад.:                       

Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников [та ін.]. – Київ, 2008. – 27 с. 

70. Дослідження стану клітинного складу та імуноглобулінового спектру 

ротоглоткового секрету після застосування мукозальних вакцин у хворих на 

хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії / Д. І. Заболотний,               

О. І. Тинітовська, В. І. Левандовська [та ін.]// Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2018. - № 4. – С. 29-34. 

71. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Драник. 

– Киев: Полиграф-Плюс, 2006. – 481 с.  

72. Дранник Г. Н. Иммунная система слизистых, физиологическая микро-

флора и антибиотики /  Г. Н. Дранник, А. И. Курченко, А. Г. Дранник. – Киев: 

Полиграф Плюс. – 2009. – 140 с.  



140 
 

 
 

73. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология /                             

Г. Н. Дранник. Киев, 2010. – 602 с.   

74. Дячук В. В. Віддалені результати кріохірургічного лікування дітей з 

хронічним тонзилітом / В. В. Дячук, В. В. Дячук: матеріали Щорічної трад. 

весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Севастополь, 

20-21 травня 2013 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2013. - № 3-с. – С. 72-73.  

75. Дьяконов А. В. Эффективность сочетания общей магнитотерапии и 

местного магнитолазерного воздействия в консервативном лечении 

хронического тонзиллита / Л. В. Дьяконов, Ю. М. Райгородский // Вестник 

оториноларингологии. – 2006. – № 3. – С. 19-22.  

76. Евчев Ф. Д. К совершенствованию методики консервативного лечения 

хронического тонзиллита / Ф. Д. Евчев // Одеський мед. журнал. – 2008. – № 

6 (110). – С. 41-44. 

77. Енин И. П. Микрофлора небных миндалин при хроническом тонзиллите 

/ И. П. Енин // Вестник оториноларингологии. – 2013. – № 4. – С. 21-22.  

78. Экспериментальное обоснование концепции локальной этиологически 

адекватной вакцинации / О. Ф. Мельников, Д. И. Заболотный,                           

Т. В. Сидоренко [и др.] : мат-ли Щор. трад. осінньої конф. (Львів, 1-2 жовтня 

2018 р.) // Спец. випуск  «Жур-лу вушних, носових і горлових хвороб».  – 

2018. - № 5-с. – С. 68. 

79. Экспресс-диагностика локального иммунитета при ЛОР патологии 

воспалительного ґенеза / О. Ф. Мельников, А. Ю. Бредун, М. Б. Самбур [ и 

др.] : матеріали Щорічної трад. осінньої конф. (Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // 

Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 5-с. 

– С. 67.  

80. Эндолакунарное лазерное облучение миндалин  в консервативном 

лечении хронического тонзиллита / Т. К. Староверова,  В. А. Шульдяков,            



141 
 

 
 

Ю. М. Райгородский [и др.] // Вестник оторинолар-гии. – 2009. – № 4. – С. 56-

59. 

81. Эффективность консервативной терапии хронического тонзиллита / Ф. 

Д. Евчев, В. В. Гаевский, А. Ф. Евчева [и др.]: мат-ли Щор. трад. осінньої 

конф. Укр. наук. мед. тов-ва лікарів-отор. (Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // Спец. 

випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 5-с. – С. 

27-28. 

82. Жакова В. Н. Современные аспекти профилактики заболеваний органов 

лимфоглоточного кольца / В. Н. Жакова // Новости медицины и фармации. – 

2011. - № 1. – С. 9-10. 

83. Журавлев А. С. Опыт использования препарата «Тонзипрет» при 

воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей / А. С. Журавлев // 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2006. - № 3. – С. 60-62.  

84. Журавльов А. С. Цитокіновий профіль у хворих на хронічний тонзиліт в 

залежності від форми захворювання та методу патогенетичної терапії /                 

А. С. Журавльов // Журн. вушних, носових і горл. хвороб. – 2013. - № 6 – С. 

41-42. 

85. Журавлев А. С. Способ определения гипертрофии небных мигдалин / 

А.С. Журавлев, Ханс Мани, М. И. Ященко: матеріали Щорічної трад. 

весняної конф. (Полтава, 19-20 травня 2014 р.) // Спец. випуск «Журналу 

вушних, носових і горлових хвороб». – 2014. –№ 3-с. – С. 66-67.  

86. Забиров Р. А. Этиология и патогенез хронического тонзиллита (обзор 

литературы) / Р. А. Забиров, Н. В. Султанова // Российская оторино-

ларингология. – 2010. – № 2. – С. 154-160.  

87. Заболотна Д. Д. Клініко-імунологічні особливості діагностики та 

лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.19 / Д. Д. Заболотна; ДУ «Інститут 

ото-ларингології ім. проф. О. С. Коломійченка АМН України». – Киев, 2002. 

– 23с.  



142 
 

 
 

88. Заболотный Д. И. Теоретические аспекты генеза и терапии 

хронического тонзиллита / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников. – Киев: Здор., 

1999. – 145 с. 

89. Заболотный Д. И. Клинико-иммунологические основы классификации 

хронического тонзиллита / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников, В. В. Кищук  

// Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2003. - № 5. – С. 44-48. 

90. Заболотный Д. И. Тонзиллотрен как иммуномодулирующий препарат / 

Д. И. Заболотний, О. Ф. Мельников // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2006. – № 2. – С. 36-38. 

91. Заболотный Д. И. Исследование влияния различных иммунотропных 

препаратов на формирование клеточных противовирусных факторов небных 

миндалин человека in vitro / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников,                           

Н. В. Комашко // Ринологія. – 2007. – № 2. – С. 12-16. 

92. Заболотний Д. І. Дослідження ротоглоткового секрету у хворих на 

хронічні запальні та алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів : 

метод. рекомендації / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка 

АМН України" ; укладачі:  Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников,                               

С. В. Тимченко, Д. Д. Заболотна. – Київ, 2008. – 28 с.   

93. Заболотный Д. И. Клиническая иммунология в отоларингологи: 

достижения и перспективы / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников // XI з’їзд 

оториноларингологів України (17-19 травня 2010 р.). – Судак, 2010. – С. 85.  

94. Заболотный Д. И. Балльная оценка клинико - иммунологического 

состояния больных хроническим тонзиллитом различного возраста /                      

Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников, А. Ю. Бредун // Журнал вушних, 

носових і горлових хвороб. – 2012. - № 3 – С. 15-20. 

95. Заболотный Д. И. Принципы и подходы к иммунотерапии при лечении 

воспалительных заболеваний в отоларингологии  / Д. И. Заболотный,                    

О. Ф. Мельников : матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. 

товар-ва лікарів-оторинол-гів (Севастополь, 20-21 травня 2013 р.) // Спец. 



143 
 

 
 

випуск «Журналу вушних, носових та горлових хвороб». – 2013. – № 3-с. – С. 

91-92.  

96. Заболотный Д. И. Мукозальные вакцины в иммунопрофилактике 

инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей 

(прошлое, настоящее, будущее) / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников // ХІІ 

з’їзд оторинолар-гів України (Львів, 18-20 травня 2015 р.). – 2015. – С. 54. 

97. Заболотний Д. І. Новий спосіб оцінки імунофункціонального стану 

піднебінних мигдаликів / Д. І. Заболотний, О. Ф. Мельников, О. Ю. Бредун : 

матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-

оторинол-гів з між нар. участю (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. випуск 

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 33. 

98. Заец В. Н. Внедрение новых медицинских технологий сохранения 

лимфоидной ткани миндалин при лечении хронического тонзиллита /                   

В. Н. Заец, Р. С. Кияшкин, Н. В. Мещерякова // Главврач. – 2010. – № 9. – C. 

60-63.  

99. Земсков А. М. Клиническая иммунология / А. М. Земсков,                             

В. М. Земсков, А. В. Караулов. – Москва, 2005. – 320 с.  

100. Золотарева М. А. Грибковое поражение глотки в детском возрасте /              

М. А. Золотарева // Журн. вушн., нос. і горлових хвороб. – 2003. – № 3. – С. 

28-29. 

101. Зольникова Н. Е. Интралакунарная фотодинамическая терапия 

хронического тонзиллита: автореф. дис. ... кан. мед. наук: 14.00.04 /                        

Н. Е. Зольникова; ГОУВПО «Оренб-ская гос. мед. акад.». – Оренбург, 2004. – 

20 с.  

102. Зырянова К. С. Клинико - морфологическая характеристика 

хронического тонзиллита в фазе ремиссии при консервативном лечении с 

применением аппарата аэрозольной терапии и ультрозвуковой кавитации: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.15; 14.00.04 / К.С. Зырянова; 

Челябинская гос. мед. академия Росздрава». – Челябинск, 2007. – 23 с.  



144 
 

 
 

103. Извин А. И. Метод оценки эффективности лечения хронического 

тонзиллита низкочастотным ультразвуком / А. И. Извин // Российская 

оториноларингология. – 2003. – № 4. – С. 63-64. 

104.  Иммунное реагирование небных миндалин при их инфицированности 

герпесвирусами / Л. Ф. Азнабаева, Н. А. Арефьев, Ф. А. Хафизова  [и др.] // 

Российская оториноларингология. – 2008. – № 3. – С. 3-8.  

105. Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции 

мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим 

тонзиллитом и после тонзиллэктомии / О. Ф. Мельников,  Д. И. Заболотний, 

О. И. Тынитовская [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 

2015. – № 2. – С. 30-34. 

106.  Иммунологические аспекты хронического тонзиллита  с суставным 

синдромом / Ч. Андронаки, А. Сандул, Д. Павлик [и др.]:  матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Одеса, 16-

17 травня 2016 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2016. – № 3-с. – С. 159-160.  

107. Иммунология хронического тонзиллита / М.С. Плужников,                           

Г. В. Лавренова, М. Я. Левин [и др.] //  Тонзиллит: клинические и 

иммунологические аспекты. – Санкт-Петербург: Диалог, 2004 – 222 с.  

108. Иммуномодулирующие эффекты фитопрепарата Эсберитокс in vitro / 

О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотная, М. Д. Тимченко [ и др.] : матеріали 

Щорічної трад. осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів 

(Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // Спец. випуск  «Журналу вушних, носових і 

горлових хвороб». – 2018. - № 5-с. – С. 67-68. 

109.  Иммуномодуляция фитопрепаратами в терапии воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей / О. Ф. Мельников,                                  

Н. А. Пелешенко, Д. Д. Заболотная [и др.]. – Киев, 2013. – 109 с.  



145 
 

 
 

110. Иммунотерапия : рук-во для врачей ; под ред. Р. М. Хаитова,                     

Р. И. Атауллаханова, А. Е. Шульженко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 672 с. 

111. Иудина Т. А. Морфологическое и иммунологическое исследование 

гипертрофии небних миндалин у детей  / Т. А. Иудина, Р. А. Насиров // Архив 

патологии. – 2010. – Т. 72, № 6. – С. 21-25. 

112. Кайда С. А. Бактериальная флора небных миндалин у больных 

хроническим тонзиллитом после применения различных методов консер-

вативного лечения / С. А. Кайда, П. В. Начаров, В. А. Косенко // Российская 

оториноларингология. – 2008. – № 1. – С. 7-11.  

113. Кайдашев І. П. Методи клінічних та експериментальних досліджень в 

медицині / І. П. Кайдашев. – Полтава: Полимет, 2003. – 320 с. 

114. Калинин Д. В. Гистоархитектоника глоточной миндалини в возрастном 

аспекте. Морфометрическое и иммуногистохимическое исследование /                 

Д. В. Калинин, В. П. Бикова // Архив патологии. – 2011. – Т. 73, № 1  – С. 14-

23. 

115. Кетлинский С. А. Цитокины / С. А. Кетлинский, А. С. Симбирцев. – 

Санкт-Петербург: Фолиант, 2008. – 552 с.   

116. Кіцера О. О. Клінічна оториноларингологія / О. О. Кіцера. – Львів: 

Кварт, 2007. – 334 с.  

117. Кіщук В. В. Обґрунтування та ефективність консервативної терапії 

хворих на хронічний тонзиліт електромагнітним полем та тімічними 

імуномодуляторами: автореф. дис.  … канд. мед. наук: 14.01.18 / В. В. Кіщук; 

КНДІО ім. О. С. Коломійченка. – Київ, 1996. – 20 с.  

118. Кіщук В. В. Імунологічні механізми захисних функцій 

лімфоглоткового кільця в нормі та при патології / В. В. Кіщук,                           

А. Д. Бондарчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2005. – № 2. 

– С. 84-90.  



146 
 

 
 

119. Кіщук В. В. Хронічний тонзиліт: стан проблеми / В. В. Кіщук // 

Здоров’я України. – 2010. – № 3. – С. 58-59.  

120. Кіщук В. В. Mожливості консервативної терапії при захворюваннях 

глоткового мигдалика / В. В. Кіщук, К. А. Лобко // Журнал вушних, носових і  

горлових хвороб. – 2015. – № 3. – С. 78-80.  

121.  Клинико-иммунологический симптомокомплекс после 

тонзиллэктомии / Д. И. Заболотный, О. Ф. Мельников, Н. В. Верес [и др.]// 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2000. – № 1. – С. 39-43.  

122. Клиническая аллергология: рук-во для практических врачей; под ред. 

Р. М. Хаитова. – Москва: МЕДпресс-информ, 2002. – 624 с. 

123. Клиническая иммунология и алергология: пер. с англ. / под. ред.              

Г. Лолор-младший, Т.Д Фишер, Д. Адельман. – Москва: Практика, 2000. – 

806 с.  

124. Клиническая лабораторная диагностика: в 2-х т.;  под. ред.                         

В. В. Меньшикова, В. В Долгова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 808 с.  

125. Клініко - морфологічне обгрунтування клітинної терапії для лікування 

атрофічних захворювань верхніх дихальних шляхів / Ю. В. Мітін,                           

А. Ф. Карась, Е. Г. Дерябіна [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2013. – № 5. – С. 31-36. 

126. Комплексная терапия у больных до и после тонзиллэктомии /                        

С. В. Андреев, М. С. Чернявская, И. П. Соколова  [и др.]: матеріали щорічної 

традиційної осінньої конф. Укр. наук. мед. тов-ства оториноларинг. «Нові 

технології в оториноларингології» (Київ, 24-25 вересня 2012 р.). Спецвипуск   

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2012. - № 5-с. – С. 5-6.  

127. Коркмазов М. Ю. Хронические тонзиллиты и анализ физических 

методов воздействия / М. Ю. Коркмазов // Вестник оториноларингологии. – 

2006. – № 5. – С. 299-230.   

128. Кост Е. А. Справочник по клиническим лабораторным методам 

исследования / Е. А. Кост. – Москва: Медицина. – 1975. – 253 с.  



147 
 

 
 

129. Кошель В. И. Хронический тонзиллит и гипоталамические синдромы 

инфекционно-аллергической этиологии :  автореф. дис.  …канд. мед. наук: 

14.00.04 / В. И. Кошель. – Москва, 1988. – 18 с.  

130. Красницкая A. C. Иммунологические аспекты хронического тонзилли-

та, асоциированного с вирус Эпштейна - Бара - инфекцией /                                       

А. С. Красницкая, Н. А. Боровская // Фундаментальные исследования. – 2012. 

- № 4. – С. 299-305.  

131. Красницкая A. C. Особенности локального цитокинового статуса у 

пациентов с хроническим тонзиллитом различной этиологии /                                  

A. C. Красницкая, А. Н. Полятика // Тихоокеанский мед. журн. – 2013. - № 1. 

– С. 62.  

132. Криодеструкция язычной миндалины, репаративные процессы /                      

А. В. Андреев, С. М. Пухлик, Б. А. Насибуллин  [и др.] : матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Полтава, 

19-20 травня 2014 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2014. –№ 3-с. - С. 6-7. 

133. Крюков А. И. Хирургическая активность при хроническом тонзиллите 

во временном аспекте / А. И. Крюков, Р. Б. Хамзалиева, А. Ф. Захарова // 

Вестник оториноларингологии (приложение). – 2006. – № 5. – С. 301.  

134. Крюков А. И. Хронический тонзиллит как фактор, вызывающий 

ревматические заболевания: современный взгляд / А. И. Крюков,                                

Ю. В. Лучшева // Справочник поликлинического врача. – 2007. – Т. 5, № 3. – 

60 с. 

135. Крюков А. И. Клиника, диагностика и лечение тонзиллярной 

патологии: пособие для врачей / А. И. Крюков. – Москва, 2011. – 32 с.  

136. Кузьменко Д. Е. Низкочастотный фонофорез в лечении патологии 

небных миндалин / Д. Е. Кузьменко // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. - 2003. – № 3. – С. 34-35. 



148 
 

 
 

137. Кулікова О. О. Ефективність застосування імунокоректорів Респіброну 

і Аміксін для профілактики хронічного тонзиліту і хронічного аденоїдиту у 

дітей шкільного віку / О. О. Кулікова, В. Т. Древаль, О. М. Савво // 

Международный медицинский журнал. – 2011. - № 3. – С. 17-22. 

138. Лаврентьева Е.С. Динамика клинико - иммунологических 

характеристик небных миндалин у пациентов, перенесших острый тонзиллит 

/ Е. С. Лаврентьева // Журн. вуш., нос. і горл. хвороб. – 2012. - № 1. – С. 53 - 

58.  

139. Лазарев В. Н. Хронический тонзиллит : руководство для врачей / В. Н. 

Лазарев // Детская оториноларингология. – Москва, 2005. – 308 с.  

140. Лакіза С. О. Імунологічна дія діалізабельних чинників із лімфоцитів 

піднебінних мигдаликів хворих на хронічний тонзиліт: автореф. дис.  … канд. 

мед. наук : 14.01.19 / С. О. Лакіза; Київс. НДІ отоларингології ім.                    

О. С. Коломійченка. – Київ,1998. – 20 с. 

141. Лукань Н. В. Консервативное лечение различных форм хронического 

тонзиллита / Н. В. Лукань, В. И. Самбулов, Е. В. Филатова // Альманах 

клинической медицины. – 2010. – № 23. – С. 37-41.  

142. Луковский Л. А. Новые данные к обоснованию единой клинической 

классификации тонзиллита / Л. А. Луковский // Сердечно-сосудистая 

патология. – Киев, 1966. – С. 259-266.  

143. Мальцева Г. С. Применение лабораторных технологий в этио-

логической диагностике хронического тонзиллита / Г. С. Мальцева,                    

Ю. К. Янов // Российская оториноларингология. – 2007. – № 2 (27). – С. 46-55.  

144. Маркова И. Е. Физические методы лечения хронических 

воспалительных заболеваний глотки / И. Е. Маркова // Справочник 

фельдшера и акушерки. – 2011. – № 2. – С. 55-58.  

145. Марушко Ю. В. Функціонування системи місцевого імунітету та її 

особливості в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції /                            



149 
 

 
 

Ю. В. Марушко, О. С. Мовчан, Т. В. Марушко // Український медичний 

часопис. – 2014. - № 1. – С. 41-45. 

146. Маслянко Р. П. Імуномодуляція реакцій імунітету, сучасний стан, 

тенденції розвитку та перспективи / Р. П. Маслянко, А. І. Падовський,                

Я. І. Гримак // Науковий вісник ЛНУВМБТ. – 2012. - №3(53). – С. 174-181. 

147. Мельников О.Ф. Иммунологические аспекты генеза хронического 

тонзиллита и регуляции функциональной активности нёбных миндалин // 

Дисс.д-ра.мед.наук.: 14.00. 16. – Киев. Институт физиологии АН УССР. – 

1981. – 294 с. 

148. Мельников О. Ф. Диагностика иммунодефицитов при патологии 

слизистой оболочки на основе определения иммуноглобулинов в секретах  

(новая концепция) / О. Ф. Мельников, Д. И. Заболотный. – Киев, 2003. – 30 с.  

149. Мельников О. Ф. Экспериментальное изучение влияния пробиотиков 

на клетки небных мигдалин у больных хроническим тонзиллитом in vitro /     

О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотная // Журнал вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2006. - № 3. – С. 24-27. 

150. Мельников О. Ф. Влияние фототерапии Имупретом на уровень 

стрессорной реакции и содержание цитокинов в крови больных хроническим 

тонзиллитом в послеоперационном периоде / О. Ф. Мельников,                       

Д. И. Заболотний,  Ю. А. Дидиченко :  матеріали Щорічної трад. весняної 

конф. Укр. наук. мед. товар-ва оторинол-гів присвяченої 110-річчю з дня 

народження професора О. С. Коломійченка (Черкаси, 12-13 травня 2008 р.) // 

Спец. випуск  «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2008. – № 3-

с. – С. 83-84.  

151. Мельников О. Ф. Иммунологическая характеристика локального и 

системного иммунитета нёбных миндалин при их гипертрофии и 

хроническом воспалении у детей / О. Ф. Мельников, А. А. Лайко,                        

А. Ю. Бредун // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2009. – № 6. – 

С. 9-13. 

https://www.umj.com.ua/article/writer/marushko-yu-v
https://www.umj.com.ua/article/writer/movchan-o-s


150 
 

 
 

152. Мельников О. Ф. Імунологічні показники ротоглоткового секрету у 

хворих на хронічний тонзиліт / О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотна // 

Ринологія. – 2009. – №2. – С. 22-24.  

153. Мельников О. Ф. Современные подходы к консервативной терапии 

хронического тонзиллита (клинико-иммунологические аспекты) /                          

О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотная. – Київ: ООО «Вістка», 2012. – 80 с. 

154. Мельников О. Ф. Определение иммунных комплексов и 

иммуноглобулинов в ротоглоточном секрете в норме и при воспалительной 

патологии в носо- и ротоглотке как критерий состояния локального 

иммунитета / О.Ф. Мельников, А.Ю. Бредун // Імунологія та алергологія. – 

2015. – № 2. – С. 87–90. 

155. Мельников О. Ф. Хроническиий тонзиллит с позиций современной 

патофизиологии и иммунологии / О. Ф. Мельников: матеріали Щорічної трад. 

Осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Київ, 2-3 

жовтня 2017 р.) // Спец. випуск  «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2017. - №5-с. – С. 68. 

156.   Мельников О. Ф. Новий спосіб оцінки імунофункціонального стану 

піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт / О. Ф. Мельников, 

Д. І. Заболотний, О. Ю. Бредун // Журнал вушних носових і горлових хвороб. 

– 2018. - №1. – С. 57-62.  

157. Микрофлора полости рта: норма и патология / Е. Р. Зеленова,                     

М. И. Заславская, Е. В. Салина [и др] // Ниж Новгород : Изд-во НГМА, 2004. 

– 154с.   

158. Мітін Ю. В. Оториноларингологія (лекції) / Ю. В. Мітін. –  Київ: Фарм 

Арт, 2000. – 304 с. 

159. Морозова С. В. Оценка эффективности местной иммунотерапии  в 

лечении хронического тонзиллита / С. В. Морозова // Российская 

оториноларингология. – 2010. – № 6. – С. 113-115.  



151 
 

 
 

160. Морфологическая оценка эффективности применения низкочастотного 

ультразвукового воздействия в лечении больных хроническим тонзиллитом / 

В. И. Самбулов, Н. М. Захарова, Е. В. Филатова [и др.] // Росcийская 

оториноларингология. – 2011. – № 6. – С. 131-135.  

161. Морфологическое радиоавтографическое исследование небных 

миндалин при хроническом тонзиллите и у здорового человека /                               

В. Т. Пальчун, М. А. Господарь, Е. Г.Колокольчикова [и др.] // Вестник 

оториноларингологии. – 2006. - № 2. – С. 4-7.  

162. Москалик О. Є. Роль санації піднебінних мигдаликів у комплексному 

лікування функціональних розладів голосу / О. Є. Москалик: матеріали 

Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів 

«Нові технології в діагностиці та лікуванні запальних та алергічних 

захворювань ЛОР- органів» (Одеса, 16-17 травня 2016 р.) // Спец. випуск  

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2016. – № 3-с. – С. 95-96. 

163. Мостовой С. И. Хронический тонзиллит / С. И. Мостовой,                     

Е. А. Евдощенко, Р. А. Абызов. – Киев: Здоров'я, 1973. – 167 с.  

164. Негипа Л. С. Микрофлора небных миндалин больных хроническим 

тонзиллитом после терапии электромагнитными волнами КВЧ-диапазона /     

Л. С. Негипа, И. П. Высеканцев, С. А. Негипа // Експериментальна і клінічна 

медицина. – 2011. – № 1. – C. 119-123.  

165. Некотоые особенности течения острых воспалительных заболеваний у 

больных отоларингологического профиля / Г. И Гарюк, А. М.Шевченко,      

Ю. В.Тимошенко [и др.]: матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. 

мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Полтава, 19-20 травня 2014 р.) // Спец. 

випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2014. - № 3-с. – С. 

30-31.   

166. Низкочастотная ультразвуковая терапия в комплексном лечении 

больных хроническим тонзиллитом / Н. В. Лукань, В. И. Самбулов [и др.] // 

Врач-аспирант. – 2011. – Т. 49, № 6. – С. 219-224.  



152 
 

 
 

167. Овчинников Ю. М. Справочник по оториноларингологии /                          

Ю. М. Овчинников. – Москва: Медицинское информационое агенство, 2008. 

– 224 с. 

168. Особенности локального иммунологического статуса у практически 

здоровых доноров, больных хроническим тонзиллитом и после 

тонзиллэктомии // О. Ф. Мельников, Д. И. Заболотний, О. Г. Рыльская,                

О. И. Тынитовская [и др.] / Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 

2016. – № 3. – С. 33-37.  

169. Особености локального иммунитета ротоглотки при вакцинации      

ОМ-85 при различных клинических состояниях структур лимфоглоточного 

кольца / О. Ф. Мельников,  Д. И. Заболотний, О. И. Тынитовская [и др.] // ХІІ 

з’їзд оторинолар-гів України ( Львів, 18-20 травня  2015 р.). – Львів, 2015. – 

C. 96. 

170. Особливості застосування мукозальних вакцин у хворих хронічними 

інфекційно-запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів /                 

О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотна, І. В. Фараон, Б. Н. Биль, О. І. Тинітовська, 

Т. В. Смагіна : матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. 

товар-ва лікарів-оторинол-гів з між нар. участю  (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) 

// Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 3-

с. – С. 73. 

171. Оториноларингологія / Д. И. Заболотний, Ю. В. Мітін,                             

С. Б. Безшапочний [та ін.]. – Київ: Медицина, 2011. - 496 с. 

172. Оценка экспресси генов бета-дефенсинов-1 и -2 человека и интер-

лейкина-1 бета в слизистой оболочке верхних дыхательных путей /                       

Е. В. Тырнова [и др.] // Оториноларингология. – 2013. - № 3 (12). – С. 71-88. 

173. Оцінка вмісту імунних комплексів у ротоглотковому секреті та 

сироватці крові хворих на хронічний тонзиліт та здорових донорів /                       

О. Ф. Мельников, Т. А. Заєць, С. В. Тимченко [та ін.] : матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів з між нар. 



153 
 

 
 

участю  (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, 

носових і горлових хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 77-78. 

174. Пальцев М. А. Межклеточные взаимодействия / М. А. Пальцев,                

А. А. Иванов, С. Е. Северин. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва: Мед-на, 2003. 

– 188с.   

175. Пальчун В. Т. Воспалительные заболевания глотки / В. Т. Пальчун,                 

Л. А. Лучихин, А. И.Крюков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 306 с.   

176. Пальчун В. Т. Классификация и лечебная тактика при хроническом 

тонзиллите / В. Т. Пальчун // Вестник оторинолар-гии. – 2013. - № 3. – С.8-11. 

177. Панкова В. Б. Заболевания лимфоглоточного кольца у работников 

«пылевих» производств / В. Б. Панкова, Е. Л. Синева, И. Н. Федина // Вестник 

оториноларингологии. – 2013. - № 3. – С. 35-38. 

178. Патент  97083 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб діагностики 

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

патенту ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені                   

І. Я. Горбачевського». – № u 201411065; заявл. 10.10.2014; опубл. 25.02.2015, 

Бюл. № 4.  

179. Патент 106202 Україна  МПК ( 2016) А61Р 11/00, А61К 39/00, А62К 

45/00. Спосіб імунопрофілактики загострень хронічного тонзиліту /                

О. Ф. Мельников, Д. І. Заболотний, О. І. Тинітовська,  О. Г. Рильска,              

М. Д. Тимченко; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». - № u 

201508387, заявл. 20.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 

180. Патент 97948 Україна МПК А61В 17/00. Спосіб визначення форми 

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

патенту ДВНЗ «Тернопільський  державний  медичний. університет ім.           

І. Я. Горбачевського». – № u 201411888; заявл. 03.11.2014; опубл. 10.04.2015, 

Бюл. № 7.  



154 
 

 
 

181. Песчаный В. Г. Иммунология небных миндалин в норме и при 

хроническом тонзиллите: современный взгляд на проблему / В. Г. Песчаный, 

М. М. Сергеев // Российская оториноларингология. – 2012. – № 3. – С. 89-96.  

182.  Плужников М. С. Основные принципы иммунокорригирующей 

терапии в оториноларингологии / М. С. Плужников, Г. В. Лавринова,             

Е. Б. Катинас // Вестник оториноларингологии. – 2008. - № 4. – С. 38-44.   

183. Показники локальної реактивності в слині хворих з патологією верхніх 

дихальних шляхів. Повідомлення 4. Імуно-біохімічні та цитологічні 

особливості рото глоткового секрету у хворих на хронічний фарингіт на 

різних стадіях перебігу хвороби / О. Ф. Мельников, С. В. Тимченко,               

О. Й. Кизим [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2017. – 

№ 2. – С. 28-36. 

184. Попа В. А. Хронический тонзиллит / В. А. Попа. – Кишенев: Штиинца, 

1984. – 256 с.   

185. Попович В. І. Хронічний тонзиліт та поєднані з ним соматичні 

захворювання / В. І. Попович // Природная медицина. – 2014. - № 1. – С. 74-

82.  

186. Преображенский Б. С. Ангина, хронический тонзиллит и сопряженные 

с ними заболевания организма / Б. С. Преображенский, Г. Н. Попова. – 

Москва: Медицина, 1970. – 520 с.  

187. Преображенский Б. С. Клиническая классификация хронического 

тонзиллита и сопряженные с ним другие заболевания / Б. С. Преображенский 

// Вестник оториноларингологии. – 1964. – № 5. – С. 7-18.   

188. Приставко Т. М. Ефективність застосування ентеросорбентів та 

імунокоректорів при органозберігаючому хірургічному методі лікування 

хворих на хронічний тонзиліт, ускладнений паратонзилітом : автореф. дис. … 

канд. мед. наук: 14.01.19 / Приставко Тетяна Михайлівна; Луганський ДМУ. – 

Київ, 2003. –21 с.   



155 
 

 
 

189. Приступа И. В. Использование гомеопатических препаратов в 

комплекном лечении хронических тонзиллитов / И. В. Приступа,                         

Н. А.Чухольская, Ю. В. Сятковская:  матеріали Щорічної трад. весняної конф. 

Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Севастополь, 20-21 травня 

2013 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових та горлових хвороб». – 

2013. - № 3-с. – С. 230-231.  

190. Прогностические критерии еффективности лечения хронического 

тонзиллита / А. Г. Тараканова, С. Н. Шатохина, В. Г. Зенгер [ и др.] // Вестник 

оториноларингологии. – 2007. - № 4. – С. 11-14. 

191. Противовирусная активность лизоцим-содержащего комбинирован-

ного препарата / О. Ф. Мельников [и др.] // Оториноларинголо-гия. Восточная 

Европа. - 2018. - Том 8 N 2. - С. 225-230. 

192. Пухлік С. М. Сучасні можливості для хірургічного лікування 

піднебінних мигдаликів / С. М. Пухлік, В. В. Колесніченко, І. В. Дєдикова: 

матеріали Щорічної трад. осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-

оторинол-гів (Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // Спец. випуск  «Журналу вушних, 

носових і горлових хвороб».  – 2018. - № 5-с. – С. 88-89. 

193. Пухлік С. М. Ускладнення при хірургічному лікування піднебінних 

мигдаликів / С. М. Пухлік, В. В.  Колесніченко,  І. В. Дєдикова: матеріали 

Щорічної трад. осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів 

(Львів, 1-2 жовтня 2018 р.) // Спец. випуск  «Журналу вушних, носових і 

горлових хвороб».  – 2018. - № 5-с. – С. 89-90. 

194. Рединова Т. Л. Микробиологические и клинические характеристики 

дисбиотического состояния в полости рта / Т. Л. Рединова // Стоматология. –  

2009. – № 6. – С. 12-18.  

195.  Результаты применения низкоинтенсивного лазера в лечении больных 

хроническим тонзиллитом / С. А. Кайда, П. В. Начаров, В. А. Косенко [и др.]  

// Российская оториноларингология. – 2008. – № 5. – С. 73-78. 



156 
 

 
 

196. Рижкова Т. А. Адгезивні властивості мікроорганізмів, що вилучені зі 

слизових оболонок та з прошарків лімфоїдної тканини мигдаликів /                  

Т. А. Рижкова, В. О. Хворостяна, Ю. М. Калащнік // Пошук та розр-ка нових 

профіл. та лік-них протимікр. засобів : наук.-практ. конф. – Харків, 2006. – С. 

158-159.  

197. Рожнева І. Л. Фіксація і забарвлення мазків. Техніка лабораторних 

робіт : метод. рекомендації / І. Л. Рожнева. – Дніпропетровськ, 2014. – 35 с.   

198.  Ройт А. Иммунология / А. Ройт, Д. Бростофф. – Москва: Мир, 2000.– 

592 с.  

199. Роль бактериологического исследования в диагностике хронического 

тонзиллита / А. И. Крюков, А. С. Товмасян, Н. А. Антонова [и др.] // Вестник 

оториноларингологии. – 2008. – № 3. – С. 35-38.  

200. Савичук Н. О. Колонізаційна резистентність порожнини рота /                   

Н. О. Савичук // Український медичний  часопис. – 2012 . - № 4(90). – С. 57-

61.  

201.  Селезнев К. Г. Паритонзиллярный абсцесс – нужна ли тонзилэктомия? 

/ К. Г. Селезнев, П. В. Андреев, А. В. Харьковский : мат-ли Щорічної трад. 

осінньої конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів (Тернопіль, 24-

25 вересня 2012 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2012. - № 5-с. – С. 131-132.   

202. Сидоренко С. В. Происхождение, эволюция и клиническое значение 

антибиотико резистентности / С. В. Сидоренко // Антибиот. химиотер. – 

2004.– № 44 (12). – С. 19-22. 

203. Симянов Є. В. Особливості морфофункціонального стану глоткового 

мигдалика у хворих / Є. В. Симянов // Ринологія. – 2012. - № 3. – С. 45-49. 

204. Снегур В. А. Связь хронического тонзиллита с заболеваниями 

внутренних органов в зависимости от возраста и пола / В. А. Снегур // 

Журнал ушных, носовых и горловых болезней. – 1978. – № 4. – С. 35-41.  



157 
 

 
 

205. Современные нанотехнологические аспекты лечения хронического 

тонзиллита / Е. В. Лисовец, А. В. Сапожников, И. Н. Сапож-никова [и др.] : 

матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-

оторинол-гів з між нар. участю (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. випуск 

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 63. 

206. Солдатов И. Б. Хронический тонзиллит и другие очаги инфекции 

верхних дыхательных путей / И. Б. Солдатов // VII съезда 

оториноларингологов СССР (Тбилиси, 21-23 октября 1975 г.) : тез. докл. – 

Москва: Медицина, 1975. – С. 60-66. 

207. Сравнение различных вариантов магнитолазерной терапии 

хронического тонзиллита / О. В. Мареев, В. В. Шкабров, Ю. М. Райгородский 

[и др.] // Российская оториноларингология. – 2005. – № 4. – С. 177-179.  

208. Сравнительная характеристика различных способов консервативной 

терапии хронического тонзиллита / К. И. Нестерова,  Н. В. Мишенькин,                

Л. В. Макарова [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2005. – № 2. – С. 

43-46.  

209. Сучасний підхід до консервативного лікування рекурентного 

(хронічного) тонзиліту на засадах доказової медицини / В. В. Кіщук,                  

І. В. Дмитренко, А. Ш. Барціховськийт [та ін.] : мат-ли Щор. трад. осінньої 

конф. Укр. наук. мед. тов-ства лікарів-ото-гів (Київ, 3-4 жовтня 2016 р.) // 

Спец. випуск «Журн. вушн., нос. та горлових хвороб». – 2016. – № 5-с. – С. 

62-65. 

210. Тарасенко Л. М. Биохимия органов полости рта / Л. М. Тарасенко. – 

Полтава, 2007. – 59 с. 

211. Тарасова Н. В. Применение ультразвука в лечении хронического 

аденоидита и тонзиллита / Н. В. Тарасова, М. В. Мокеева // Российская 

оториноларингология. – 2011. – № 2. – C. 49-50.  

212. Таргунова И. К. Тактика лечения больных с гипертрофией 

лимфоидной ткани глотки, обусловленной герпесвирусной инфекцией /               



158 
 

 
 

И. К. Таргунова, К. Г. Богданов, А. В. Андреев:  матеріали Щорічної трад. 

осінньої конф. Укр. наук. мед. тов-ства лікарів-оторинол-гів «Сучасні методи 

консервативного та хірургічного лікування в оториноларингології» (Київ, 3-4 

жовтня 2016 р.) // Спец. Вип. «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». 

– 2016. – № 5-с. – С. 138-139.  

213. Телетаева Г. М. Цитокины и противоопухлевый иммунитет /                

Г.М. Телетаева // Практическая онкология. – 2008. – Т. 8, № 4. – С. 211-218.  

214. Тимен Г. Э. Хронический тонзиллит. Клиническая классификация –   

тактика лечения / Г. Э. Тимен,  Д. И. Заболотний // Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2003. - № 5. – С. 59-60.  

215. Тинітовська О. І. Визначення системи імунітету у пацієнтів із 

захворюваннями лімфоглоткового кільця / О. І. Тинітовська // Український 

науково - медичний молодіжний журнал. – 2014. - № 4(83). – С. 180. 

216. Тинітовська О. І. Імунореабілітація хворих з хронічним тонзилітом /  

О. І. Тинітовська : матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. 

тов-ства лікарів-оторинол-гів «Фармакотерапія та хірургічні методи 

лікування захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» (Запоріжжя, 15-16 

травня 2017 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб». – 2017. - № 3-с. – С. 99-100. 

217. Тинітовська О. І. Визначення клітинного складу секрету ротоглоткиу 

хворих на рекурентний тонзиліт після застосування бактеріальних лізатів /    

О. І. Тинітовська, А. В. Цимар: матеріали Щорічної трад. осінньої конф. Укр. 

наук. мед. тов-ства лікарів-оторинол-гів з між. участю «Досягнення сучасної 

оториноларингології» (Київ, 2-3 жовтня 2017 р.) // Спец. випуск «Журналу 

вушних, носових і горлових хвороб». – 2017. - № 5-с. – С. 103. 

218. Тинітовська О. І. Зміни системного гуморального та клітинного 

імунітету у пацієнтів з різними станами лімфоглоткового кільця після 

застосування мукозальних вакцин / О. І. Тинітовська : матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів з міжнар. 



159 
 

 
 

участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології» 

(Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і 

горлових хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 124-125. 

219. Тинітовська О. І. Оцінка клінічного стану пацієнтів хворих на 

хронічний тонзиліт після проведення імунотерапії у вигляді вакцинації 

бактеріальними антигенами / О. І. Тинітовська // Львівський медичний 

часопис. –  2018. – Т. 24, № 4. – С. 4-8. 

220. Фрейдлин И. С. Клетки иммунной системы . Т. 3-5 / И. С. Фрейдлин, 

А. А. Тотолян. – Санкт-Петербург: Наука, 2001. – 392 с.  

221. Хаитов Р. М. Иммуномодуляторы: механизм действия и клиническое 

применение / Р. М. Хаитов, Б. В. Пинегин // Иммунология. – 2003. – Т. 24, № 

4. – С. 196-203. 

222. Характеристика системного та місцевого імунітету хворих на 

хронічний тонзиліт / Т. І. Коляда, Н. І. Вдовіченко, О. В. Тупотіл [та ін.] // 

Анали Мечниковського Інституту. – 2014. - № 3. – С. 45-49.  

223. Хасанов С. А. Распростаненнось хронического тонзиллита в семье и 

его Распростаненнось хронического тонзиллита в семье и его профилактика / 

С. А. Хасанов, А. А. Асроров, У. Н. Вохидов // Вестник оториноларинго-

логии. – 2006. - № 4. – С. 38-40.  

224. Хронический тонзиллит: клиника и иммунологические аспекты /        

М. С. Плужников, Г. В. Лавренова, М. Я. Левин [и др.]. – Санкт-Петербург: 

Диалог, 2010. – 224 с.  

225. Хуснутдинова Л. М. Микрофлора слизистой оболочки миндалин 

человека в норме и при патологии / Л. М. Хуснутдинова // Журнал 

микробиологии. – 2006. – № 1. – С. 60-63.  

226. Цимар А. В. Мікробіологія хронічного тонзилофарингіту /                   

А. В. Цимар, О. І. Остапик (Тинітовська) // Матеріали 68-ї наук. студ. конф. з 

між нар. участю (Львів, 26-27 квітня 2007р.). – Львів, 2007. – С. 47-48. 



160 
 

 
 

227. Цимар А. В. Антибактеріальна терапія тонзилофарингіту /                             

А. В. Цимар, О. І. Остапик (Тинітовська) //  ХІ з’їзд оториноларингологів 

України (Судак, 17-19 травня 2010р.). – Судак, 2010. – С. 215-216. 

228. Цимар А. В. Клінічна оцінка застосування імуномоделюючої терапії у 

хворих на хронічний тонзиліт / А. В. Цимар, О. І. Тинітовська // ХІІ з’їзд 

отолар-гів України (Львів, 18-20 травня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 153-154.  

229. Цитоморфологічні особливості функціонального стану піднебінних  

мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу і хронічний тонзиліт 

/ Ю. В. Гавриленко, А. А. Лайко, І. Є. Волгіна [та ін.] : матеріали Щорічної 

трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів  (Одеса, 

16-17 травня 2016 р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових 

хвороб. – 2016. –  № 3-с.– С. 22-23.  

230. Чистякова В. Р. Ангина и хронический тонзиллит (аналитический 

обзор) // Вестник отоларангологии. – 2012. – № 1. – С. 68-76. 

231. Чоп’як В. В. Післявакцинальний імунітет: особливості розвитку та 

профілактика ускладнень: метод. рекомендації / В. В. Чоп’як,                                  

Г.О. Потьомкіна. - Донецьк: Видав. Заславський О. Ю., 2011. – 40 с. 

232. Чумаков П. Л. Адекватность лечебних мероприятий при хроническом 

тонзиллите на амбулаторном уровне в городе Москве / П. Л. Чумаков,                  

Г. Н. Изотова, А. Ф. Захарова // Вестник оторин-гии. – 2009. - № 5. – С. 262. 

233. Ягода Н. П. Функция коры надпочечников до и после тонзиллэктомии 

удетей с хроническим декомпенсированным тонзиллитом : сб. науч. трудов / 

Н. П. Ягода //Акт. вопросы клин. медицины. – Ставрополь, 1994. – С. 152-154. 

234. Ямпольська К. Є. Особливості діагностики та лікування дітей з 

хронічним тонзилітом і супутньою патологією зубощелепної системи: 

автореф. дис.  … канд. мед. наук : 14.01.19 / К. Є. Ямпольська; Харк. мед. 

академія післядипл. освіти. – Харків, 2017. – 22 с. 

235. Activation of the interleukin-4/signal transducer and activator of 

transcription 6 signaling pathway and homeodomain-interacting protein kinase 2 



161 
 

 
 

production by tonsillar mononuclear cells in IgA nephropathy / L. He [et al.] // 

American Journal of Nephrology. – 2013. – Vol. 38, N 4. – P. 321-332.  

236. Antimicrobial. Peptides: properties and applicability /  W. Va- n’t Hof, E. C. 

Veermann [et al.] // J. Biochem. – 2009. – № 382. – Р. 597-619. 

237. Aznabaeva L. F. Immune reactions of palatine tonsils in the patients with 

chronic tonsillitis and the possibilities for their immunological rehabilitation with 

the use of imudon / L. F. Aznabaeva, N. A. Aref’eva, M. I. Gumerova // Vestn. 

Otorinolaringol. Russian. – 2012. – N 6. – P. 67-70.  

238. Bitar M. A. The role of OM-85 BV in preventing recurrent acute tonsillitis 

in children / M. A. Bitar // Int J. Pediatr Otorhinolaryngol. – 2013. http: 

//dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.01.009.  

239. Brandtzaeg P. Immune function of nasopharyngeal lymphoid tissue: recent 

advances in tonsills&mucosal barriers of the upper airways // JRL. – 2010. – 

Vol.72. – P. 18-22.  

240. Brandtzaeg P. Immunology of tonsils and adenoids: everything the ENT 

surgeon needs to know / P. Brandtzaeg // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 2013. 

– Vol. 67, N 1 – P. 69-76.   

241. Chole R. A.  Antibacterialle Wirkung der Sinupret /  R. A. Сhole,                    

B. T. Faddis // Head Neck Surg. Arch Otolaryngol. – 2011. – Vol. 129, N 6. – P. 

634-636.  

242. Clinical features of peritonsillar abscess / H. J. Hsiao, Y. C. Huang [et al.] // 

Pediatr/ Neonatol. – 2012. - N 53(6). – Р. 366-370. 

243. Concept of local ethiologically appropriate vaccination / O. F. Melnykov,   

D. D. Zabolotna, N. A. Peleshenko, O. G. Rylska // The 8-th Internat. Sympos of 

Tonsils and mucosal Barriers of the Upper Airways. - Zurich, 2013.- abstr. 16. – P. 

32.  

244. Effect of tonsillectomy on humoral immunity / M. Nasrin [et al.] // 

Bangladesh Med. Res. Couc. Bull. – 2012. – Vol. 38, N 2. – P. 59–61.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.01.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijporl.2013.01.009


162 
 

 
 

245. Effectiveness of an add-on treatment with the homeopathic medication 

SilAtro-5-90 in recurrent tonsillitis / Jürgen Palm [et al.] // Complementary 

Therapies in Clinical Practice. – 2017. – Vol. 28. – P. 181-191.  

246. Efthimiadis I. CD4+/CD25+ T-Lymphocytes and Th1/Th2 reg-tion in 

dilated cardiomyopathy / I. Efthimiadis [et al.] // Hippokratia. – 2011. - N 15. – 

Р.335-342. 

247. Ericsson E. Tonsil surgery in youths: good results with a less invasive 

method / E. Ericsson, E. Hultcrantz // Laryngoscope. – 2007. – Vol. 117, N 4. – P. 

654-661. 

248. Evaluation of long-term impacts of tonsillectomy on immune functions of 

children: a follow-up study / I. Kaygusuz [et al.] // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 

– 2009. – Vol. 73, N 3. – P. 445-449.  

249. Falk P. Ibfection on the origin of the thymus hormone in the tonsils / P. Falk 

// Arch. Jhr. – Nas. – Kheilrheikunde. – 1960.0b.176. – S. 713-724. 

250. Foreman J. C. Клетки, участвующие в воспалении // Руководство по 

иммунофармакологии :  пер. с англ./ под ред. М. М. Дейла, Дж. К. Формена. -

Москва: Медицина, 1998. – 332 с. 

251. Harabuchi Y. Clinical manifests and pathogenesis of tonsil-related diseases: 

IgA nephropathy and palmoplantar pustulosis / Y. Harabuchi // The 7th 

International Symposium on Tonsills and Mucosal Barriers of the Upper Airways 

(ISTMB). – Japan.  – 2010. – P. 1-6. 

252. Herasymyuk M. I. The structural and immunological features of the tonsils 

papilloma with chronic tonsillitis / M. I. Herasymyuk // Curierul medical. – 2015. – 

Vol. 58, N 2. – P. 6-9.  

253. Hultcrantz E. Factors influencing the indication for tonsillectomy: a 

historical overview and current concepts / E. Hultcrantz, E. Ericsson // ORL J. 

Otorhinolaryngol. Relat. Spec. – 2013. – Vol. 74, N 3. – P. 184-191.  



163 
 

 
 

254.  Ig E response to staphylococcal enterotoxins in adenoid tissues from atopic 

children / S. Shin, G. Choi, K. Lee [et al.] // Laryngoscope. – 2009. – Vol. 119, N 

1. – P. 171-175. 

255.  Immunomodulation  of mykosal vaccine OM- 85 in patients with chronic 

tonsillitis / O. F. Melnykov, D. I. Zabolotniy, O. G. Rylska, O. I. Tynitovska,         

V. I. Shmatko: наук.-практ.конф. з між нар. участю (15-16 вересня 2017 р.) // 

Імунологія та алергологія : наука і практика. – 2017. – додаток № 1. – с. 13. 

256. Improved behavior and sleep after adenotonsillectomy in children with 

sleep-disordered breathing / J. L. Wei [et al.] // Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 

– 2007. - N 133. – Р. 974-979.   

257. In vitro effects of an immunostimulating bacterial lysate on human 

lymphocyte function / G. Lanzilli, R. Falchetti, M. Tricarico [et al.] // Int. J. 

Immunopathol. Pharmacol. – 2008. – Vol. 18, N 2. – P. 245-254.  

258. Induction and maintenance of allergen – specific FOXP3+ Treg cells in 

human tonsils as potential first – line organs of oral tolerance / O. Polomares,        

B. Ruckert [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. – 2012. – Vol.129, N 2. – P. 510-

520. 

259. Intracellular persisting Staphylococcus aureus is the major pathogen in 

recurrent tonsillitis / A. E. Zautner, M. Krause, G. Stropahl [et al.] // PLoS One. – 

2010. – Vol. 5 (3). – Р. 9452.  

260. Kataura A. Clinical analyses of focus tonsil and related diseases in Japan /  

A. Kataura, Н. Tsubota // Acta Otolar. (Stockh.). – 2007. – Suppl. 523. – Р. 161-

165.  

261. Kim J. Y. Clinical study on the efficacy of tonsilloadenoidectomy /              

J. Y. Kim, C. H. Lee // Acta Otolaryngol. – 2008. – Vol. 105, N 454. – P. 265-272.  

262. Li F. Differentiating multipotent mesenchyma lstromal cells generate factors 

that exertparacrine activities on exogenous MSCs: Implications for paracrine 

activities in bone regeneration / F. Li, N. Whyte, C. Niyibizi // Biochemical and 

Biophysical Research Communications. – 2012. – Vol. 426. – P. 475- 479. 



164 
 

 
 

263. Macroscropic oropharyngeal signs indicating impaired defensive function of 

palatine tonsils in adults suffering from recurrent tonsillits / P. Kasenõmm,                  

I. Mesila, A. Piirsoo [et al.] // APMIS. – 2009. – Vol. 112, N 4-5. – P. 248-256.  

264. Ogle Directed Fusion of Mesenchymal Stem Cells with Cardiomyocytes via 

VSV-G Facilitates Stem Cell Programming / A. Nicholas [et al.] // Stem Cells 

International. – 2012. – Vol. Article ID 414038, 13 p. doi: 10.1155/2012/414038. 

265. Plum J. Detection of IL-2 receptor positive tonsillar lymphocytes by 

monoclonal antibody and proteinA coated erythrocytes / J. Plum, P. Gauwenberge, 

M. De Smedt // Immunol. Lett. – 2008. – Vol. 17, N 1 – P. 35–39.  

266. Practical flow cytometry in haematology diagnosis hardcover / М. Leach, 

М. Drummond, А. Doig. – WILEY-BLACKWELL, 2013. – P. 86-89. 

267. Proinflammatory cytokines, IFNgamma and TNF-alpha, influence immune 

properties of human bone marrow and Wharton jelly mesenchymal stem cells 

differentially / S. J. Prasanna, D. Gopalakrishnan, S. R. Shankar [et al.] // PLoS 

One. – 2010; 5(2) -  Р. 901. 

268. Quality of life after tonsillectomy in children with recurrent tonsillitis /  

N.A. Goldstein [et all.] // Otolaryngol Head Neck Surg. – 2008. - N 138. – P. 9-16.  

269. Rantala S. Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis bacteremia: an 

emerging infection / S. Rantala // Europ. Journ. of clinical microbiology & 

infectious diseases. – 2014. – Vol. 33. – P. 1303-1310. 

270. Rodrigez-Jturbe B. The current state of poststreptococcal 

glomerulonephritis / B. Rodrigez-Jturbe, J. Musser // J. Am. Soc. Nefrol. – 2008. – 

N 19. - Р. 1855-1864. 

271. Salivary lysozyme levels in patients with primary immunodeficiencies /     

M. A. Kmiliauskis, P. Palmeira, Arslanian [et al.] // Allergol. Immunopathol. 

(Madr.). -  2015. –Vol. 33. – P. 65-68. 

272. Surgical technique and postoperative haemorrhage after tonsillectomy /       

S. Sarny, G. Ossimitz [et al.] // Laryngorhinootologie. -2013. - N 92(2). – Р. 92-96. 



165 
 

 
 

273. Tar I. The role of salivary immunoglobulins (secretory IgA, IgM, IgG) in 

caries prevalence and primary B-cell deficiency +AFO / I. Tar, J. Nemes,              

M. Alberth // Fogorv Sz. – 2009. – Nov+Ads. – 92 (11). – P. 331-338.  

274. The human oral microbiome / F. E. Dewhirst, T. Chen, J. Izard, B. J. Paster 

[et al.] // J. Вacteriol. – 2010. – Vol. 192, N 19. – P. 5002-5017. 

275. The relationship between mucosal immunoresponse and clinical outcome in 

patients with recurrent upper respiratory tract infections treated with a mechanical 

bacterial lysate / F. Braido, G. Schenone, E. Pallestrini [et al.] // J. Biol. – 2009. – 

Vol. 51, N 3 – P. 75. 

276. The role of biofilms in otolaryngologic infections / J. C. Post, P. Stoodley, 

L. Hall-Stoodley [et al.] // Curr Opin Otolaryng. Surg. – 2004. – Vol. 12. – P. 185-

190.  

277. The role of B-cells of tonsils and peripheral blood in the development of 

IGA-nephropathy / G. Wu, Y. Peng, F. Liu [et al.] // Journal of 

Otorhinolaryngology. - 2013. - № 4. - P. 82. 

278. The role of the palatine tonsils in the pathogenesis and the treatment of 

psoriasis / S. L. Sigurdardottir, R. H. Thorleifsdottir, H. Valdimarsson [et al.] // Br. 

J. Dermatol. – 2013. – Vol. 168, N 2. – P. 237-242.  

279. Timms M. S. Тонзиллэктомия с кобляцией: двойное слепое сследование 

с контролем / M. S. Timms, R. H. Temple // Журнал вушних, носових і 

горлових хвороб. – 2008. – № 2. – С. 43-46.  

280. Todorovic M. M. Immunoregulatory cytokines and chronic tonsillitis /       

M. M. Todorovic, E. Z. Zvrko // Bosn J Basic Med Sci. – 2013. – Vol. 13, N 4. – 

P.15.  

281. Toll-like receptors in tonsillar epithelial cells / M. J. Lange [et al.] // Int. J. 

Pediatr. Otorhinolryngol. – 2009. – Vol. 73, N 4. – Р. 613-621.  

282. Tonsillitis index: an objective tool for quantifying the indications for 

tonsillectomy for recurrent acute tonsillitis / K. Fujihara [et al.] // Int. J. Pediatr. 

Otorhinolaryngol. – 2005. – Vol. 69, N 11. – P. 1515-1520. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20656903


166 
 

 
 

283. Tonsillotomy or tonsillectomy? / O. Reichel, D. Mayr [et al.] // Eur. Arch. 

Otorhinolar. – 2007. – Vol. 264, N 3. – P.277-284.  

284. Tynitovska O. I. Comparison of immunological aspects of local and system 

immunomodulation with mucosal vaccines in patients with different states of the 

lymphocyte ring / O. I. Tynitovska, A.V. Cimar // Materials of 18th International 

congress of Young Medical Scientists. – 2018. – Poznan, Poland. – P. 58-59. 

285.  Tynitovska O. I. Effect of mucosal vaccines on the cytokine spectrum of 

the oropharyngeal secretion in patients suffering from chronic tonsillitis and those 

after tonsillectomy / O. I. Tynitovska // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018. – 

N 3. – P. 12-14. 

286. Yamanaka B. Moving towards a new era in research & mucosal barriers: 

recent advances in tonsills mucosal barriers of the upper airways / B. Yamanaka // 

JRL. – 2010. – Vol. 72. –  P. 116-118. 

287. Yamanaka N. Moving towards a new era in the research of tonsils and 

mucosal barriers / N. Yamanaka // Adv Otorhinolar. – 2011. – Vol. 72. –  P. 6-19. 

288. Ying M. D. Immunological basis of indication for tonsillectomy and 

adenoidectomy / M. D. Ying // Acta Otolaryngol (Stockh). – 2008. – N 454. –  Р. 

278-285.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 
 

Додаток 1 

СПИСОК РОБІТ ОПУБЛІКОВАНИХ  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Міжнародні наукометричні бази та іноземні видання: 

1. Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции 

мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим 

тонзиллитом и после тонзиллэктомии / О. Ф. Мельников,  Д. И. Заболотний,     

О. И. Тынитовская, О. Г. Рыльская, А. Ю. Бредун, В. И. Левандовская // Журнал 

вушних, носових і горлових хвороб. – 2015. – № 2. – С. 30-34. (Дисертантом 

самостійно опрацьовано та узагальнено матеріали). 

2. Особенности локального иммунологического статуса у практически 

здоровых доноров, больных хроническим тонзиллитом и после тонзиллэктомии 

// О. Ф. Мельников, Д. И. Заболотний, О. Г. Рыльская, О. И. Тынитовская,         

А. Ю. Бредун, М. Д. Тимченко, М. Ю. Грицевич, А. П. Вахнина / Журнал 

вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 3. – С. 33-37. (Дисертантом 

самостійно опрацьовано та узагальнено матеріали). 

3. Tynitovska O. I. Effect of mucosal vaccines on the cytokine spectrum of 

the oropharyngeal secretion in patients suffering from chronic tonsillitis and those 

after tonsillectomy / O. I. Tynitovska // Deutscher Wissenschaftsherold. – 2018. – N 

3. – P. 12-14. 

Фахові видання рекомендовані  МОН України: 

4.  Дослідження стану клітинного складу та імуноглобулінового 

спектру ротоглоткового секрету після застосування мукозальних вакцин у 

хворих на хронічний тонзиліт та пацієнтів після тонзилектомії /                           

Д. І. Заболотний, О. І. Тинітовська, В. І. Левандовська, І. В. Фараон,                           

О. Ф. Мельников // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 4. – 



168 
 

 
 

С. 29-34. (Дисертантом самостійно опрацьовано та узагальнено матеріал за 

даною проблемою). 

5. Тинітовська О. І. Оцінка клінічного стану пацієнтів хворих на 

хронічний тонзиліт після проведення імунотерапії у вигляді вакцинації 

бактеріальними антигенами / О. І. Тинітовська // Львівський медичний часопис. 

–  2018. – Т. 24, № 4. – С. 4-8. 

Тези: 

6. Цимар А. В. Мікробіологія хронічного тонзилофарингіту /                 

А. В. Цимар, О. І. Остапик (Тинітовська) // Матеріали 68-ї наук. студ. конф. з 

між нар. участю (Львів, 26-27 квітня 2007р.). – Львів, 2007. – С. 47-48. 

(Дисертантом самостійно опрацьовано та узагальнено матеріал за даною 

проблемою). 

7. Тинітовська О. І. Визначення системи імунітету у пацієнтів із 

захворюваннями лімфоглоткового кільця / О. І. Тинітовська // Український 

науково - медичний молодіжний журнал. – 2014. - № 4(83). – С. 180. 

8. Особености локального иммунитета ротоглотки при вакцинации 

ОМ-85 при различных клинических состояниях структур лимфоглоточного 

кольца / О. Ф. Мельников,  Д. И. Заболотний, О. И. Тынитовская,                      

О. Г. Рыльская // ХІІ з’їзд оториноларингологів України ( Львів, 18-20 травня  

2015 р.). – Львів, 2015. – C. 96. (Дисертантом самостійно опрацьовано та 

узагальнено матеріали за даною проблемою, підготовлено доповідь). 

9. Цимар А. В. Клінічна оцінка застосування імуномоделюючої терапії 

у хворих на хронічний тонзиліт / А. В. Цимар, О. І. Тинітовська // ХІІ з’їзд 

оториноларингологів України (Львів, 18-20 травня 2015 р.). – Львів, 2015. – С. 

153-154. (Дисертантом самостійно опрацьовано та узагальнено матеріал за 

даною проблемою). 



169 
 

 
 

10. Тинітовська О. І. Імунореабілітація хворих з хронічним тонзилітом / 

О. І. Тинітовська : матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. тов-

ства лікарів-оторинол-гів «Фармакотерапія та хірургічні методи лікування 

захворювань ЛОР-органів у дорослих та дітей» (Запоріжжя, 15-16 травня 2017 

р.) // Спец. випуск «Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2017. - № 

3-с. – С. 99-100. 

11.  Immunomodulation  of mykosal vaccine OM- 85 in patients with 

chronic tonsillitis / O. F. Melnykov, D. I. Zabolotniy, O. G. Rylska, O. I. Tynitovska, 

V. I. Shmatko : наук.-практ.конф. з між нар. участю «Нові досягнення в 

імунології та алергології»( 15-16 вересня 2017 р.) // Імунологія та алергологія : 

наука і практика. – 2017. – додаток № 1. – с. 13. (Дисертантом самостійно 

опрацьовано та узагальнено матеріал за даною проблемою). 

12. Тинітовська О. І. Визначення клітинного складу секрету 

ротоглоткиу хворих на рекурентний тонзиліт після застосування бактеріальних 

лізатів / О. І. Тинітовська, А. В. Цимар: матеріали Щорічної трад. осінньої 

конф. Укр. наук. мед. тов-ства лікарів-оторинол-гів з між. участю «Досягнення 

сучасної оториноларингології» (Київ, 2-3 жовтня 2017 р.) // Спец. випуск 

«Журналу вушних, носових і горлових хвороб». – 2017. - № 5-с. – С. 103. 

(Дисертантом самостійно опрацьовано та узагальнено матеріал за даною 

проблемою). 

13. Особливості застосування мукозальних вакцин у хворих 

хронічними інфекційно-запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів 

/ О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотна, І. В. Фараон, Б. Н. Биль, О. І. Тинітовська, 

Т. В. Смагіна : матеріали Щорічної трад. весняної конф. Укр. наук. мед. товар-

ва лікарів-оторинол-гів з між нар. участю «Сучасні технології діагностики та 

лікування в оториноларингології» (Одеса, 14-15 травня 2018 р.) // Спец. випуск 
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проблемою, підготовлено доповідь). 
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імунітету у пацієнтів з різними станами лімфоглоткового кільця після 

застосування мукозальних вакцин / О. І. Тинітовська : матеріали Щорічної трад. 

весняної конф. Укр. наук. мед. товар-ва лікарів-оторинол-гів з міжнар. участю 
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хвороб». – 2018. - № 3-с. – С. 124-125. 

15. Tynitovska O. I. Comparison of immunological aspects of local and 

system immunomodulation with mucosal vaccines in patients with different states of 

the lymphocyte ring / O. I. Tynitovska, A.V. Cimar // Materials of 18th International 

congress of Young Medical Scientists. – 2018. – Poznan, Poland. – P. 58-59.                       

(Дисертантом самостійно опрацьовано та узагальнено матеріали за даною 

проблемою, підготовлено доповідь). 

Патент : 

16. Патент 106202 Україна  МПК ( 2016) А61Р 11/00, А61К 39/00, А62К 

45/00. Спосіб імунопрофілактики загострень хронічного тонзиліту /                   

О. Ф. Мельников, Д. І. Заболотний, О. І. Тинітовська,  О. Г. Рильска,                   

М. Д. Тимченко; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут 

отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». - № u 

201508387, заявл. 20.08.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. (Дисертантом 

самостійно опрацьовано та узагальнено матеріал за даною проблемою). 
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Додаток 2 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

Основні положення дисертації доповідалися і обговорювалися на 

наступних наукових форумах: на ХІI з’їзді оториноларингологів України         

(м. Львів, 2015); Щорічній традиційній весняній конференції українського 

наукового медичного товариства лікарів оториноларингологів «Сучасні 

технології діагностики та лікування в оториноларингології» (м. Одеса, 2018); 

На XVIII Міжнародному конгресі молодих науковців в галузі медицини           

(м. Познань, Польща, 2018). 
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Додаток 3 

 

АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
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