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Актуальність

даної

теми

підтверджується

достатньо

високою

розповсюдженістю хронічного тонзиліту у дітей, особливо молодшого
шкільного віку, коли йде формування імунної системи на загальному і
місцевому рівні, а наявність супутнього карієсу зубів негативно впливає на
функцію

піднебінних

мигдаликів

як

додаткове

джерело

хронічного

запалення.
Проведене скринінгове обстеження 1710 дітей молодшого шкільного
віку зі сполученою патологією дозволило визначити частоту, епідеміологічні
паралелі та корелятивні зв’язки рівня поширеності хронічного тонзиліту і
рівня поширеності карієсу зубів. Доведено, що захворюваність на хронічний
тонзиліт у підлітковому віці при наявності супутнього карієсу зубів у дітей з
молодшого шкільного віку зростає приблизно в 1,5 рази, незважаючи на
проведення традиційних лікувальних заходів як отоларингологами, так і
стоматологами. Основну увагу приділено 108 пацієнтам молодшого
шкільного віку з хронічним тонзилітом і карієсом, у яких після санації зубів і
лікування тонзиліту за протоколами не отримано позитивного результату.
Комплексне дослідження включало визначення скарг, анамнезу
захворювання, клінічну картину при орофарингоскопії з обов’язковою
ротацією

і

ультразвуковому

дослідженні

піднебінних

мигдаликів,

мікробіологічний стан при культивуванні в мікроаерофільних умовах,
показники

місцевого

імунного

захисту

в

динаміці

спостереження.

Дослідження показало, що до особливостей клінічного перебігу хронічного
тонзиліту у дітей молодшого шкільного віку при сполученні з карієсом зубів
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відносяться безангінозна форма у більшості обстежених з неприємним
запахом із рота майже у половини, рубцевими спайками між мигдаликами та
піднебінними

дужками,

збільшенням

і

ущільненням

реґіонарних

лімфатичних вузлів, що перебігає на тлі різноманітної супутньої соматичної
патології практично у половини дітей. У мікробіологічному статусі слизової
оболонки піднебінних мигдаликів у дітей виявлено початкове зміщення
спектра в бік більш патогенних форм зі зменшенням нормофлори, а також
паралелізм

повільного

перебігу

хронічного

тонзиліту

і

відсутністю

нормалізації виявлених порушень при бактеріологічному дослідженні після
традиційного лікування і санації карієсу зубів. Доведено, що у дітей, які
довгостроково страждають на карієс зубів, при наявності патології
лімфоглоткового кільця, не дивлячись на санацію карієсу, в найближчому і
віддаленому періоді зберігається зниження захисних факторів локального
імунітету в ротоглотці (зниження вмісту sIgA в 3,5 рази, зростання
концентрацій

α-інтерферону

в

3

рази,

чинників

імунопатологічної

спрямованості – IgG та імунних комплексів приблизно в 3 рази,
прозапальних цитокінів (ІЛ-1β) і (MIP-1b) в 7–9 разів).
У роботі визначені динамічні зміни цих показників у дітей з різним
перебігом хронічного тонзиліту під впливом традиційної консервативної
терапії тонзиліту і санації карієсу зубів, а також найбільш значущі критерії
повільного

перебігу,

застосуванням

спочатку

що

обумовлює

неспецифічних

необхідність

послідовного

імуномодуляторів,

а

потім

мукозальної вакцини локальної дії.
Таким чином, дисертаційна робота теоретично узагальнює та вирішує
наукове завдання – підвищення ефективності діагностики, покращення
результатів лікування дітей з хронічним тонзилітом і супутньою патологією
зубощелепної системи шляхом використання імунокоригуючої терапії після
санації карієсу. Показаний високий ступінь ефективності запропонованої
схеми лікування і можливість застосування в практичній діяльності.
Ключові слова: хронічний тонзиліт, карієс зубів, імунотерапія.
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prof. A.S. Kolomiychenko NAMS of Ukraine ", Kiev, 2017.
The relevance of this topic is confirmed by the relatively high prevalence of
chronic tonsillitis in children, especially in the younger school age, when the
formation of the immune system at the general and local level is underway, and the
presence of concomitant dental caries negatively affects the function of the tonsils
as an additional source of chronic inflammation.
The screening examination of 1,710 children of primary school age
combined with pathology made it possible to determine the frequency,
epidemiological parallels and correlations between the level of prevalence of
chronic tonsillitis and the prevalence of dental caries. It is proved that the
incidence of chronic tonsillitis in adolescence with the presence of concomitant
dental caries in children from primary school age increases in approximately 1,5
times, despite the traditional therapeutic measures by both otolaryngologists and
dentists. Primary attention is given to 108 patients of primary school age with
chronic tonsillitis and caries, who after the teeth sanation and treatment of
tonsillitis according to protocols did not receive a positive result.
The complex study included the determination of complaints, the history of
the disease, the clinical picture in oropharyngoscopy with mandatory rotation and
ultrasound examination of palatine tonsils, the microbiological state during
cultivation under microaerophilic conditions, the indices of local immune defense
in the dynamics of observation. The study showed that the peculiarities of the
clinical course of chronic tonsillitis in children of primary school age when
combined with dental caries include: the non-angina form in the majority of those
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surveyed with an unpleasant smell from the mouth in almost half of the cases,
scarring between the tonsils and palatal arms, enlargement and compaction of the
regional lymph nodes, that occurs against the background of a variety of
concomitant somatic pathology in almost half of the children. In the
microbiological status of the mucous membrane of the palatine tonsils in children,
the initial shift of the spectrum to more pathogenic forms with decreasing
normoflora, as well as the parallelism of the slow course of chronic tonsillitis and
the absence of normalization during bacteriological examination after the
traditional treatment and sanitation of dental caries were detected. It has been
proved that children with long dental caries, in the presence of pathology of the
lymph glotopharynx, in spite of the caries sanation, in the near and distant period
the defensive factors of local immunity in the oropharynx are preserved (sIgA
content decreased in 3.5 times, the concentrations of α-interferon increased in 3
times, the immunopathological factors - IgG and immune complexes
approximately in 3 times, pro-inflammatory cytokines (IL-1β) and (MIP-1b) in 7-9
times).
In this work dynamic changes of these indicators in children with different
course of chronic tonsillitis under the influence of traditional conservative therapy
of tonsillitis and dental caries decontamination, as well as the most significant slow
flow criteria are determined, which necessitates the consistent application of first
non-specific immunomodulators, and then mucosal vaccines of local action.
Thus, the thesis theoretically generalizes and solves the scientific problem increasing the efficiency of diagnosis, improving the treatment outcomes of
children with chronic tonsillitis and concomitant pathology of the dentoalveolar
system by using immunocorrective therapy after caries sanitation. The high degree
of efficacy of the proposed treatment regimen and the possibility of application in
practice are shown.
Key words: chronic tonsillitis, dental caries, immunotherapy.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГПМ – гіпертрофія піднебінних мигдаликів
ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція
ЛАГК – лімфаденоїдне глоткове кільце
Ig – імуноглобуліни
ІК – імунні комплекси
ІЛ-1β – інтерлейкін-1β
К – каріозні ураження зубів
КУО – колонієутворююча одиниця
MIP-1b – макрофагальний запальний протеїн
МВЛД – мукозальна вакцина локальної дії
МШВ – молодший шкільний вік
НП – неспецифічний імуномодулятор
Од.опт.щ. – одиниці оптичної щільності
УЗД – ультразвукове дослідження
ХТ – хронічний тонзиліт
ХТ-м – група дітей молодшого шкільного віку з хронічним тонзилітом
ХТ-с – група дітей старшого шкільного віку з хронічним тонзилітом
ХТ+К – хронічний тонзиліт на тлі карієсу зубів
α-ІФН – інтерферон-альфа
mIgA – мономерна форма імуноглобуліна А
sIgA – димерна форма імуноглобуліна А
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ВСТУП
Підвищення ефективності санації вогнищ інфекції ЛОР-органів
залишається однією з пріоритетних задач оториноларингології, особливо
коли мова йде про дитячий вік пацієнтів. У структурі захворюваності дітей
більше 70% припадає на аденотонзилярну патологію при відсутності
тенденції до її зменшення протягом останніх десятиліть [17, 86, 97]. Відомо,
що у дітей практично не буває ізольованих запальних процесів або вогнищ
інфекції тільки в піднебінних мигдаликах, в патологічний процес втягується
вся лімфоїдна система місцевого імунного захисту носо- і ротоглотки, а
низькі показники розповсюдженості хронічного тонзиліту (ХТ) можуть бути
пов’язані з труднощами їх розпізнавання і гіподіагностикою у маленьких
дітей [59].
Традиційно ХТ розглядається як пролонговане в часі запалення
піднебінних мигдаликів з усіма притаманними йому морфологічними
ознаками, які патофізіологічно проявляються у пригніченні неспецифічних
факторів природної резистентності організму, порушенні гуморальної і
клітинної ланок імунітету [36, 85, 104, 105]. Але розвитку ХТ не завжди
передує перенесена ангіна. Захворювання може розвиватися непомітно (так
звана безангінозна форма), маскуючись частими ГРВІ, аденоїдитами,
фарингітами тощо, тобто фактично піднебінні мигдалики, ведучи активну
захисну роботу, втягуються в запальний процес [35, 52, 81].
Більшість

дослідників

вивчали

негативний

вплив

хронічного

патологічного процесу в піднебінних мигдаликах на стан інших органів і
систем, а останнім часом намагаються встановити особливості перебігу ХТ
при наявності іншої патології. Доведено, що викривлення носової перетинки
із супутнім хронічним вазомоторним ринітом і відсутністю повноцінного
носового дихання збільшує частоту рецидивів запалення в глотці [7, 80, 256].
ХТ у дітей має свої особливості при цукровому діабеті 1 [46, 47] на тлі
суглобного синдрому [8, 25].
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Останніми роками стоматологи приділяють достатньо уваги питанню
взаємозв’язку карієсу зубів (К) у дітей із захворюваннями лімфоїдного
апарату глотки. Спостерігається парадоксальна ситуація: з'явилися нові,
більш досконалі пломбувальні матеріали та інструменти, а кількість дітей,
що потребують лікування каріозних зубів, зросло з 50 до 97,23% [222, 229].
При цьому автор робить висновок про необхідність оптимізації лікування не
тільки елементів зубощелепної системи, а і поруч розташованих органів,
в першу чергу, піднебінних мигдаликів.
Спроба сформувати нові погляди щодо проблеми ХТ, яка не ізольована
і часто пов'язана з патологією інших органів, зокрема з таким широко
розповсюдженим

захворюванням

зубощелепної

системи,

як

карієс,

представляється досить логічною, особливо це стосується вразливої категорії
населення

–

дітей

молодшого

шкільного

віку

(МШВ).

При

чому

патофізіологічні механізми формування цих захворювань, як то анатомічна
близькість, місце розташування на перехресті дихального і травного тракту,
залежність від мікробного обсіменіння і змін в місцевому імунному статусі,
вплив на функціонування інших органів і систем, дозволяють шукати спільні
підходи до розв’язання виникаючих порушень. За даними літературних
джерел, визначенню особливостей перебігу ХТ у дітей МШВ з наявністю К,
з точки зору отоларинголога, в комплексному аналізі клініки мікробного
фактору та місцевого імунного статусу увага не приділялась.
Мета дослідження – підвищення ефективності діагностики, покращання
результатів лікування дітей з хронічним тонзилітом і супутньою патологією
зубощелепної системи шляхом використання імунокоригуючої терапії після
санації карієсу зубів.
Завдання дослідження:
1. Визначити епідеміологічні паралелі між ХТ і патологією органів
зубощелепної системи у дітей МШВ, а також наявність корелятивних зв’язків
між ними.
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2. Визначити особливості клінічного перебігу ХТ у дітей МШВ
з наявністю К порівняно з пацієнтами без патології органів зубощелепної
системи.
3. Дослідити вірулентність мікрофлори слизової оболонки піднебінних
мигдаликів в мікроаерофільних умовах культивування при різному ступені
проявів ХТ і патології органів зубощелепної системи.
4. Визначити рівень захисних факторів місцевого імунітету, чинників
вродженого імунного захисту при одночасному перебігу ХТ+К у дітей МШВ.
5. Розробити і запропонувати схему проведення довгострокових
імунореабілітаційних

заходів

при

лікуванні

сполученої

патології

лімфоглоткового кільця і органів зубощелепної системи, визначити її
пролонговану ефективність у віддаленому періоді (до 2 років в катамнезі).
Об'єкт дослідження: ХТ у дітей МШВ при сполученні з К.
Предмет

дослідження:

місцевий

ЛОР-статус,

показники

ультразвукового дослідження мигдаликів, частота виділення мікроорганізмів
зі слизової оболонки піднебінних мигдаликів і щільність мікробної
колонізації, ступінь дисбіозу, вміст sIgA, α-інтерферону, IgG, імунних
комплексів, цитокінів (ІЛ-1β) і (MIP-1b) в ротоглотковому секреті в динаміці
під впливом різних варіантів консервативного лікування.
Методи

дослідження:

клінічні,

ультразвукові,

мікробіологічні,

імунологічні, статистичні.
Наукова

новизна.

Вперше

проведено

поглиблене

поетапне

дослідження впливу К у дітей МШВ на особливості перебігу ХТ. Проведене
обстеження вперше дозволило визначити епідеміологічні паралелі та
корелятивні зв’язки рівня поширеності ХТ і рівня поширеності К. Доведено,
що захворюваність на ХТ в підлітковому віці при наявності супутнього
карієсу зубів у дітей з молодшого шкільного віку зростає приблизно в 1,5
рази,

незважаючи

на

проведення

отоларингологами, так і стоматологами.

традиційного

лікування

як

16
Констатовано, що до особливостей клінічного перебігу ХТ у дітей 6–
10 років при сполученні з К відноситься безангінозна форма, що перебігає на
тлі різноманітної супутньої соматичної патології практично у половини
дітей, – недовготривалий анамнез – у 83% обстежених, неприємний запах із
рота – у 44%, рубцеві спайки між мигдаликами та піднебінними дужками,
особливо у верхньому полюсі, – у 63%, збільшення і ущільнення реґіонарних
лімфатичних вузлів – у 41%. Визначені клінічні ознаки ХТ повністю
підтверджені при УЗД піднебінних мигдаликів і шиї.
Доповнені наукові дані про зміни в мікробіологічному статусі слизової
оболонки піднебінних мигдаликів у дітей МШВ до і після санації К,
проведених

в

мікроаерофільних

умовах,

за

частотою

виділення

мікроорганізмів і щільності мікробної колонізації. Виявлено початкове
зміщення спектра в бік більш патогенних форм (Streptococcus pyogenes – 68%
кількістю lg 5,7–5,8 КУО/г, Staphylococcus aureus – 44–42% кількістю lg
3,9 КУО/г, ентерококи – 48–28% кількістю lg 4,1–3,6 КУО/г, Klebsiella,
Citrobacter і E. Coli – 38–32% кількістю lg 3,9–3,6 КУО/г, C. аlbicans – 38–22%
кількістю lg 4,9–3,6 КУО/г, Streptococcus mutans – 26% кількістю 4,9±1,2
КУО/г, Streptococcus mitis – 22% кількістю 3,1±1,1 КУО/г) зі зменшенням
нормофлори (лактобактерій кількістю lg 1,1–2,5 КУО/г), а також паралелізм
повільного перебігу ХТ і відсутність нормалізації виявлених порушень при
бактеріологічному дослідженні після традиційного лікування ХТ і санації К.
Доведено, що при повільному перебігу ХТ у дітей, які довгостроково
страждають на ХТ+К, не дивлячись на санацію останнього, в найближчому і
віддаленому періоді зберігається зниження захисних факторів локального
імунітету в ротоглотці. А саме: вміст sIgA знижується до 0,25 г/л (в 3,5 рази,
р<0,05), α-інтерферону зростає до 20 пг/мл (в 3 рази, р<0,05), концентрація
чинників імунопатологічної спрямованості – IgG та імунних комплексів
збільшується відповідно до 0,45 г/л і 22,5 од. (приблизно в 3 рази, р<0,05),
концентрація прозапальних цитокінів (ІЛ-1β) і (MIP-1b) зростає відповідно
до 122,4 пг/мл і 62,2 пг/мл (в 7–9 разів, р<0,05).
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Вперше доведено, що найбільш ефективним методом лікування дітей
МШВ, хворих на ХТ+К, є поєднання традиційної терапії та сучасної
імунокорекції

із

застосуванням

неспецифічних

імуномодуляторів

та

мукозальної вакцини локальної дії.
Практичне значення. Визначений негативний вплив К на перебіг ХТ
у дітей МШВ в практичній діяльності стає маркером необхідності
проведення додаткових діагностичних заходів і більш пильної уваги по
оцінці ефективності консервативної терапії навіть після санації К. В першу
чергу, це стосується огляду піднебінних мигдаликів, коли, окрім з’ясування
скарг і анамнезу захворювання, орофарингоскопії, повинна обов’язково
проводитися їх ротація і пальпація підщелепних лімфовузлів, а також
ультразвукове дослідження.
Мікробіологічне дослідження мазків з піднебінних мигдаликів бажано
проводити в мікроаерофільних умовах і при високій частоті висівання
патогенної мікрофлори, особливо Streptococcus pyogenes, Staphylococcus
aureus, Klebsiella, E. сoli, C. аlbicans, Streptococcus mutans, Streptococcus mitis,
зі

значною

щільністю

мікробної

колонізації

починати

проводити

імунокоригуючу терапію спочатку неспецифічними імуномодуляторами
(типу лікопід).
Якщо у дітей МШВ спостерігається повільний перебіг ХТ на тлі К,
доцільно дослідження місцевого імунного статусу. Серед найбільш значущих
показників можна назвати вміст sIgA і α-інтерферону в ротоглотковому
секреті, які найбільш вагомо змінюються при сполученій патології і важче
повертаються до норми. При порушенні цих показників (sIgA знижується в
3,5 рази, α-інтерферон зростає в 3 рази) показано проведення довгострокових
імунокоригуючих засобів, а саме почергове застосування неспецифічних
імуномодуляторів (типу лікопід) та мукозальної вакцини локальної дії (типу
респіброн).
Клінічна ефективність запропонованої схеми лікування ХТ на тлі К
сягає 90% у дітей МШВ.
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Вид роботи. Клініко-лабораторний.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим
самостійним науковим дослідженням автора, що втілив оригінальні наукові
ідеї й задуми. За допомогою наукового керівника складена програма та
концепція дослідження. Дисертант самостійно провела пошук джерел
науково-патентної інформації у відповідності з темою дисертації, особисто
визначила обсяг необхідних досліджень, обстежувала і лікувала всіх
пацієнтів, особисто розробила індивідуальні карти спостереження для
систематизації отриманих даних і можливості їх аналітичної і статистичної
обробки, формулювання висновків й практичних рекомендацій, здійснено
впровадження отриманих даних в практику. Автором самостійно здійснена
підготовка публікацій до друку та матеріалів доповідей на наукових
конференціях, засіданнях ЛОР-товариства і з'їзді отоларингологів. Автором
не було використано результатів та ідей співавторів публікацій.
Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення
дисертаційної роботи, яка доповідалась на з’їзді оториноларингологів в
2015 році, докладалися та обговорювалися на засіданнях Харківського
обласного

медичного

товариства

отоларингологів

(2015–2016

рр.),

надруковані у вигляді тез республіканських конференцій 2012–2016 рр.
Повнота відображення матеріалів дисертації в публікаціях. За
темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, із них 2 статті –
закордонні (одна з яких – англійською мовою), 1 – у виданні, що входить до
міжнародних наукометричних баз, 4 – у фахових виданнях, затверджених
ДАК МОН України, і 5 тез доповідей у матеріалах конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на
159 сторінках машинописного тексту і складається зі вступу, огляду
літератури, матеріалів і методів, 3 розділів власних досліджень, аналізу
отриманих

результатів,

висновків,

практичних

рекомендацій,

списку

використаних джерел, який містить 287 посилань, у тому 239 кирилицею та
48 – латиницею. Роботу ілюстровано 19 таблицями та 20 рисунками.
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Сучасний погляд на роль лімфаденоїдного глоткового кільця
в реакціях системного і місцевого імунітету у дітей
Значні науково-практичні досягнення сучасної імунології суттєво
змінили уявлення про закономірності імуногенезу та механізми захисних
функцій організму. Дослідження функціональної організації системи органів
імунітету сприяє створенню нових науково обґрунтованих підходів щодо
лікування пацієнтів із захворюваннями, які виникають на тлі імунологічної
недостатності. Загальновідомо, що лімфоїдна система складається з окремих
анатомічних утворень, кожне з яких має відмінні від інших особливості
структури та функції. Одним з її "підрозділів" є лімфоаденоїдне глоткове
кільце (ЛАГК), роль якого довгий час пов'язували з лімфовузлами, які
розташовані на периферії організму для здійснення бар'єрних функцій [231].
У теперішній час ці погляди змінилися внаслідок більш поглибленого
вивчення структурно-функціональної організації лімфоїдних органів.
Доведено, що ЛАГК бере участь у реакціях системного імунітету, що
проявляється здатністю до продукції антитіл, здебільше піднебінними
мигдаликами [40, 57, 61, 62, 149]. Отримані результати базувалися на
методах функціональної морфології, визначенні клітин-антитілопродуцентів
у мигдаликах людей і тварин, на синтезі антитіл в культурах клітин in vitro на
мікробні та вірусні антигени. Встановлено, що найбільш інтенсивний синтез
специфічних імуноглобулінів був визначений у піднебінних мигдаликах
дорослих людей. За даними [57, 101, 259] встановлено, що мигдалики
глоткового

кільця

відносно

мало

впливають

на

загальний

рівень

антитілопродукції в нормі, але при запальних процесах рівень деяких
імуноглобулінів, насамперед 1gМ і 1gА, коливається в досить значних
межах, змінюються титри специфічних антитіл до антигенів стрептокока й
стафілокока. При хронічному запаленні в ЛАГК виявлена значна кількість
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клітин, які продукують реагіни (1gЕ) з відповідним підвищенням їх рівня
у сироватці крові [73]. Але процеси формування антитілопродуцентів різних
класів у зоні вторинних фолікулів мигдаликів протікають гірше, що
проявляється у зниженні кількісних показників генерації В-лімфоцитів,
детермінованих на продукцію антитіл того або іншого класу, особливо D і А
[249, 250]. За даними О.Ф. Мельникова [149], припущення про порушення
функціонально-структурних

зв'язків

між

стромою,

епітеліальною

й

лімфоїдною тканинами служить певною ознакою розвитку локальної
недостатності захисних імунних факторів при продуктивному запаленні
в мигдаликах.
У піднебінних мигдаликах визначені різні популяції лімфоцитів: Т-, Ві NК-, а також їх субпопуляції, зокрема Т-помічники, супресори й кілери та
групи клітин, які здатні продукувати різні типи цитокінів [151, 278, 281].
Згідно з іншими даними [234, 273], структури ЛАГК експресують антигени
другого класу комплексу гістосумісності, особливо серед субпопуляцій
Т-лімфоцитів із кластерами диференціації СDЗ+, СD4+, СD8+. З лімфоцитів
піднебінних мигдаликів було отримано ряд цитокінів, які мали властивості
фактора гальмування міграції макрофагів і лейкоцитів – MIF, LIF [149].
У мигдаликах виявлені інтерферон [178, 269], практично всі типи
інтерлейкінів, тромбоцитарний фактор росту, фактор некрозу пухлин і
лімфотоксин [33, 130, 156, 157, 279]. Вважається, що цитокіни регулюють
формування первинного імунного захисту разом із різними типами
лімфоцитів (Т-гама/дельта лімфоцити, Тhi, Tcd8+) і антитілопродуцентами
IgA-антитіл і організацію «другої лінії захисту» за рахунок 1gG-продуцентів,
Тh2-лімфоцитів, NK, K-кілерів, А-клітин [34].
Нещодавно у піднебінних мигдаликах, в підепітеліальній зоні, виявлені
невідомі субпопуляції Т-лімфоцитів, які виконують роль клітин першої ланки
захисту в тісному контакті зі структурами епітелію, який при антигенному
навантаженні виділяє регуляторно-захисні цитокіни [285]. Ці Т-лімфоцити
мають на мембрані гамма-дельта-рецептор і реагують на рівень інтерлейкіна-2
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[285]. У піднебінних мигдаликах хворих дітей на ХТ гамма-дельтарецепторів Т-лімфоцитів значно більше, ніж при ГПМ, і сконцентровані
клітини

переважно

інтраепітеліально.

Ця

субпопуляція

Т-лімфоцитів

вважається найбільш реактивною і пов’язана з процесами регенерації
епітелію. В той же час визначено, що при розвитку хронічного запалення
в мигдаликах знижується не тільки кількість, але й спектр цитокінів,
зменшується кількість і щільність рецепторів до них [246, 278].
Регуляторні Т-лімфоцити з маркерами СDЗ+/СD8+, які виявлені
в мигдаликах хворих на ХТ, здатні впливати на рівень клітинної реактивності
системного характеру, зокрема на активність ефекторів гіперчутливості
сповільненого типу. Вони реалізують свою активність через продукцію
лімфокінів

і

цитолітичну

дію

лімфоцитів,

включаючи

деструктивні

можливості NК-клітин периферичної крові [19, 149].
Важливою функцією лімфоїдних органів є створення оптимального
мікрооточення для проліферації й дозрівання лімфоцитів з наступною їх
міграцією в різні органи й тканини і перетворення у зрілі ефекторні клітини
імунної системи [249, 250]. Деякі автори [33, 40] вважають, що
в

лімфоепітеліальних

мікрооточення відіграє

органах,

якими

ретикулярний

є

мигдалики,

(криптальний)

роль

такого

епітелій. Значне

мікробне заселення лакунарного середовища й біологічні продукти, що
утворені при їх розпаді, створюють умови для посиленої проліферації цього
епітелію [133]. Бактеріальна резидентна (постійна) мікрофлора крипт
піднебінних мигдаликів утворює досить складну й стабільну екосистему. До
факторів, що впливають на мікрофлору крипт, відноситься слина, її
органічний склад, антибактеріальні властивості, вміст мінеральних речовин.
Таким чином, структури ЛАГК відіграють роль важливого регулятора,
що забезпечує формування місцевого гуморального імунітету слизових
оболонок (mucosal immunity) дихальних шляхів і початку травного каналу.
В першу чергу, це відбувається внаслідок комітації В-1gА-лімфоцитів і
наступного виділення секреторними залозами специфічних 1gА, спектр яких
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і становить загальний рівень цього білка в слині й сльозі [152, 250, 267].
Органи ЛАГК розташовані на стику дихального й травного трактів, постійно
контактують з великою кількістю антигенного матеріалу повітря й харчових
продуктів і тому мають розвинені системи протиантигенного захисту,
механізми адаптації локального й системного характеру.
Останніми роками з’являються нові свідчення про вплив ЛАГК на
поруч розташовані і віддалені органи дитини. Визначена роль ЛАГК
у функціонуванні ретикуло-ендотеліальної системи взагалі і формуванні
місцевого імунітету глотки [75, 142]. Встановлено, що клінічні прояви
хронічних запальних процесів у ЛАГК різняться залежно від віку пацієнтів.
У дитячому віці фізіологічні і патологічні процеси відбуваються на тлі
інтенсивного розвитку органів і проліферації клітин імунної системи, тоді як
у дорослих – при участі сформованої імунної системи. За даними
Х.М. Макаева [142], у дітей практично не буває ізольованих запальних
процесів або вогнищ інфекції тільки в піднебінних або в глотковій
мигдаликах. У патологічний процес залучається вся лімфоїдна система
кільця Вальдеєра–Пірогова.
Розрізняють кілька критичних періодів розвитку та становлення
імунної системи, в яких відзначаються ріст інфекційних захворювань і ХТ,
формуються алергійні й аутоімунні патологічні процеси, у тому числі
сполучені з патологією ЛАГК. Згідно з результатами досліджень [12, 13, 50,
75, 284], особливістю вікового періоду дітей 4–6 років є те, що показники
вмісту у крові IgG і IgM дорівнюють нормі для дорослих, а рівень IgA ще не
сягає остаточних значень. Рівень IgЕ досягає максимуму, що приводить до
розвитку гіперергічних реакцій. Доведено, чим менший вік дитини, тим
менше зрілих плазматичних клітин виявляється в слизових оболонках. Вік
12–17 років відповідає ще одному критичному періоду, коли інтенсивний
соматичний зріст сполучається з невисоким темпом дозрівання імунної
системи. Рівень статевих гормонів піддається значним коливанням, що веде
до придушення клітинної ланки імунітету з одночасною стимуляцією
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гуморальних

механізмів.

Підбиваючи

підсумки,

Н.Ф.

Бабич

[12],

Ю.И. Бажора [13], Т.И. Гаращенко [50] відзначають, що 67% дітей, які часто
хворіють, мають патологію ЛОР-органів, в структурі якої 74,3% припадає на
аденотонзилярну частину.
1.2. Зв'язок хронічного тонзиліту
з іншими органосистемними патологічними процесами
У

багатьох

монографіях

обговорюється

питання

про

зв'язок

захворювань ЛАГК з наявністю інших органосистемних патологічних
процесів [40, 81, 196, 231, 262]. Список захворювань, які пов'язують
з наявністю ХТ, наближається до 100 і продовжує збільшуватися [57, 182].
Аналіз деяких зв'язків ХТ з ураженням дихальних шляхів, нирок, суглобів і
серцево-судинної системи наведений в аналітичних роботах В.А. Попа [182],
Kim [263], Saito [275]. В останні роки проводяться клініко-статистичні
дослідження можливого взаємозв'язку захворювань ХТ з алергійними
процесами різної локалізації, цукровим діабетом [3, 65, 81], аутоімунними
захворюваннями шкіри, наприклад, псоріазом [277].
Дослідженнями В.В. Кищук [103] показано, що у хворих на ХТ частіше
виявлялася супутня патологія верхніх дихальних шляхів, ніж органів
шлунково-кишкового тракту. Тонзилектомія, особливо в комбінації з
аденотомією, сприяє розширенню спектра захворювань бронхолегеневої
системи особливо при вірусних інфекціях і формуванню алергійних процесів
в цій ділянці. За даними Т.И. Гаращенко [50], необґрунтоване хірургічне
видалення піднебінних мигдаликів призводить до суттєвого підвищення
рівня мікробного обсіменіння слизової оболонки порожнини рота.
Можливий зв'язок ХТ з системою "гіпофіз-гіпоталамус-периферичні
ендокринні залози" звертає увагу дослідників протягом певного часу [42, 131,
232, 239]. А.В. Лузина [138], А.Н. Матвеева [147] вважають, що ХТ є однією
із причин порушення діяльності залоз внутрішньої секреції, відповідальних

24
за зріст, а тонзилектомію розцінювали як фактор, що ліквідує відставання в
розвитку дітей і підлітків [176]. Однак В.А. Снегур [211] таку залежність не
спостерігав.
Ю.В. Гавриленко [48], проаналізувавши поширеність ЛОР-патології
у дітей хворих на цукровий діабет 1-го типу, виявив, що на хронічні
захворювання лімфоепітеліальних структур глотки припадає 42% пацієнтів.
У цих дітей за допомогою графічної методики «Кактус» і кольорового тесту
Люшера виявлені значні порушення в психоемоційній сфері [129].
Констатовано, що у 76% пацієнтів мала місце агресія на дорослих, у 14% – на
однолітків, у 67% – занижена самооцінка, у 71% – почуття страху і тривоги.
Було зроблено висновок, що поєднання таких захворювань поглиблює
дискомфорт

у

психоемоційній

сфері

дітей

і

потребує

корекції

психоневролога. Крім того, у хворих дітей виявлені негативні зміни
цитохімічного

складу

клітин

крові

(сукцинатдегідрогенази

і

кислої

фосфатази в нейтрофілах і лімфоцитах), що підтверджує наявність тісного
зв'язку змін метаболізму клітин і порушень імунної системи [47].
О.Є. Москалик [163] досліджував вплив ХТ на функціональні розлади голосу
у осіб мовних професій. З’ясовано, що після курсу простого промивання
лакун мигдаликів розчином антисептика у 89% пацієнтів покращувалися
якісні характеристики голосу як суб’єктивно, так і об’єктивно при
ларингостробоскопії.
Багато

дослідників

вивчали

негативний

вплив

хронічного

патологічного процесу в піднебінних мигдаликах на стан інших органів і
систем. Деякі з них намагалися встановити особливості перебігу ХТ при
наявності іншої патології. Було встановлено, що викривлення носової
перегородки із супутнім хронічним вазомоторним ринітом та відсутність
повноцінного носового дихання, збільшують частоту рецидивів запалення в
глотці [7, 80, 256] і тим більше, якщо присутній хронічний синусит [233].
Рання поява вогнищ хронічної інфекції у 2–3-річному віці дітей та її
продовження до 5–7 років несприятливо впливають на розвиток організму
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дитини взагалі і місцево – на стан зубощелепної системи. Відомо [9], що
гіпертрофія носоглоткового і піднебінних мигдаликів у дітей дошкільного
віку часто призводять до формування деформації лицевого скелета: зміні
форми щелеп, неправильному росту зубів і порушенню прикусу, зміні форми
твердого піднебіння.
В останні десятиліття існує думка, що у дітей до 3 років карієс зубів не
виникає. У теперішній час карієс зубів виявляється у 62,6% малят до 2 років,
у 70–85% – до 3 років. На жаль, збільшується не тільки його поширеність, але
й інтенсивність розвитку [133, 136, 228]. Швидке поширення патології
органів зубощелепної системи приводить до того, що до 3 років переважне
число зубів уражених К, повністю руйнується. Це спричиняє у подальшому
втрату функціональної цінності корінних зубів й розвиток періодонтитів [41,
45]. Перебуваючи в безпосередньому контакті із зачатками постійних зубів,
що формуються в щелепі, вогнища хронічного періодонтиту (остеїту)
викликають формування місцевої (осередкової) гіпоплазії емалі [228].
О.В. Тирса [222] констатує наявність ХТ у 59% хворих дітей
з каріозним ураженням зубів на тлі соматичної патології, у 14,3% дітей з К
без

значущих

супутніх

соматичних

захворювань.

За

його

даними,

поширеність К у дітей 12-річного віку складає до 98% з різним рівнем
інтенсивності.
Серед факторів ризику розвитку К, які значущі для дітей дошкільного
віку, називають зниження імунологічної реактивності організму дитини
внаслідок частих простудних захворювань; перенесених дитячих інфекцій;
хронічних запалень ЛОР-органів; часте вживання оральних антигістамінних
препаратів, що призводить до пригнічення секреції слини; порушення
функцій дихання, ковтання, жування; формування ротового подиху [64, 69, 76].
До загальновідомих факторів патології ЛАГК (частіше гіперплазії
з

латентним

запаленням)

та

виникнення

К

у

дітей

відноситься

неконтрольоване вживання легкозасвоюваних вуглеводів [106, 205, 243],
особливо перед нічним засинанням. Карієсогенний потенціал більше
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залежить від структури вуглеводів і частоти їх вживання, ніж від кількості
споживаного цукру. Часте вживання фруктових соків із високою кислотністю
(рН = 3–4) можуть призвести до демінералізації тимчасових зубів. Особливо
небезпечні «прихований цукор» у складі натуральних продуктів і часте
вживання лікарських сиропів [286].
За даними Л.А. Хоменко [229] та В.П. Труфанова [224], останніми
роками спостерігається така парадоксальна ситуація: з'явилися нові, більш
досконалі

пломбуючі

укомплектованість

матеріали,

лікувальних

інструменти,

закладів

збільшилася

висококваліфікованими

стоматологами, а кількість дітей, що потребують лікування К, зросло з 50 до
97%. При епідеміологічному обстеженні дітей ускладнений К часто не
реєструється, тому що його діагностика пов'язана з необхідністю додаткових
методів обстеження, що неможливо в умовах проведення планової санації в
школах. За даними В.В. Рогинского [201], ускладнений К становить близько
3–50% від усіх випадків звертання дітей за стоматологічною допомогою, а
майже 90% постійних зубів у школярів потребує лікування. Автори роблять
висновок, що необхідно оптимізувати лікування не тільки органів
зубощелепної системи, а й поруч розташованих, особливо ЛАГК.
На думку О.В. Деньга [67], в організмі хворої дитини необхідно
створити оптимальні умови для процесів ремінералізації під дією препаратів,
що вміщують кальцій і фтор, а критерієм ефективності проведеної терапії
мають служити показники лужної фосфатази та рН ротового секрету.
Цифрові дані цих показників знижуються від санації до санації, причому
"норма" за даними параметрами в групі 12-річних дітей досягається вже після
першого курсу багатоетапної терапії, а в групі 7-річних – лише після
повторного курсу. Автори вважають, що нормалізація показників зазначених
параметрів свідчить про зниження десквамації епітелію слизової оболонки,
міграції лейкоцитів, зменшення й усунення запальних реакцій.
Результати вивчення вмісту sIgA у змішаній слині дітей із різною
інтенсивністю К є досить суперечливими. Одна група авторів [41, 49, 100,
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117, 202, 236] визначає значне зниження вмісту sIgA, особливо на тлі
загальносоматичної супутньої патології [20, 171], інша [136, 209] стверджує
про його збільшення. Деякі автори [254, 280] виявили прямі кореляційні
зв’язки між інтенсивністю К, вмістом sIgA і IgМ в ротовій рідині, особливо
у соматично обтяжених дітей [171, 282]. Особливу увагу привертають дані
кореляції рівня IgA і IgG зі ступенем обсіменіння слини Str. mutans та
лактобацилами [255].
Результати досліджень Л.Л. Клячко [110] свідчать про те, що динаміка
рівнів імуноглобулінів в секреті лакун не повністю співпадає з їх динамікою
в

слині,

що

вказує

на

різні

механізми

регуляції.

У

33

дітей

з патологією ЛАГК (у 18 із них сполучалось із патологією середнього вуха,
у 15 – із реґіонарним лімфаденітом) основні показники місцевого і загального
імунітету в динаміці консервативного і хірургічного лікування порівнювали
з даними 15 здорових дітей [110]. Встановлена мала їх значущість для оцінки
загального

імунологічного

імуноферментного

аналізу

статусу
визначено,

організму.
що

незалежно

За
від

допомогою
механізмів

функціонування імунної системи слизових оболонок рівень імуноглобулінів
в секреті слини дітей з віком зростає. Виявлена висока ступінь кореляції
даних імунологічних і клінічних результатів. Це дозволило запропонувати
оцінку рівнів імуноглобулінів у секреті з прогностичною метою.
1.3. Роль мікробного фактору в патогенезі ХТ
і захворювань органів зубощелепної системи
Одним із основних етіологічних факторів розвитку ХТ і К є
мікрофлора, що реалізує свій негативний вплив при наявності сприятливого
середовища в порожнині рота та вуглеводів їжі, здатних розщеплюватися під
дією ферментів мікроорганізмів [243].
Мікробіоценози людини відрізняються різноманітністю представників
мікрофлори. Найчисленнішою групою мікроорганізмів є бактеріальні
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асоціації, у складі яких вони взаємодіють між собою, змінюються в процесі
співіснування, адаптують до різних умов середовища [32]. В результаті цього
на слизовій оболонці органів ротової порожнини з представників нормальної
мікрофлори і патогенних мікроорганізмів створюються динамічні асоціації,
які впливають на кожний з асоціантів та на самого хазяїна (людину).
Взаємодії різних мікроорганізмів класифікують як антагоністичні, синергідні
та індиферентні. Тільки синергізм сприяє розвитку й розмноженню бактерій,
експресії факторів патогенності.
Мікробний

антагонізм

і

бактеріоциногенна

активність

широко

поширені серед бактерій роду Streptococcus – постійних представників
нормального мікробіоценозу носоглотки [230]. Стафілококи контактують
між собою за типом злиття пептидогликанових шарів клітинних стінок [221].
Контакт сусідніх клітин Грам-негативних мікроорганізмів здійснюється через
електронно-щільний шар речовини на поверхні клітинних стінок. Взаємодії
між Грам-позитивними й Грам-негативними клітинами відбуваються за
допомогою злипання оболонок двох клітин, інвагінації зовнішньої мембрани
однієї із них в іншу. Більшість клітин контактують із декількома, утворюючи
тривимірну структуру. За рахунок зовнішніх мембран мікроорганізмів
утворюються внутрішньо-плазматичні містки (перемички, трубочки), через
які забезпечується обмін плазмідами, перенесення генів у цитоплазму інших
мікробів [272]. Колонії прокаріотичних мікроорганізмів мають здатність до
клітинної диференціації і утворювати багатоклітинні асоціації у вигляді
біоплівок, ланцюжків, мікроколоній [31]. При взаємодії мікроорганізмів,
продукуються різні органічні молекули летючих ароматичних речовин, які
утруднюють колонізацію біотопу патогенними й умовно-патогенними
мікроорганізмами [16]. Встановлено, що метаболіти лакто- і коринебактерій
пригнічують

активність

каталази

Staphylococcus

aureus,

одночасно

метаболіти лактобактерій знижують приріст біомаси останніх [31].
Стійкість

мікроорганізмів

до

негативних

факторів

середовища

забезпечується різними молекулярними механізмами. У стафілококів це
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глибокі зміни біохімічної активності (зниження ферментації вуглеводів,
зміна типу дихання, амінокислотного складу), які полягають у здатності
синтезувати нові амінокислоти й вітаміни необхідні для росту й розвитку
мікроорганізмів [206]. Поряд зі змінами біохімічної активності відбуваються
й

морфологічні

перетворення:

збільшення

розмірів

клітин,

поява

поліморфізму, вакуолізація й загибель клітин, скорочення ланцюжків
стрептококів та відсутність гроноподібних скупчень у стафілококів [244].
Мікробіоценоз на слизовій оболонці мигдаликів налічує до 20 видів
бактерій [60, 197]. Є відомості про видову різноманітність мікрофлори
мигдаликів [230], про фактори персистенції мікроорганізмів в умовах зміни
середовища, наявність гемолітичної активності в асоціації “стафілококистрептококи”.
За даними Л.А. Бурова [29], Н.М. Хмельницької [227], в патогенезі
хронічного тонзиліту бере участь Streptococcus piogenes. П.Н. Дерябин [68]
при ХТ виявив Staphylococcus aureus. Появу останнього розглядають як
супутнє інфікування, що не має тієї гостроти в етіологічному і
патогенетичному аспекті, як стрептококова інфекція. Продукти метаболізму
стрептококів можуть дифундувати крізь клітинні шари, а бактеріальні антигени
утворюють у лакунарній кишені імунні комплекси “антиген-антитіло”, які
активують систему комплементу. Відбувається біосинтез різних біологічно
активних речовин – медіаторів, які активують фагоцитоз, хемотаксис
нейтрофілів, імуноадгезію і збільшують мікросудинну проникність [10].
О.В. Бухарин [32] обстежили 11 здорових дітей і 11 дітей, хворих на
ХТ у віці від 10 до 14 років. У здорових дітей виділено 40 штамів
мікроорганізмів, з яких 95% становила Грам-позитивна (Гр+) кокова
мікрофлора, і 5% – Грам-негативна (Гр-) паличкоподібна мікрофлора. Від
хворих дітей було виділено 50 штамів, із них 84% – Гр+, 12 % – Гр- кокові
мікроорганізми і 4% Гр+ паличкоподібні. Мікрофлора мигдаликів дітей
представлена родами Staphylococcus (47–54%), Streptococcus (10–27,5%),
Aerococcus (12–17,5%). На слизовій оболонці мигдаликів здорових дітей

30
у порівнянні із хворими переважали штами умовно патогенних стрептококів:
S. mutans, S. mitis, S. ferus, S. oralis (27,5 проти 6,0%). При ХТ – S.pyogenes
в 4,0%, Enterococcus в 2,0% (дані бактерії у здорових не виявлялися); в 5,6
разів частіше виділялися Гр-палички з більш вираженою експресією факторів
патогенності. При аналізі взаємного впливу симбіонтів на гемолітичну,
лізоцимну й антилізоцимну активності мікробів, у здорових дітей в більшості
випадків (71–90%) не виявлено змін в експресії даних факторів патогенності
й персистенції. У складі мікрофлори хворих дітей в 35–47% взаємодії
мікробів мали сінергічну спрямованість, в 19–31% – антагоністичну відносно
факторів патогенності. Доведено, що в здоровому організмі людини
мікроби – асоціанти часто не впливають один на одного (індиферентний
ефект, що сприяє підтримці стабільності біоценозу [31].
Особливістю ХТ є виражена перевага у біоценозі стрептококової
мікрофлори над стафілококовою [227]. При мікробіологічному аналізі вмісту
крипт мигдаликів хворих дітей автори виявили, що в 29,2% випадків
висівається Streptococcus, рідше – Staphylococcus epidermidis (5,9%),
Corynobacterium (0,99%), а також інші мікроорганізми: E. coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa (1,8%). Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae виявлені в невеликій кількості. Ці
мікроорганізми попадають у крипти мигдаликів із гінгівальної щілини при
карієсі, пародонтиті, в умовах недостатньої гігієни порожнини рота.
Л.М. Хуснутдинова [230] вважає, що в біоценозі на слизовій оболонці
мигдаликів хворих на хронічний тонзиліт переважають мікроорганізми, що
мають виражені ознаки патогенності й множинної антибіотикорезистентності.
При аналізі результатів бактеріологічного дослідження 218 пацієнтів
А.И. Крюков та співав. [121] встановили, що різні форми ХТ суттєво
відрізняються за рівнем визначення β-гемолітичного стрептокока групи А:
при паратонзилярному абсцесі останній виявляється в 2,5 рази частіше, ніж
при неускладнених формах. Виділені культури мають виражену здатність до
утворення біоплівок на абіогенних носіях, на скляному носії і 16,7 % штамів
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– на пластиковому носії. При бактеріоскопічному дослідженні мазків
виявлені скупчення мікроорганізмів, оточені нехарактерною для адгезії
оболонкою – «матриксом», який, як відомо, є характерною рисою біоплівки,
що якісно відрізняє її від банальної адгезії [121]. Доведена здатність
β-гемолітичного стрептокока групи А до формування біоплівки in vitro на
поверхні абіогенних носіїв, це свідчить про здатність детермінувати
хронізацію й рецидивування тонзиліту в природних умовах.
За даними В.І. Покровського [180] та В.П. Малий [148], мікрофлора, що
постійно живе в порожнині рота, представлена переважно трьома групами:
факультативно й облігатно анаеробні стрептококи, вейлонели (менш 1/4) і
дифтероїди (менш 1/4). Інші становлять малі популяції (стафілококи,
лактобактерії, жгутикові, трепонеми, дріжджі, найпростіші та ін.). Виявлено,
що стрептококи становлять 30–60% усієї мікрофлори ротоглотки, та ще і
виробили певну "географічну спеціалізацію" [180]. Так, Streptococcus mitior
має тропність до епітелію щік, Streptococcus salivarius – до сосочків язика,
Streptococcus sanguis і Streptococcus mutans – до поверхні зубів. Вейлонели –
облігатно-анаеробні Грам-негативні мікрококи (домінують види V. parvula і
V. аlcalescens) населяють слизову оболонку порожнини рота, піднебіння,
безліч їх визначається в слині. Мікрококи містять ферменти, що
нейтралізують кислі продукти метаболізму інших бактерій. У ротовій
порожнині живуть спірохети (Leptospira, Borrelia, Treропеmа), мікоплазми
(М. оrale, М. salivarium), різноманітні найпростіші (Entamoeba buccalis
Entamoeba dentalis, Trichomonas buccalis).
За даними К.К. Борчалинської [27], D. Bratthall [252], певна кількість
бактерій, що протягом життя знаходиться в порожнині рота і утворюють її
нормальну мікрофлору, є своєрідним бар’єром, який перешкоджає фіксації
патогенів на поверхні зубної емалі. Якщо цей механізм ушкоджений, формується
зубний наліт внаслідок фіксації мікробів на поверхні пелікули – тонкої
органічної екзогенно набутої плівки, яка щільно вкриває емаль [27, 90, 252].
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Відкладення м’яких зубних нашарувань на поверхні пелікули
відбувається, насамперед, на контактних поверхнях та фісурах зубів. На
поверхні здорової зубної емалі виявляється переважно Грам-позитивна
мікрофлора (Streptococcus sanguis, Streptococcus oralis, Streptococcus mitis,
Actinomyces, дуже рідко – Streptococcus mutans і лактобацили. Останні
з’являються у великій кількості при утворенні зубної бляшки і розвитку
карієсу. У демінералізації твердої емалі зубів бере участь саме Streptococcus
mutans, який активно використовує вуглеводи їжі у процесах свого
метаболізму, продукує велику кількість органічних кислот, синтезує розчинні
позаклітинні полісахариди та інші речовини, котрі сприяють адгезії та
колонізації на поверхні емалі мікроорганізмів [266, 276].
Різноманіття біологічних ефектів цитокінів, їх ключова роль як
медіаторів міжклітинної взаємодії, передбачають їх участь у багатьох
патологічних процесах, у тому числі й розвитку бактеріоносійства. У роботі
А.О. Ніколаєвої, О.В. Бойко [167] показано, що найбільші зміни в системі
імунітету викликає носійство St. aureus транзиторного типу, що проявляється
пригніченням активності прозапальних цитокінів.
Хронічний бактеріально-асоційований процес у ЛАГК призводить до
порушення рецепторно-лігандних взаємовідношень регуляторних цитокінів,
обумовлюючи пригнічення процесу диференціації Т-клітинних субпопуляцій
та зниження потенціалу продукції IgA плазматичними клітинами [38, 102,
108, 157]. Однак у дітей і без ознак хронічних запальних захворювань органів
ротоглотки, спостерігається висока частота носійства патогенної мікрофлори
на слизовій оболонці глотки [30, 50, 51].
Персистуюча бактеріальна інфекція при очевидному різноманітті
властивостей збудників ХТ досить часто перебігає в субклінічній або
латентній формі, тобто є «німою» інфекцією, яка не має власних клінічних
ознак і чіткої нозологічної притаманності [235]. Частота бактеріоносійства,
асоційованого зі St. aureus, St. epidermidis, H. influenzae, H. Parainfluenzae,
S. pneumoniae,

M.

Catarrhalis,

становить

6–40%

[31].

За

даними
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Л.І. Чернишової

[235],

перше

місце

в

етіологічній

структурі

бактеріоносійства на слизовій оболонці ротоглотки займає золотистий
стафілокок – 17%. Від 3,3 до 6,7% випадків висіваються: Str. pneumoniae,
Kl. рneumoniae, H. influenza, β-hemoliticus Str.A, Moraxella catarralis.
При

бактеріологічному

дослідженні

вмісту

лакун

піднебінних

мигдаликів С.М. Пухлик [198] висівали S.epidermidis в 75,8% випадків,
S. аureus – в 68,2 %, E. сoli – в 49,5%, E. faecalis – в 66,3%, Candida ablicans –
в 59%, E. cloacae – в 25,5%, S. viridans – 16,4%. Такі мікроорганізми, як
Str. pyogenes, S. pyogenes, Str. mitis зустрічалися менше, ніж в 5% випадків.
Авторами зроблений висновок, що наявність казеозу при ротації піднебінних
мигдаликів є патологію, яка потребує відповідного лікування.
У роботі О.Є. Абатурова [1] проведено імунологічне обстеження
48 здорових дітей шкільного віку (без скарг і ознак запалення) і визначення
стану біоценозу слизової оболонки мигдаликів. Встановлено, що у здорових
дітей носійство St. aureus (60,4%) і Str. haemolyticus (35,4%) на слизових
оболонках супроводжується достовірним збільшенням концентрації IL-4,
IL-10, зниженням у сироватці крові концентрації TGF-pl та зниженням
представництва CD25+ у периферичній крові. Це обумовлює наявність
пролонгованої низькорівневої запальної Th1-асоційованої відповіді. Тільки у
25% дітей висівалася нормальна мікрофлора, у решти (75%) дітей було
ідентифіковано

наявність

представників

патогенної

мікрофлори.

Інтерпретуючи отримані результати, автори припускають, що інгібуючий
ефект патогенної мікрофлори носоглотки на функціонування Treg-клітин
може бути обумовлений як супресивним впливом патоген-асоційованих
молекулярних структур, так і зниженням дії нормальної мікрофлори.
Встановлено, що провокуючим моментом виникнення К у маленьких
дітей є рання передача Str. mutans від дорослих [243]. Він найчастіше
передається орально від матері до дитини у віці 19–33 міс [253] (цей період
P.W. Caufield назвав «вікном інфікування»). При незадовільному стані
слизової оболонки органів ротової порожнини матері можлива рання й
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активна його передача дитині. Чим раніше відбувається заселення
порожнини рота малюка Str. mutans, тим вище ураженість карієсом дітей
4 років. Зменшення кількості цього мікроорганізму у ротовій порожнині
матері

затримує

колонізацію

Str. mutans

слизової

оболонки

ротової

порожнини дитини [245, 265].
Дослідженнями О.В. Тирса [222] доведено, що зміни факторів
гуморального імунітету в рідині ротової порожнини значною мірою
зумовлюють особливості клінічного перебігу і ступінь активності каріозного
процесу. Виявлений зворотній кореляційний зв'язок між вмістом sIgA
у змішаній слині і рівнем її мікробного обсіменіння та інтенсивністю карієсу
зубів у 12-річних дітей. Прямий кореляційний зв'язок між концентрацією
сироваткового IgA і IgG та інтенсивністю карієсу, констатований у роботі
[210].
1.4. Сучасні класифікації, напрямки діагностичної
і лікувальної тактики у дітей з хронічним тонзилітом
Поняття «хронічний тонзиліт» трактують як інфекційно-алергічне
захворювання з місцевими проявами у вигляді стійкої запальної реакції
піднебінних

мигдаликів,

що

морфологічно

виражається

альтерацією,

ексудацією та проліферацією [66, 123, 177, 196]. За даними орофарингоскопії
[135, 183, 214, 218, 260, 261], до клінічних ознак ХТ належать:
– зрощення і спаяність мигдалика з піднебінно-язичними і піднебінноглотковими дужками;
– гіперплазія, інфільтрація, набряклість в ділянці верхнього кута,
утвореного піднебінно-язичними і піднебінно-глотковими дужками (симптом
Зака і Преображенського);
– гіперемія піднебінно-язичних дужок (ознака Гізе);
– наявність у лакунах мигдаликів казеозного вмісту (у вигляді пробок)
з неприємним запахом;
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– збільшення розміру та болючість реґіонарних лімфатичних вузлів
уздовж переднього краю грудино-ключично-соскоподібного м'яза і біля кута
нижньої щелепи.
За клінічними ознаками хронічного тонзиліту, в практичній діяльності
лікаря,

користуються

класифікаціями

Л.А.

Луковского

[137],

Б.С. Преображенського [196] та І.Б. Солдатова [213].
За класифікацією Л.А. Луковского [137], ХТ поділяється на такі форми:
– компенсована – «дрімаюча», яка характеризується наявністю вогнища
хронічної інфекції мигдаликів з деякими клінічними ознаками ХТ, але без
повторних ангін, алергізації або іншої негативної реакції з боку організму;
– субкомпенсована –характеризується відсутністю тяжких загострень і
видимої реакції організму, однак спостерігаються часті загострення (повторні
ангіни) – більше 3 разів на рік;
– декомпенсована – характеризується появою місцевих і загальних
ускладнень (паратонзиліт, парафарингіт, гнійний медіастеніт, тонзилогенний
сепсис), тонзилогених інфекційно-алергічних захворювань (тонзилогенна
інтоксикація, кардіотонзилярний синдром, ревматизм, нефрит, псоріаз та ін.).
Ця класифікація мала найбільш поширене застосування в практичній
діяльності лікаря, тому що приблизно 70% пацієнтів підпадали під категорію
субкомпенсованої форми ХТ. У багатьох випадках треба було вирішувати, як
лікувати пацієнта та чи потрібно його оперувати. Вважалось, що всі
перелічені вище місцеві ознаки притаманні компенсованому ХТ і тільки
наявність рідкого гною при ротації мигдаликів у період ремісії свідчила на
користь декомпенсації патологічного процесу.
Класифікація Б.С. Преображенського [196] диференціювала розвиток
ХТ на дві основні послідовні стадії:
– I стадія (проста форма) – присутні місцеві об'єктивні ознаки
захворювання з частими ангінами (ангінозна) або без повторних ангін
(безангінозна), супутні захворювання не мають єдиної етіологічної і
патогенетичної основи з хронічним тонзилітом;
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– II стадія (токсико-алергічна форма) – місцеві зміни супроводжуються
загальними явищами, які етіопатогенетично або в часі пов’язані з основним
патологічним

процесом

в

мигдаликах

(тонзилогенна

інтоксикація,

довготривалий субфебрилітет, тонзилло-кардіальний синдром і т. д.). При
“IIа стадії” відхилення в лабораторних даних (показники крові та
імунологічні) нестійкі і нехарактерні, порушення з боку інших органів і
систем функціонального характеру, що реєструються тільки в період
загострення. При “IIб стадії” супутні захворювання мають єдині з хронічним
тонзилітом етіопатогенетичні фактори і порушення виявляються в період
ремісії, мають більш об’єктивний характер.
Класифікація
неспецифічний

І.Б.

ХТ,

Солдатова

в

[213]

останньому

–

розрізняла

дві

форми:

специфічний

і

компенсовану

і

декомпенсовану.
Останнім часом погляди на розвиток ХТ дещо змінилися. Це знайшло
своє відображення в створенні нових підходів до класифікації. Відтепер під
тонзилітом

пропонують

розуміти

запалення

мигдаликів

понад

їх

фізіологічною нормою, поняття хронічний замінюється на рекурентний [105].
Отже, рекурентний тонзиліт – запалення піднебінних мигдаликів, яке
проявляється

пригніченням

резистентності

організму,

неспецифічних

порушенням

факторів

гуморальної,

природної

клітинної

ланок

імунітету і супроводжується інфекційно-алергічною інтоксикацією організму
з можливим розвитком місцевих і загальних ускладнень (настанова МОЗ
України, 2016).
Для

визначення

ускладнень

ХТ

використовують

загальноклінічні

дослідження крові та сечі, гострофазові реакції (С-реактивний білок, сіалові
кислоти, церулоплазмін, ревматоїдний фактор тощо). При відхиленні цих
показників від референтних норм намагалися виявити ознаки наявності
хронічного запального процесу переважно в сполучній тканині [143, 173, 182, 219].
Останнім часом методи експериментальної і клінічної імунології
впроваджуються для діагностики реакцій системного і місцевого імунітету
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при ХТ, включаючи імунофункціональний стан клітин піднебінних мигдаликів.
Роботами М.Б. Самбур [204], О.Ф. Мельникова [155, 158] встановлено, що між
здоровими особами і пацієнтами з різними формами ХТ немає істотної різниці
в показниках системного імунітету (в периферійній крові), а саме вміст Т- і
В-лімфоцитів;

індекс

взаємодії

лімфоцитів

(характеризує

можливість

розпізнавання чужорідних субстанцій з виділенням цитокіну); фагоцитарна
активність; циркулюючі імунні комплекси без розподілу дисперсності в період
ремісії ХТ. За даними цих авторів, К-кілерна активність, реалізація якої
відбувається при наявності антитіл до мішені в умовах in vitro, значно
перевищувала контрольні цифри, що свідчило про досить активований стан
NK-лімфоцитів при хронічному тонзиліті. З цим корелювало і підвищення
вмісту імуноглобулінів класів А і М в сироватці крові, титрів антитіл до
повного антигену стрептокока і стафілокока, титрів антистрептолізіна-О, рівня
інгібіції міграції лімфоцитів, цитолітична активність лімфоцитів крові до
антигену стрептокока (при компенсованій стадії) і до всіх застосованих
мікробних

антигенів

(при

декомпенсованій

стадії).

Декомпенсація

патологічного процесу в піднебінних мигдаликах співпадала зі значним
підвищенням продукції лімфокінів типу LIF при контакті лімфоцитів крові
з антигеном сполучної тканини, що свідчило про аутоімунний механізм ХТ.
Дослідники виявили відхилення від норми і в показниках локального імунітету
слизової оболонки глотки. Було з’ясовано, що в ротоглотковому секреті
знижувався рівень секреторного sIgA (димерної форми) пропорційно ступеню
декомпенсації, а також збільшувався рівень сироваткової mIgA (мономерної
форми). Це свідчило про зростання рівня деградації sIg A димерної форми. Крім
того, аналогічна тенденція спостерігалася і при визначенні вмісту прозапальних
і цитофільних антитіл (IgM і IgG) в ротоглотковому секреті. Їх поява і зростання
концентрації розглядалося як зниження гуморального мукозального імунітету.
Авторами зроблено такий висновок: всі вказані порушення місцевого і
системного імунітету характерні для ХТ взагалі не є специфічними для різних
стадій, що вкрай необхідно для визначення лікувальної тактики.
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В.В. Кіщук [102] запропонував визначати стан місцевого імунітету при
різних стадіях ХТ шляхом використання змінного магнітного поля низької
частоти з подальшим триразовим нанесенням на поверхню піднебінних
мигдаликів бактеріальної вакцини, наприклад, ІРС-19, яка стимулює синтез
sIgA. При збереженому імунологічному потенціалі тканин мигдаликів
у ротоглотковому секреті вміст загального sIg A підвищувався мінімум на
30% від рівня до стимулювання (стадія компенсації). У цьому випадку
В.В. Кіщук [102] пропонує використовувати консервативні методи лікування.
Якщо вміст sIg A після стимуляції збільшувався менше, ніж на 30%, це
свідчило про декомпенсацію і необхідність проводити тонзилектомію.
Ч. Андронаки [8], досліджуючи імунологічні аспекти ХТ із суглобовим
синдромом, було визначено кореляцію з антигенами гістосумісності
(головний комплекс гістосумісності) – HLA (human leukocyte antigen), що
дало змогу розробити діагностичні критерії для констатації тонзилітасоційованих захворювань. За цими даними, виявлення у пацієнта
імуногенетичних факторів HLA класу А (HLA-А2, HLA-А24, HLA-А28,
HLA-АХ) і класу В (HLA-В18, HLA-В35, HLA-В44, HLA-ВY) є ознакою
тонзилогенного ушкодження суглобів, декомпенсації ХТ і потребує
виключно хірургічного лікування.
Для оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей
з клінічними ознаками ХТ, що перебігає на тлі цукрового діабету 1-го типу,
окрім

клініко-лабораторного

обстеження

відповідно

до

протоколу,

пропонується використовувати цитологічне дослідження вмісту крипт
з

лакун

[46].

Функціональну

активність

піднебінних

мигдаликів

характеризують як:
– хороша – у криптах переважають лімфоцити, плазмоцити, небагато
нейтрофільних лейкоцитів, плоского епітелію і бактеріальної мікрофлори;
– висока – у криптах на тлі помірної кількості бактеріальної флори
лімфоцити в стадії бластної трансформації, іноді мітотично поділені, багато
плазмоцитів, мало нейтрофільних лейкоцитів, еозинофілів, плоского епітелію;
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– компенсована – у криптах збільшення бактеріальної мікрофлори
супроводжується

десквамацією

плоского

епітелію,

збільшенням

нейтрофільнихи і еозинофільних лейкоцитів, зменшенням лімфоцитів;
– декомпенсована – у криптах визначається високий ступінь
десквамації плоского епітелію з ознаками дегенеративних змін, гігантськими
багатоядерними клітинами, нейтрофільними лейкоцитами з незавершеним
фагоцитозом, майже відсутністю лімфоцитів, при великій кількості змішаної
вірулентної мікрофлори.
М.І. Герасимюк, О.І. Яшан [55] при визначенні напруження імунного
статусу у хворих з ознаками ХТ пропонують визначати вміст цитокіну Th1
(гамма-інтерферон – IFN) і Th2 (інтерлейкін-4 – IL-4) лімфоцитів, а також їх
співвідношення. Зроблено висновок, що підвищення рівня їх співвідношення
є сприятливою прогностичною ознакою, а його зниження – негативною, що
потребує проведення радикального хірургічного втручання на мигдаликах.
І.К. Таргунова та співав. [217] для визначення ролі герпесвірусної
інфекції в патогенезі загострень ХТ, що перебігають на тлі гіпертрофії
піднебінних мигдаликів, пропонують визначати ДНК-вірус в епітеліальних
зішкрябах з глотки шляхом полімеразної ланцюгової реакції та визначення
вмісту імунних комплексів в ротоглотковому секреті. У разі виявлення ДНКвірусу роблять аналіз крові методом ІФА. Ефективність індивідуально
підібраних
контролюють

імунопрепаратів
визначенням

для

лікування

концентрації

конкретного
імунних

пацієнта
комплексів

в ротоглотковому секреті і зменшенням частоти загострень.
О.Г. Гарюк [54] успішно застосовував ультразвукове дослідження
піднебінних мигдаликів для виявлення патологічних змін в них, наявність
поруч розташованих великих судин при вирішенні питання про вибір методу
подальшого лікування.
В.І. Луценко [141] запропонував визначати етіологічні та патогенетичні
паралелі у хворих на ХТ за даними електропунктурної діагностики.
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За останні десятиліття тактика лікування ХТ змінилась від радикального
хірургічного втручання до терапевтичного, особливо у дітей і підлітків [35, 82,
87, 88, 92, 249, 258]. Такі кардинальні зміни обумовлені участю піднебінних
мигдаликів у формуванні загального і місцевого імунного захисту.
Зазначено, що клінічно немає жодної специфічної ознаки або
симптомокомплексу, які властиві тільки рекурентному тонзиліту, і тим
більше

чітко

і

безперечно

характеризували

недостатність

функції

піднебінних мигдаликів [105, 158, 174]. Тому вибір стратегії лікування
хворих на рекурентний тонзиліт в теперішній час залишається суб’єктивним і
базується на даних анамнезу, клінічної картини, класифікації, наявності
супутньої патології, деяких лабораторних та інструментальних тестах.
Основне значення приділяється проведенню протирецидивної терапії
в період ремісії.
При курсовому промиванні лакун мигдаликів розчинами антисептиків,
антибіотиків, іноді з додаванням імунотропних засобів типу імідазолу,
ізопринозину, досягається досить значний, але не довготривалий клінічний
ефект [94, 139, 162], що вимагає проведення цих курсів 2–3 рази на рік.
Для лікування дітей з патологією структур ЛАГК та підвищення
активності факторів специфічного та неспецифічного загального і місцевого
захисту,

отоларингологи

походження:

настойку

використовують

елеуторокока,

адаптогени

ехінацеї

пурпурової,

рослинного
продукти

бджільництва, лиманні грязі, етоній [135, 164, 182, 238]. Стоматологи також
використовують аналогічні засоби для лікування часто хворіючих дітей з К
[71, 96, 99, 208, 209].
Серед лікувальних фізичних факторів використовують ультразвук,
іноді в комбінації з іншими засобами [6, 91, 93, 140, 203, 216], терапевтичний
лазер або в комбінації з магнітотерапією [22, 28, 72, 95, 144, 146, 165, 215].
О.Ф. Мельніков [158] вважає, що фізичні фактори є стресорами неантигенної
природи, реакція на які носить неспецифічний характер, і при правильно
підібраних параметрах мають лікувальну дію.
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Протягом певного часу з різними модифікаціями апаратів і показань
використовується кріолікування піднебінних мигдаликів, яке при вірно
вибраній тактиці дає значний позитивний результат [13, 54, 74, 113].
Особливе значення цей метод мав як альтернатива хірургічному втручанню,
коли операцію з якихось причин неможливо було зробити.
Багато

робіт

фізіотерапевтичного

присвячено
впливу

за

їх

порівнянню
ефективністю

різних
та

методів

довготривалістю

отриманого результату [44, 166, 181]. У теперішній час у протирецидивному
лікуванні рекурентного тонзиліту використовують імунотерапію як місцево,
так і системно. Широко застосовують засоби тимічного походження:
левамизол [150], тактивін, тімалін, тімоген, їх синтетичні аналоги, які
вводяться традиційно або засобом фізіотерапії [101, 161], імудон, ісміжен,
респиброн [37, 39, 43, 84, 241].
На сьогодні одним із базових препаратів для консервативного
лікування хронічного тонзиліту використовують “Тонзилотрен”, який
відновлює показники місцевого та системного імунітету, нормалізує дренаж
лімфи, має протизапальну і репаративну дію [70, 105]. Його застосування
обґрунтовано значною доказовою базою [70, 105, 158, 162].
Резюме
Підсумовуючи наведені дані літератури, слід зазначити, що сучасні
погляди на патогенез і клініку хронічних запалень структур ЛАГК набули
значних змін. Незважаючи на значний арсенал методів їх діагностики,
у практикуючого лікаря часто виникають труднощі в інтерпретації
отриманих даних цитологічного й імунологічного аналізів. Остаточно не
визначені покази для призначення конкретних методів лікування ХТ. Це
спонукає до проведення подальших пошуків і встановлення чітких критеріїв
діагностики і тактики лікування ХТ в залежності від конкретної ситуації,
віку, статі, стану здоров’я пацієнтів та стадії розвитку патологічного процесу.
Аналіз даних сучасної літератури вітчизняних та іноземних авторів
виявив дискутабельні питання щодо одночасної наявності у пацієнтів ХТ і
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ураження зубощелепної системи у вигляді К. Для оцінки уражень органів
ротової

порожнини

і

розробки

стратегії

лікування

стоматологи

використовують показники місцевого імунітету в змішаній слині і ступінь
мікробного обсіменіння слизових оболонок. Тільки в поодиноких джерелах
спеціальної літератури зустрічаються спроби стоматологів застосувати
імунокоригуючу терапію для лікування патології органів зубощелепної
системи, але без обґрунтованого зв’язку зі станом лімфоїдних органів глотки.
Тому нам представляється важливим визначити:
− наявність корелятивної залежності захворюваності дітей МШВ
на хронічний тонзиліт і карієс зубів;
− особливості клінічного перебігу хронічного тонзиліту у дітей МШВ
з карієсом зубів;
− вплив патогенної мікрофлори каріозних зубів на мікробний пейзаж
лімфо-епітеліальних утворень глотки при сполученні указаних захворювань;
− взаємозалежність між перебігом ХТ і К, з точки зору місцевого
імунітету.
Відсутність вікового підходу в стратегії лікувальних програм по
веденню дітей із сполученою патологією ЛАГК і зубощелепної системи,
робить проведене нами науково-практичне дослідження актуальним.
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РОЗДІЛ 2. ОБ`ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1. Клінічна характеристика обстежених дітей
Для вирішення поставлених завдань нами були проаналізовані
результати обстеження 1710 дітей у віковому діапазоні від 6 до 10 років
молодших класів під час профілактичного огляду у школах №№ 22, 46, 125,
147, 148, 149, 150, 154, 159, 169 м. Харкова за період 2010–2014 рр. Огляд
дітей

проводився

за

допомогою

суміжних

спеціалістів

(педіатр,

отоларинголог, стоматолог та інших фахівців педіатричного профілю,
частіше

кардіолог,

пульмонолог,

гастроентеролог).

Проаналізована

захворюваність дітей в дитячій стоматологічній поліклініці КЗОЗ № 14, на
ділянці якої знаходяться вище названі школи.
Виявлено, що із обстежених нами 1710 дітей МШВ (6–10 років) ознаки
ХТ мали 254, що, за нашими результатами, склало 14,9% і частково співпадає
з даними Т.І. Гаращенко [50, 52].
Прояви карієсу зубів різної інтенсивності серед них спостерігались
у 286 дітей МШВ, що склало 16,7% від обстежених, і менше, ніж за даними
Л.А. Хоменко [229]. При цьому комбінація ХТ і К у однієї дитини МШВ
визначена у 177 дітей МШВ, що склало 10,4%.
У 77 дітей МШВ хронічний тонзиліт перебігав без проявів карієсу.
У 109 дітей МШВ карієс не супроводжувався ознаками ХТ і/або ГПМ.
Гендерної різниці в групах не виявлено.
В подальшому основну увагу приділено 108 пацієнтам 1-ї групи, у яких
після проведеного традиційного лікування ХТ і санації К не визначено
поліпшення з боку піднебінних мигдаликів.
Перенесена в анамнезі тонзилектомія констатована у 19 дітей,
в поєднанні з аденотомією у 16 із них. У 3 з 16 дітей виявлені каріозні зуби.
Це свідчить про зниження оперативних втручань на піднебінних мигдаликах
у дітей віком до пубертатного періоду. Дітей після оперативного втручання
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не включали в дослідження. Отримані нами результати проведеного
обстеження співпадали з даними багатьох науковців [11, 102, 120].
Дизайн проведеного дослідження і його послідовність
Після проведення скринінгового обстеження 1710 дітей молодших
класів нами були виділені основні групи пацієнтів з урахуванням таких
вимог: вік 6–10 років, тривалість хронічного захворювання не менше 2 років,
співвідношення хлопчики:дівчатка приблизно 1:1.
1-ша група (ХТ+К) – 177 хворих дітей з клінічними ознаками хронічного
тонзиліту на тлі карієсу зубів, хлопчиків 97 (54%), дівчаток 80 (46%);
2-га група (ХТ) – 77 хворих дітей з клінічними ознаками хронічного
тонзиліту без карієсу зубів, хлопчиків 37 (48%), дівчаток 40 (52%).
В 1-й і 2-й групах хворих дітей МШВ проведено клінічне,
епідеміологічне, мікробіологічне та імунологічне обстеження на первинному
етапі і протягом лікування. Для з`ясування клініко-епідеміологічних
паралелей сполучного перебігу ХТ і К в шкільному віці, порівнювали
отримані дані з аналогічною патологією у дітей старшого шкільного віку, для
чого була обстежена клінічно група дітей 14–17 років:
3-тя група – 50 дітей віком 14–17 років з наявністю хронічного
тонзиліту і карієсу зубів, хлопчиків 28 (54%), дівчаток 22 (44%).
При визначенні імунологічних показників в ротоглотковому секреті до і
в динаміці лікування для порівняння з основними обстежена група дітей:
4-та група (К) – 30 дітей з каріозними ураженнями зубів без
хронічного тонзиліту віком 6–10 років, хлопчаків – 15, дівчаток – 15.
Контрольна група – 30 дітей МШВ (6–10 років) без клінічних ознак
хронічного тонзиліту і карієсу зубів. Це соматично здорові діти (вікова
норма). У групі співвідношення хлопчики і дівчатка 1:1.
Статистично достовірної різниці клініко-епідеміологічних показників
між хлопчиками і дівчатками в жодній із груп не виявлено.
Таким чином, в проведенні різного роду досліджень було залучено
364 пацієнти.
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2.2. Методи дослідження обстежених дітей
Обстеження проводили за загальноприйнятою схемою. Скарги на стан
здоров’я дітей уточнювали зі слів батьків. В анамнезі хвороби встановлювали
час та перші прояви захворювання ЛАГК, можливу причину, попереднє
звертання пацієнта за медичною допомогою до отоларинголога і частоту
звернень, ефективність і термін проведеного лікування, наявність попередніх
оперативних втручань на ЛОР-органах. Визначали термін захворювання,
послідовність виникнення скарг з зубощелепної системи.
В анамнезі життя дітей уточнювали характер перенесених інфекцій,
зокрема ГРВІ, а також запалень з боку інших ЛОР-органів. З’ясовували
існування

супутньої

соматичної

патології,

ефективність

терапії,

що

проводилась.
Місцевий статус досліджували традиційно при ото-, рино-, фаринго- і
якщо

можливо,

ларингоскопії.

В

практичній

діяльності

лікарі

використовують класифікацію ХТ за МКХ-10 (J-35). В нашій роботі ми
орієнтувались на класифікацію Л.А. Луковського [137], яка застосовується
в Україні протягом тривалого часу і в цілому відповідає вимогам
практичного лікаря та дозволяє диференціювати перебіг захворювання за
ступенем

важкості.

Критерії

ефективного

лікування

були

загальноприйнятими: зменшення частоти загострень ХТ і зникнення його
клінічних ознак.
Ультразвукове дослідження піднебінних мигдаликів виконували за
допомогою ультразвукового сканера Ultima SM фірми «Радмир» в кабінеті
ультразвукової діагностики на базі ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків НАМН м. Харків». Використовувався лінійний датчик L5-10/40E
8,0 МГц потужністю 100%, глибиною 52 мм. Положення дитини при
обстеженні – лежачи на спині, датчик розташовувався трохи медіальніше
кута нижньої щелепи, орієнтирами були підщелепні залози. Напрямок
площині сканування – під кутом 30–60° до горизонтальної площини таким
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чином, щоб площина сканування максимально зрізала мигдалик. Оцінювали
розміри і форму мигдаликів, чіткість контурів, потовщення капсули,
ехогенність і однорідність структури, поглиблення і розширення лакун, стан
реґіонарних підщелепних лімфовузлів.
Патологію зубощелепної системи оцінював лікар-стоматолог. Карієс
зубів розглядався як хронічний патологічний процес, що характеризувався
вогнищевою демінералізацією тканин зуба з утворенням деструктивної
порожнини. При обстеженні твердих тканин зубів стоматолог виявляв
присутність, розмір, глибину і локалізацію каріозних порожнин у зубі.
Приріст інтенсивності К визначали як середню кількість зубів, у яких
з'явилися нові каріозні порожнини за певний термін, наприклад, за рік,
розраховуючи на одну дитину, що має К. У процесі медичного обстеження
дітей виділяли: компенсовану стадію – відсутність уражень зубів або
поодинокі ураження, які викликані короткочасним впливом місцевих і
загальних пошкоджуючих факторів; субкомпенсовану і декомпенсовану
стадії патологічного процесу, для яких характерні множинні ураження зубів
у результаті тривалого впливу як місцевого, так і загального характеру [41].
Мікробіологічні дослідження. Виконувалися в бактеріологічній
лабораторії ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова» АМН
України, м. Харків. Забір матеріалу з лакун піднебінних мигдаликів
виконували стерильними квачами і поміщали в цукровий бульйон. Терміни
відбору матеріалу: до лікування тонзиліту і санації зубів; через 1–2 міс після
традиційного консервативного лікування мигдаликів і зубів.
Матеріал для подальшого мікробіологічного дослідження доставляли
в лабораторію в спеціальних контейнерах. Після доставки робили засів
у живильні середовища: Ендо; Сабуро; агар; агар Чистовича. Ідентифікацію
ізолятів

мікрофлори

проводили

відповідно

методичним

листам

і

рекомендаціям [98, 168, 169, 170].
Особливістю локалізації мікроорганізмів в порожнині ротоглотки є
знаходження їх в глибоких шарах тканин (наприклад, у криптах мигдаликів).
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Персистенція мікроорганізмів відбувалася в мікроаерофільних умовах, що змінює
біологічні властивості умовно-патогенних бактерій, посилюючи інвазивність і
зменшуючи здатність до формування біоплівок, особливо Streptococcus spp. [24,
32, 79]. Нами проведені дослідження культур мікроорганізмів, вирощених
у мікроаерофильних і анаеробних умовах, які створювали за допомогою
використання анаеростата і газогенераторних пакетів (GAS Раск).
Кількісну оцінку біоценозу проводили за показниками частоти
виділення

мікроорганізмів

(пенетрантність),

мікробного

обсіменіння

(популяційний рівень бактерій), підрахунку колонієутворюючих одиниць
в 1 г матеріалу, результати виражали в логарифмах (lg КУО/г).
Чутливість виділеної мікрофлори до антибіотиків оцінювали за
отриманою бактеріограмою: її вважали низькою, якщо вона визначалась
менше, ніж у 30% різних груп, високою – більше 30%.
Ступінь дисбіозу визначали за класифікацією В.В. Хазанової [226]. Дисбіоз
I–II ст. характеризується виявленням 1–3 патогенних видів бактерій на тлі
нормального вмісту або деякого зменшення титру нормальної мікрофлори.
Дисбіоз ІІІ ст. характеризується виявленням патогенної монокультури в значній
кількості на тлі суттєвого зменшення чисельності або повної відсутності
нормальної мікрофлори. Наявність асоціацій патогенних видів бактерій з
дріжджіподібними грибами оцінювали як дисбіоз IV ст. (табл. 2.2.1).
Таблиця 2.2.1
Ранжування дисбіозу за станом мікрофлори піднебінних мигдаликів
Мікробіологічні показники
Характеристика
мікробіоценозу

(популяційний рівень) lg КУО/г
Аутохтонн

Гноєтворні

Алохтонні

Дріжджоподібні

і бактерії

коки

бактерії

та плісняві гриби

Еубіоз

< 6,0

–

–

–

дисбіоз I ступеня

> 6,0

< 4,0

–

–

дисбіоз II ступеня

3,0–8,0

> 4,0

< 4,0

< 4,0

дисбіоз III ступеня

< 4,0

> 6,0

> 4,0

> 4,0
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Імунологічні методи дослідження. Ротоглотковий секрет отримували
без стимуляції натщесерце, згідно з методичними рекомендаціями Інституту
отоларингології [85]. Після центрифугування при 150 g протягом 10 хв
отримували надосадову рідину, яку стерилізували пропусканням через
фільтри «Milipore», заморожували при – 200 °С і зберігали до постановки
тестів.

В

усіх

постановках

застосовували

імуноферментний

метод.

Використовували аналізатор Stat Fax 2100 (США). Досліджували вміст
секреторної та мономерної форм IgА, IgG, α-інтерферону, прозапальних
цитокінів – ІЛ-1β) і макрофагального запального цитокіну – MIP-1b
з використанням реактивів ТОВ Цитокін (РФ) та Biotech (Австрія). Імунні
комплекси (ІК) визначали методом осаду із застосуванням 3,75% розчину
поліетиленгліколю.
Статистичні методи обробки отриманих даних. Використовували
програми «Exсel» і «STATISTICA 6.0». Ряди цифрових даних перевіряли на
нормальність

за

допомогою:

описової

статистики

(нормальним

розподіленням вважалось те, при якому 68% даних відрізнялись від середнє
статистичного не більше, як на 1 стандартне відхилення, а приблизно 95% –
не більше, як на 2 стандартні відхилення в кожен бік); графічно;
з використанням статистичних критеріїв Shapiro-Wilk (для малої вибірки) і
Колмогорова–Смірнова (для великих вибірок). Перевірка рівності дисперсії –
критерій Levena.
Для порівняння цифрових рядів даних проведених досліджень,
використовували криерії: Ст`юдента, Вілкоксона для непарних вибірок
(Wilcoxon rank sum test), Колмогорова–Смірнова (Kolmogorov–Smirnov
Z-test), порівняння часток, таблиці сполученості X2, точний критерій Фішера.
Наявність можливої залежності деяких показників у обстежуваних дітей
проводили за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Комп’ютерна
графіка і набір тексту виконані в текстовому редакторі Microsoft World.
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЛІКУВАННЯ
3.1. Епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і карієсу зубів
у дітей молодшого шкільного віку
За даними А.И. Крюкова [124], Е.П. Карпова [97], запальна патологія
органів верхніх дихальних шляхів займає лідируюче положення в структурі
захворюваності дітей і становить близько 87% від усіх звернень до лікаряотоларинголога. Раніше частота ХТ у дітей складала приблизно 12–15%,
у дорослих – 4–10% [135, 182, 213]. У теперішній час захворюваність на цю
патологію у дітей, за різними оцінками зросла і становить 22–40% [18, 51,
52]. Це спонукало дослідників провести пошук причин зростання патології
піднебінних мигдаликів та виявити можливий вплив поруч розташованих
органів. Відомо, що викривлення носової перетинки, алергічний або
вазомоторний риніт, гнійний синусит, гіпертрофія аденоїдних вегетацій
негативно впливають на клінічний перебіг ХТ, що доведено в роботах
Д.Д. Заболотної [80], А.В. Черниш [233], В.Ф. Антонива [9], С.Г. Арзамазова
[11], В.П. Быкової [37], И.Б. Анготоєвої [7], P. Brandtzaeg [249]. На можливий
зв'язок ХТ і К, який тепер стає значною проблемою дитячого віку, звернули
увагу стоматологи О.В. Тирса [222], В.В. Корчагина [115]. Тому визначення
причин і частоти одночасного перебігу означених патологічних станів
органів у дітей є актуальною проблемою сьогодення.
Завдання локального дослідження
Визначити епідеміологічні паралелі наявності ХТ і К у дітей МШВ, а
також можливих корелятивних зв’язків між ними.
Нами проаналізовано такі епідеміологічні показники:
– захворюваність на 1000 дітей, що відображає число нових випадків
зазначеного захворювання, зареєстрованих протягом останнього року; цей
показник розраховується як відношення числа вперше зареєстрованих
випадків захворювання за який-небудь проміжок часу на 1000 осіб;
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– розповсюдженість захворювання на 1000 осіб, що відображає суму
вперше зареєстрованих випадків захворювання і всіх раніше зареєстрованих
випадків по відношенню до чисельності населення; її величина залежить від
рівня захворюваності і тривалості захворювання (з лікуванням чи без).
За статистичними даними показників щорічних звітів за 5 років (2010–
2014 рр.) в КЗОЗ № 14 м. Харкова встановлено, що розповсюдженість
захворювань лімфоглоткового апарату на 1000 осіб склала в середньому 64,8
(межі коливань 59,1–69,1), а рівень захворюваності – 15,8 на 1000. Така
патологія щорічно вперше визначалась в середньому у 127 осіб (межі
коливань 104–163). В цей період щорічно на обліку у отоларинголога
знаходилось в середньому 518 дітей із гіпертрофією піднебінних мигдаликів
(межі коливань 497–542), що склало в середньому 42,8 на 1000 (межі
коливань 39,1–45,7). 165 дітей з клінічними ознаками ХТ проходили курси
консервативного протирецидивного лікування (межі коливань 157–173), що
склало 13,7 на 1000 (табл. і рис. 3.1.1).
Таблиця 3.1.1
Розповсюдженість і захворюваність на патологію ЛАГК
у дітей МШВ в досліджуваному регіоні
Строки аналізу (роки)

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість дітей

2346

2441

2547

2673

2776

Рівень розповсюдженості на 1000

64,3

65

69,1

66,5

59,1

Рівень захворюваності на 1000

21,2

14,7

12,7

13,7

13,1

В той же час за даними А.А. Баранова, Л.А. Щеплягина [14],
захворюваність в Російській Федерації дітей на хронічні запалення органів
рото- і носоглотки у 1991 р. складала 2354 випадків на 100 тис. населення,
в 1997 р. – 2924, зі значним зростанням захворюваності у дітей шкільного
віку (особливо 14–17 р. – до 3500).
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Рис. 3.1.1. Частота виявлення гіпертрофії піднебінних мигдаликів (ГПМ)
і хронічного тонзиліту (ХТ) у дітей в м. Харкові
Найвищі показники захворюваності дітей на ГПМ і ХТ виявилися
у 2012 році. Розповсюдженість ГПМ у дітей молодших класів (ГПМ-м) на
1000 осіб склала в середньому 173,4 (межі коливань 168,1–181,5) з незначною
тенденцією до зростання протягом останніх років (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2. Порівняння розповсюдженості гіпертрофії піднебінних мигдаликів
у дітей молодших (ГПМ-м) і старших (ГПМ-с) класів за останні 5 років
(1 – 2010 р., 2 – 2011 р., 3 –2012 р., 4 – 2013 р., 5 – 2014 р.)
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Гіпертрофія піднебінних мигдаликів в старших класах (ГПМ-с)
статистично достовірно менше, ніж в молодших (ГПМ-м) – відповідно 107
(межі коливань 106–108). За даними Л.Н. Улановой, В.Ф. Прикольцевой
[225], В.А. Снегур [211], це обумовлено зниженням функціональної
активності піднебінних мигдаликів у пубертатному періоді під впливом
статевих гормонів. Кожен рік таку патологію у старшокласників виявляють
в 16 випадках на 1000 населення (межі коливань 14,2–18,2), в молодших
в 1,5 рази більше – в 25 (межі коливань 24,1–26,9).
Як було приведено раніше, із обстежених нами 1710 дітей МШВ, ХТ
виявлений в 14,9% випадків, К – в 16,7%, одночасний ХТ і К у однієї
дитини – в 10,4%. На рис. 3.1.3 приведені дані відсоткового (%)
співвідношення хворих дітей окремо на хронічний тонзиліт (ХТ=77), карієс
зубів (К=109), хронічний тонзиліт на тлі карієсу зубів (ХТ+К=177) серед
обстежених 363 (100%) дітей.

Рис. 3.1.3. Відсоткове співвідношення пацієнтів на ХТ,
К і одночасно ХТ+К серед обстежених 363 дітей молодшого шкільного віку
Розповсюдженість ХТ у дітей молодших класів (ХТ-м) на 1000 осіб
склала в середньому 17,9 (межі коливань 15,6–20,1) і достовірно зростала
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протягом 5 років. В старших класах розповсюдженість ХТ (ХТ-с) значно
більша, приблизно у 1,5 рази, ніж у дітей молодших класів і в середньому
дорівнює 27,3 (межі коливань 26,5–28,2). Отримані нами дані проведених
спостережень співпадають зі середньостатистичними багатьох дослідників
[3, 6, 8]. Кожен рік ХТ виявляють у молодших школярів приблизно
в 1,3 випадках на 1000 населення (межі коливань 1,2–14,1), в старших –
в 3,3 випадках на 1000 населення (межі коливань 2,9–3,6). Таким чином,
у школярів старших класів захворюваність на ХТ виявляється приблизно
в 2,5 рази частіше, ніж у дітей молодших класів (рис. 3.1.4).

Рис. 3.1.4. Порівняння розповсюдженості хронічного тонзиліту (ХТ)
у дітей молодших (ХТ-м) і старших (ХТ-с) класів за 5 років
(1 – 2010 р., … 5 – 2014 р.)
Нами проведено дослідження розповсюдженості К у дітей молодших
класів (К-м). Встановлено, що на 1000 осіб ця патологія органів
зубощелепної системи склала в середньому 457 (межі коливань 380–503)
з тенденцією до поступового зростання протягом 5 років. У старших класах
(К-с) відносно дітей молодших класів цей показник значно менший
(приблизно у 2,7 рази) і склав в середньому 166. Межі коливань 150–182.
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У дітей молодших класів кожен рік К виявлявся в 46,4 випадках на
1000 населення (межі коливань 42–50), в старших – менше – в 36,8 випадках
на 1000 населення (межі коливань 35–39). Результати проведених нами
досліджень свідчать про те, що в старших класах, коли проведення
стоматологічного лікування більш можливе з фізичної і психоемоційної
точки зору, розповсюдженість К у дітей в цьому віці суттєво менша
(в 2,3 рази), ніж у дітей молодших класів. Але захворюваність зберігається на
рівні 150–182 осіб на 1000 населення (рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.5. Порівняння розповсюдженості карієсу зубів (К)
у дітей молодших (К-м) і старших (К-с) класів (1 – 2010 р… 5 – 2014 р.)
Нами проведено дослідження можливої залежності рівня поширеності
К від рівня поширеності ХТ у обстежених дітей МШВ. Дослідження
проведено за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. На основі
отриманих даних побудовано математичну модель, яка дозволила виявити
залежність рівня поширеності К у обстежуваних ( y ) від рівня ( x )
поширеності ХТ (рис. 3.1.6).
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Рис. 3.1.6. Залежність рівня поширеності К ( y ) від рівня поширеності ХТ ( x )
у обстежених дітей молодшого шкільного віку
Рівняння лінійної моделі має вигляд: yˆ  23,859  x  490, 27 . Коефіцієнт
регресії дорівнює 23,859. Це свідчить, що збільшення поширеності ХТ на 1%
призводить до підвищення поширеності К у школярів на 23,859 %. Лінійний
коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9296, що свідчить про пряму і тісну
кореляційну залежність між розглянутими факторами. За допомогою
статистичного критерію Фішера нами було доведено, що побудоване
рівняння є статистично значущим. Коефіцієнт детермінації, який дорівнює R2
= 0,8641, свідчить про високу якість побудованого рівняння та показує, що
86,41 % варіації рівня поширеності К обумовлено рівнем поширеності ХТ.
При дослідженні залежності поширеності ХТ ( y ) від рівня поширеності
К ( x ), рішення математичної моделі має такий вигляд: yˆ  0,0362  x  21, 469 .
Ця залежність статистично значима. Коефіцієнт кореляції 0,9296 демонструє
пряму і тісну кореляційну залежність між двома показниками (рис. 3.1.7).
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Рис. 3.1.7. Залежність рівня поширеності ХТ ( y ) від рівня поширеності К ( x )
у обстежених дітей молодшого шкільного віку
Таким чином, результати математичного аналізу отриманих даних
свідчать про те, що збільшення рівня поширеності К у школярів молодшого
віку призводить до росту поширеності у дітей ХТ. Цей висновок підтверджує
і коефіцієнт регресії 0,0362.
Резюме
Нашими дослідженнями з’ясовано, що захворюваність на ХТ у дітей
МШВ в м. Харкові поступово зростала протягом останніх років і складала
в середньому за 5 років 13,7 на 1000 населення. Із обстежених 1710 дітей
ознаки ХТ мали 15%, К різної інтенсивності – 17%. Одночасна присутність
ХТ+К у однієї дитини визначена у 10% від загальної кількості обстежених
(1710 дітей). Серед 363 хворих дітей МШВ з патологією порожнини рота
у вигляді захворювання піднебінних мигдаликів і зубощелепної системи
майже у половини (49%) виявлена їх комбінація. Захворюваність на ХТ
в підлітковому віці поступово зростає приблизно у 1,4 рази, незважаючи на
проведення традиційних лікувальних заходів. За допомогою методу
кореляційно-регресійного аналізу, нами встановлено, що у дітей шкільного
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віку виявляється тісний взаємозв'язок розвитку патологічних процесів
у структурах лімфоглоткового кільця і зубощелепної системи. Отримані дані
свідчать про необхідність пошуку факторів взаємного впливу патологічних
процесів і розробці методів їх лікування та адекватної профілактики.
Публікації, що відображають результати проведених досліджень
1. Почуєва Т.В. Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і
карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку / Т.В. Почуєва,
К.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова // Журнал вушних, носових і горлових
хвороб. – 2015. – № 4. – С. 27–37 (Фахове видання).
2. Почуєва Т.В. Обґрунтування доцільності вивчення особливостей
хронічного тонзиліту на тлі карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку /
Т.В. Почуєва, К.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова // Журнал вушних, носових
і горлових хвороб. – 2016. – № 1. – С. 44–54 (Фахове видання).
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корреляционно-

регрессионного анализа для исследования зависимости распространенности
хронического тонзиллита и кариеса зубов у школьников / Т.В. Почуева,
К.Е. Ямпольська, Е.Ю. Железнякова // Журнал вушних, носових і горлових
хвороб. – 2016. – № 3-с. – С. 12.
3.2. Особливості клінічного перебігу хронічного тонзиліту
у дітей молодшого шкільного віку з супутнім карієсом зубів
Хронічному
притаманні

тонзиліту

конкретні

як

запаленню

клініко-морфологічні,

піднебінних

мигдаликів,

патофізіологічні

ознаки.

Розвитку ХТ не завжди передує перенесена ангіна. Захворювання може
розвиватися непомітно (так звана безангінозна форма), маскуючись частими
ГРВІ, аденоїдитами, фарингітами, стоматитами. Піднебінні мигдалики
активно “втягуються” в запальні процеси, захищаючи органи ротоглотки від
негативного впливу патогенної і умовно патогенної мікрофлори [35].
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Запалення

піднебінних

мигдаликів

проявляються

у

пригніченні

неспецифічних факторів природної резистентності організму, порушенні
гуморальної і клітинної ланок імунітету. За даними В.Ю. Альбицького [5],
О.В. Зайцевої [89], Н.А. Коровиної [114], до категорії часто хворіючих
відносять від 15 до 75% дітей, причому 67% із них мають патологію
ЛОР-органів, а на аденотонзіллярную патологію в її структурі припадає 74%.
У хворих дітей часто відзначаються порушення гуморальної і клітинної
ланок імунітету, складаються передумови до адаптаційного зриву і розвитку
хронічної патології.
Завдання локального дослідження
Визначити особливості клінічного перебігу ХТ у дітей з наявністю К
порівняно з пацієнтами без патології органів зубощелепної системи.
Нами виявлено, що діти МШВ, які хворіють на ХТ, як з К, так і без
нього, в більшості випадків (відповідно 75–80%) відносяться до категорії
часто хворіючих, при цьому маючи компенсовану і субкомпенсовану форми
(до

96%).

Це

відповідає

В.Ю. Альбицького

[5],

О.В.

і

навіть

трохи

Зайцевої

[89],

перебільшує
Н.А.

показники

Коровиної

[114],

P. Brandtzaeg [251].
У 2-й групі у 70% осіб захворювання починалось з дитинства, в той час
як при комбінації ХТ+К частіше (55%) – за останні 1–2 роки. Ангінами 3 і
більше разів на рік страждали приблизно однаковий відсоток дітей
(відповідно 19–13%), але в 2-й групі значно частіше (77 проти 59%) явне
загострення ХТ виникало 1–2 рази на рік, в той час як в 1-й групі досить
вагомий відсоток (24 проти 10%) належить пацієнтам з безангінозною
формою ХТ. Результати проведеного дослідження наведені в табл. 3.2.1.
Характерним для обох груп дітей залишаються скарги на періодичні
болі в глотці і в ділянці підщелепних лімфатичних вузлів. У пацієнтів обох
груп в 44–48% випадків визначались періодична слабкість, підвищена
стомлюваність з довготривалим субфебрилітетом. Статистично достовірна
різниця по групах виявлена за скаргами на неприємний запах з рота у 78
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(44,1%) пацієнтів 1-ї групи і у 19 (24,7%) 2-ї групи, що є наслідком
життєдіяльності патогенної мікрофлори, яка знаходиться на/в мигдаликах та
на поверхні зубів. Ці діти були ретельно додатково обстежені дитячим
пульмонологом і дитячим гастроентерологом, причина виникнення запаху
з рота з інших причин була відкинута, тільки тоді ми враховували цю ознаку
як патогномонічну. Наші міркування співпадають з думкою інших
дослідників [24, 32, 36, 279].
Таблиця 3.2.1
Прояви хронічного тонзиліту у обстежених дітей
Ознаки хронічного тонзиліту

1-ша група

2-га група

(ХТ+К) (n=177)

(ХТ) (n=77)

Скарги хворих, анамнез захворювання
частота виникнення ангін:
1–2 рази за все життя або ніколи

43 (24,3%) ⃰

8 (10,4%)

1–2 рази на рік

105 (59,3%) ⃰

59 (76,6%)

3 і більше разів на рік

29 (16,4%)

10 (13%)

часті ОРВІ (більше 6 разів на рік)

135 (76,3%)

62 (80,5%)

з 2–3-річного віку

79 (44,6%) ⃰

54 (70,1%)

останні 1–2 роки

98 (55,4%) ⃰

23 (29,9%)

періодичні болі в горлянці

156 (88,1%)

63 (81,8%)

періодичні болі в ділянці

118 (66,7%)

42 (54,5%)

78 (44,1%) ⃰

19 (24,7%)

23 (13%)

8 (10,4%)

слабкість, підвищена стомлюваність

84 (47,5%)

37 (48,1%)

довготривалий субфебрилітет

78 (44,1%)

37 (48,1%)

7 (4%)

3 (3,9%)

в якому віці почалось захворювання:

підщелепних лімфатичних вузлів
неприємний запах із рота
відкашлювання гнійних пробок

паратонзиліти в анамнезі

⃰ статистична різниця між 1-ю і 2-ю групами.
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При клінічному обстеженні хворих дітей нами встановлено, що ХТ
у більшості пацієнтів 1-ї групи (84%) і 2-ї групи (79%) перебігав на фоні
гіпертрофії піднебінних мигдаликів II+III ступеню, що може свідчити про
недостатню функціональну активність і перенапруження місцевих захисних
механізмів лімфоглоткового кільця. До об’єктивних ознак ХТ відносяться
симптоми Б.С. Преображенського, С.Н. Зака, казеозно-гнійні пробки
в лакунах мигдаликів, які визначаються при ротації або спонтанно і
спостерігаються у дітей 1-ї і 2-ї груп приблизно однаково.
Звертає на себе увагу статистично достовірне переважання в 1-й групі
пацієнтів рубцевих спайок між мигдаликами та піднебінними дужками,
особливо у верхньому полюсі (відповідно 63 і 46%), а також збільшення
реґіонарних підщелепних лімфовузлів (відповідно 41 і 27%). Отримані
результати співпадають з даними В.В. Гофмана [58], Р.А. Забірова [79],
О.Ф. Мельнікова [154]. Стійке збільшення розмірів піднебінних мигдаликів
при аномальному розташуванні верхнього полюсу з ущемленням між
дужками останнього, негативно впливає на їх функцію, приводячи до
формування осередку хронічного запалення. На думку Д.І. Заболотного [81],
В.В. Кищука [102], В.Н. Лазарева [127], діагностика патологічного стану
мигдаликів в таких випадках утруднена, а характер процесу залишається
неясним. Ці дані приведені у табл. 3.2.2.
Для об’єктивізації клінічних ознак хронічного запалення в піднебінних
мигдаликах нами застосований сучасний неінвазивний метод діагностики –
ультразвукове дослідження (УЗД). До позитивних властивостей застосування
УЗД при даній патології у дітей, відносяться: відсутність потреби
в попередній підготовці хворого до обстеження, можливість проведення
дослідження в будь-який час доби, безболісність, майже відсутність
протипоказань і побічних дій [53, 172].
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Таблиця 3.2.2
Клінічні прояви хронічного тонзиліту у обстежених дітей
1-ша група

2-га група

(n=177)

(n=77)

118 (66,7%)

49 (63,6%)

98 (55,4%)

37 (48,1%)

112 (63,3%) ⃰

35 (45,5%)

108 (61%)

51 (66,2%)

7 (4%)

3 (3,9%)

72 (40,7%) ⃰

21 (27,3%)

І ступеня

28 (15,8%)

16 (20,8%)

ІІ ступеня

72 (40,7%)

22 (28,6%)

ІІІ ступеня

77 (43,5%)

39 (50,6%)

Клінічні ознаки хронічного тонзиліту
ЛОР-статус
валикоподібне потовщення країв
передніх і задніх піднебінних дужок
(ознака Б.С. Преображенського)
набряклість верхнього кута між
передньою і задньою піднебінними
дужка (ознака Ст. Н. Зака)
рубцеві спайки між мигдаликами та
піднебінними дужками
наявність казеозно-гнійних пробок
у лакунах мигдаликів при ротації
наявність рідкого гною у лакунах
мигдаликів при ротації
збільшення і ущільнення реґіонарних
лімфатичних вузлів
гіпертрофія мигдаликів:

Форми хронічного тонзиліту
компенсована

70 (39,5%) ⃰

40 (51,9%)

субкомпенсована

100 (56,5%) ⃰

34 (44,2%)

некомпенсована

7 (4%)

3 (3,9%)

⃰ статистична різниця між 1-ю і 2-ю групами.
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За допомогою УЗД нами обстежено по 50 дітей (без гендерної різниці)
в кожній групі. Отримані дані дозволили провести порівняльний аналіз і
зробити обґрунтовані висновки. Нами встановлено (табл. 3.2.3), що для дітей
1-ї групи з ХТ+К, на відміну від пацієнтів 2-ї групи, були характерні наступні
ознаки, що мали статистично достовірну різницю:
– нечіткість контурів мигдаликів, відповідно в (64 і 42% випадків);
– потовщення капсули, відповідно в (75 і 58% випадків);
– поглиблення лакун мигдаликів більше 2 мм (іноді до 4 мм), у (68% з їх
розширенням у 94%), відповідно у (24 і 46%);
– підвищення ехогенності структури мигдаликів, відповідно у (76 і 34%),
що характеризувало фіброзні зміни у вигляді лінійних гіперехогенних
структур по всій поверхні останніх.
Для обстежених дітей обох груп було характерним збільшення розмірів
піднебінних мигдаликів до 20–30 мм. Форма мигдаликів “овальна+кругла”
у 86–84%. Неоднорідність структури мигдаликів виявлена практично у всіх
пацієнтів. Кісти в мигдаликах з перифокальним набряком виявлені,
відповідно у 23 і 10%. Отримані нами результати УЗД в цілому відповідали
клінічним ознакам і характеризували наявність суттєвих патологічних змін
структури піднебінних мигдаликів.
Нами при пальпації було визначено збільшення і ущільнення реґіонарних
підщелепних лімфовузлів приблизно у 41% дітей 1-ї групи (дивись табл. 3.2.1),
що перевищувало аналогічний показник у дітей 2-ї групи. Ці клінічні ознаки
були підтверджені при ультразвуковому скануванні, відповідно у 56% (1-ша
група) і 28% (2-га група). Для пацієнтів 1-ї групи була більш притаманна
субкомпенсована форма ХТ (57%), для 2-ї – компенсована (52%).
Зважаючи на те, що більшість дітей мала досить широкий арсенал
супутньої соматичної патології, нами були проаналізовані виділені групи
пацієнтів саме з цієї точки зору для з’ясування ідентичності і можливості
порівнювати без додаткового соматичного обстеження. Результати такого
спостереження представлені в табл. 3.2.4.
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Таблиця 3.2.3
Ознаки хронічного тонзиліту у хворих дітей 1-ї і 2-ї груп за даними УЗД
1-ша група

2-га група (n=50)

(n=50) (ХТ + К)

(ХТ)

Розміри мигдаликів до 15 мм

7 (14%)

8 (16%)

Розміри мигдаликів 15–25 мм

16 (32%)

16 (32%)

Розміри мигдаликів більше 25 мм

27 (54%)

26 (52%)

овальна

23 (46%)

27 (54%)

кругла

20 (40%)

15 (30%)

бобовидна

5 (10%)

7 (14%)

двухядерна

2 (4%)

1 (2%)

Контури чіткі

18 (38%)

29 (58%) *

Контури нечіткі

32 (64%)

21 (42%) *

Ехогенність підвищена

38 (76%)

17 (34%) *

Ехогенність середня

12 (24%)

33 (66%) *

–

–

Капсула потовщена

38 (76%)

29 (58%) *

Капсула не змінена

12 (24%)

21 (42%) *

Поглиблення лакун більше 2 мм

34 (68%)

12 (24%) *

Поглиблення лакун до 2мм

16 (32%)

38 (76%) *

Поглиблення лакун немає

–

–

Розширення лакун

47 (94%)

23 (46%) *

Структура неоднорідна

48 (96%)

47 (94%)

2 (4%)

3 (6%)

24 (23%)

5 (10%)

28 (56%)

14 (28%) *

УЗД ознаки піднебінних мигдаликів

Форма мигдаликів:

Ехогенність понижена

Структура однорідна
Кісти в мигдаликах
Збільшення реґіонарних
підщелепних лімфовузлів

* статистична різниця між 1-ю і 2-ю групами.
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Таблиця 3.2.4
Супутня соматична патологія у обстежених хворих дітей
1-ша група (n=177)

2-га група (n=77)

(ХТ+К)

(ХТ)

серцево-судинна

75 (42,4%)

31 (40,3%)

бронхо-легенева

59 (33,3%)

34 (44,2%)

кишково-шлунковий тракт

91 (51,4%)

32 (41,6%)

62 (35%)

22 (28,7%)

сечовивідна

28 (15,8%)

15 (19,5%)

імунна

65 (36,7%)

31 (40,3%)

алергічні хвороби

81 (45,8% )

31 (40,3%)

81 (45,8%)

36 (46,8%)

Системи організму

хребет і суглоби

комбінація декількох хвороб
у одного пацієнта

⃰ статистична різниця між 1-ю і 2-ю групами.
Нами встановлено, що для хворих дітей 1-ї і 2-ї груп характерним було
наявність супутньої соматичної патології: захворювання серцево-судинної і
бронхолегеневої систем, органів шлунково-кишкового тракту, алергійних
захворювань. Приблизно у половини хворих дітей виявлені сполучення
декількох соматичних патологій, що було детально описано в амбулаторних
картках досліджених маленьких пацієнтів.
Патологія серцево-судинної системи була представлена переважно
діспластичною кардіоміопатією і вегето-судинною дистонією; патологія
бронхо-легеневої – рецидивуючими бронхітами, часто з явищами обструкції,
катарами верхніх дихальних шляхів, в поодиноких випадках – рецидивучими
пневмоніями і бронхіальною астмою; патологія органів шлунково-кишкового
тракту підтверджена наявністю дискінезії жовчовивідних шляхів та інших
функціональних

розладів

гастро-дуоденальної

кишелнику, хронічного гастродуоденіту.

зони,

дисбактеріозу
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Якщо аналізувати притаманність системної соматичної патології по
групах, то можна побачити в 1-й групі переважання хворих з ураженнями
шлунково-кишкового тракту, а в 2-й – з бронхолегеневими запаленнями, але
без статистично достовірної різниці. Це узгоджується з даними В.В. Кищука
[102, 103], A. Kataura [262], які вважають, що у хворих на ХТ частіше
виявляється супутня патологія з боку верхніх дихальних шляхів, ніж
шлунково-кишкового тракту, але статистично достовірної різниці між
частотою виявлення цієї патології немає.
Зміни імунної системи виявлені у 37% (1-ша група) і 40% (2-га група)
пацієнтів і характеризувалися імунодефіцитним станом. Це обумовлено
носійством вірусу герпесу, вірусу Епштейна–Бара і наявністю в анамнезі
перенесеного мононуклеозу. Майже у половини обстежених дітей 40% (1-ша
група) і 46% (2-га група) визначались алергічні реакції різного роду (харчова,
медикаментозна алергія, полінози, кропивниця). Серед інших захворювань
відмічені: атопічний дерматит, реактивний артрит суглобів, пієлонефрит,
еутіреоїдне збільшення щитоподібної залози. Ці захворювання самостійно
визначалися в поодиноких випадках, але часто доповнювали пейзаж
сполученої патології у одного хворого відповідно 46% (1-ша група) і 47%
(2-га група), що само по собі досить значуще. За даними О.В. Тирса [222],
В.В. Корчагіної [115], 90,1% дітей хворих на ХТ+К відносять до 3-ї клінічної
групи, визначаючи у них в більшості випадків супутню соматичну патологію.
Порівнюючи результати наших досліджень з даними О.В. Тирса [222], можна
констатувати, що за такими показниками, як сполучення соматичних
захворювань у одного хворого, патологія органів шлунково-кишкового
тракту, наші дані менше, а по захворюваності у дітей серцево-судинної,
бронхолегеневої систем, різними проявами алергії – дещо вищі.
Нами також проаналізована супутня ЛОР-патологія у всіх групах
досліджуваних пацієнтів (табл. 3.2.5). Встановлено, що викривлення носової
перетинки, яке викликало порушення носового дихання, зустрічалось у 15%
дітей (1-ша група) і 20% (2-га група). Вазомоторний риніт з алергічним
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компонентом було виявлено у 33% (1-ша група), у 44% (2-га група).
Рецидивуючий гнійний синусит відповідно у 35 і 29%. Ми свідомо не брали
в дослідження дітей з гіпертрофією аденоїдних вегетацій 3-го ступеня і
аденоїдитом. Статистично достовірної різниці результатів в досліджених
групах не виявлено. Отримані нами дані не відрізнялись від загально
прийнятих статистичних показників [7, 14, 23].
Таблиця 3.2.5
Супутня ЛОР-патологія у обстежених дітей
1-ша група

2-га група

(n=177)

(n=77)

Викривлення носової перетинки

27 (15,3%)

16 (20,8%)

Хронічний вазомоторний риніт

59 (33,3%)

34 (44,2%)

Рецидивуючий гнійний синусит

62 (35%)

22 (28,7%)

Супутня ЛОР-патологія

Нами обстежено 50 підлітків 14–17 років (3-тя дослідна група) без
гендерної різниці з ХТ, що перебігав на тлі К, і порівняли з аналогічним
станом МШВ. Виявлено, що у дітей старшого шкільного віку зберігалася
тенденція щодо безангінозної форми ХТ, як і в молодших класах.
Встановлено, що підлітки статистично достовірно частіше звертаються до
педіатрів з приводу неприємного запаху із рота 66% (3-тя група) і 44% (1-ша
група), який також може мати як місцеве походження – хронічне вогнище
інфекції на зубах і/або в мигдаликах, так і віддалене – патологія органів
шлунково-кишкового тракту або органів дихальної системи (який ми
виключали).
У процесі клінічного обстеження хворих підлітків 3-ї групи виявлено
в лакунах мигдаликів казеозно-гнійні пробки у 76% і рідкий гній у 20%.
У таких хворих необхідно проводити орофарингоскопію і ротацію
мигдаликів. У хворих підлітків 3-ї групи в анамнезі виявлені прояви
паратонзиліту в 28% випадків порівняно з 4% у дітей 1-ї групи (табл. 3.2.6).
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Таблиця 3.2.6
Клінічна картина хронічного тонзиліту, що перебігав на тлі карієсу зубів
у дітей молодшого і старшого шкільного віку
Ознаки хронічного тонзиліту

1-ша група

3-тя група

(n=177) (ХТ+К) (n=50) (ХТ+К)

Скарги хворих, анамнез захворювання
частота виникнення ангін:
1–2 рази за все життя або ніколи

43 (24%)

18 (36%)

1–2 рази на рік

105 (60%)

27 (54%)

3 і більше разів на рік

29 (16%)

5 (10%)

періодичні болі в глотці

156 (88%)

36 (72%)

118 (67%)

22 (44%) ⃰

неприємний запах із рота

78 (44%)

33 (66%) ⃰

відкашлювання гнійних пробок

23 (13%)

9 (18%)

слабкість, підвищена стомлюваність

84 (47%)

26 (52%)

довготривалий субфебрилітет

78 (44%)

17 (34%)

7 (4%)

9 (18%)

118 (67%)

24 (48%)

98 (55%)

30 (60%)

112 (63%)

37 (74%)

108 (61%)

38 (76%)

7 (4%)

10 (20%)

періодичні болі в ділянці
підщелепних лімфатичних вузлів

паратонзиліти в анамнезі
ЛОР-статус
валикоподібне потовщення країв
передніх і задніх піднебінних дужок
смужка застійної гіперемії
по передній дужці
рубцеві спайки між мигдаликами
та піднебінними дужками
наявність казеозно-гнійних пробок
у лакунах мигдаликів при ротації
наявність рідкого гною у лакунах
мигдаликів при ротації
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Ознаки хронічного тонзиліту
збільшення і ущільнення реґіонарних
лімфатичних вузлів

1-ша група

3-тя група

(n=177) (ХТ+К) (n=50) (ХТ+К)
72 (41%)

9 (18%) *

Форми хронічного тонзиліту
компенсована

70 (39%)

11 (22%)

субкомпенсована

100 (56%)

25 (50%)

декомпенсована

7 (4%)

14 (28%) ⃰

Стадії каріозного процесу
компенсована

52 (29%)

19 (38%)

субкомпенсована

118 (67%)

33 (64%)

декомпенсована

7 ( 4%)

9 (18%)

* статистична різниця між 1-ю і 2-ю групами.
Це сполучалося зі зменшенням реакції підщелепних лімфатичних
вузлів під час запалення (періодичних болів в означеній області та їх
розмірів) у пубертатному віці. В 3-й групі підлітків збільшувалася кількість
декомпенсованої форми ХТ до 18%, що потребує оперативного лікування, а
найчисельнішою залишалася субкомпенсована форма – 50% випадків.
При порівнянні стадій каріозного процесу у дітей молодшого і
старшого шкільного віку виявлено дисонанс між кількісним і якісним
показниками. Незважаючи на зменшення розповсюдженості карієсу зубів
у віці 14–17 років, більшість пацієнтів знаходилася в стадії субкомпенсації
(64%), що не відрізняється від аналогічних показників у дітей 6–10 років
(67%). Отримані нами результати узгоджуються з іншими дослідниками [63,
69, 229].
Треба зазначити, що в 1-й і 2-й клінічних групах пацієнтів результати
загально-клінічного аналізу крові, сечі, показники гострофазових реакцій
статистично не відрізнялися між собою. Ми спостерігали підвищення
лімфоцитів відповідно в 37–31% випадків, прискорення ШОЕ в 29–22%,
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збільшення С-реактивного білку чи поява антистрептолізину-О спостерігалось
тільки в деяких випадках (15–11%). Ми пов’язували їх появу як з недавно
перенесеним загостренням ХТ, так іноді (у сумісництві з педіатром) з наявністю
іншої соматичної патології, можливо аутоімунного генезу. Саме їм приділялась
особлива увага при визначенні імунологічного стану.
Резюме
Нами з’ясовано, що в 1-й групі пацієнтів з комбінацією ХТ+К зубів
статистично достовірно частіше відносно 2-ї групи визначалась безангінозна
форма ХТ (83% осіб) з початком захворювання протягом 1–2 роки більш, ніж
у половини (55% осіб). Перебіг захворювання супроводжувався неприємним
запахом із рота у 44% дітей, рубцевими спайками між мигдаликами та
піднебінними дужками, особливо у верхньому полюсі у 63% із них,
збільшенням і ущільненням реґіонарних лімфатичних вузлів у 41%, що може
свідчити про більш виражені порушення в мікробіологічному та імунному
статусі таких пацієнтів.
УЗД піднебінних мигдаликів об`єктивізувало клінічні спостереження,
констатуючи у більшості пацієнтів обох груп нечіткість контурів мигдаликів
з потовщенням капсули і перифокальним набряком, наявністю кіст та
заглибленням іноді до 3–4 мм і розширенням лакун, фіброзних тяжів на
поверхні у вигляді лінійних гіперехогенних структур і збільшенням
реґіонарних підщелепних лімфовузлів. Причому, виявлені патологічні зміни
піднебінних мигдаликів, що свідчать на користь ХТ, по деяким показникам
були виражені в 1-й групі статистично достовірно частіше. Карієс зубів
в клінічних проявах обтяжує перебіг ХТ як у дітей в молодших класах, так і
в підлітковому віці. ХТ у дітей МШВ перебігає на тлі різноманітної
супутньої соматичної патології практично у половини дітей, часто
комбінованої, з деякими порушеннями в клінічних і біохімічних аналізах
крові, але без достовірної різниці між групами в залежності від паралельно
існуючого карієсу зубів.
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Публікації, в яких приведені результати приведених досліджень
1. Почуєва Т.В. Клініко-епідеміологічні паралелі хронічного тонзиліту і
карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку / Т.В. Почуєва,
К.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова // Журнал вушних, носових і горлових
хвороб. – 2015. – № 4. – С. 27–37 (Фахове видання).
2. Почуєва Т.В. Обґрунтування доцільності вивчення особливостей
хронічного тонзиліту на тлі карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку /
Т.В. Почуєва, К.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова // Журнал вушних, носових
і горлових хвороб. – 2016. – № 1. – С. 44–54 (Фахове видання).
3. Почуєва Т.В. Обґрунтування актуальності вивчення сполученої
патології лімфоїдного кільця глотки і зубощелепної системи у дітей /
Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельніков, К.Є. Ямпольська, І.М. Сапожнікова // Журнал
вушних, носових і горлових хвороб. – 2012. – № 3-с. – С. 173–174.
3.3. Особливості мікробного стану піднебінних мигдаликів дітей,
хворих на хронічний тонзиліт із супутнім карієсом зубів
Хронічний запальний процес в піднебінних мигдаликах – це постійно
існуюче джерело токсичного впливу, що порушує місцевий біоценоз і
екологію організму в цілому [95, 127, 175, 197, 199]. Одним з основних
тригерів при загостренні ХТ є мікробний фактор, який надійшов ззовні або
потрапив в мигдалики шляхом аутоінфікування з поруч розташованих
вогнищ інфекції, одним з яких можуть бути каріозно змінені зуби [104, 123,
230]. Зворотною стороною цього процесу, можливо, є прогресування К
у хворих на ХТ [133].
Особливістю життєдіяльності мікроорганізмів у криптах мигдаликів є
те, що вони найчастіше знаходяться в глибоких шарах тканин, де
персистують в мікроаерофільних умовах, що, в свою чергу, змінює біологічні
властивості умовно-патогенних бактерій, посилює інвазивність і зменшує
здатність до формування біоплівок, особливо Streptococcus spp. [31, 32, 121].
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У патогенезі бактеріоносійства мікробіоценози, які формуються всередині
мигдаликів, можуть відігравати важливу роль в пригніченні або в посиленні
процесів персистенції умовно-патогенних мікроорганізмів [32].
Завдання локального дослідження
Визначення видового складу і властивостей мікрофлори піднебінних
мигдаликів у хворих дітей на ХТ при наявності К І без нього та проведення
оцінки міжмікробних взаємодій в асоціаціях в мікроаерофільних і
анаеробних умовах.
Для вирішення завдання нами проведено мікробіологічне обстеження
лакун піднебінних мигдаликів у дітей з 1-ї і 2-ї груп (по 50 з кожної).
В

процесі

роботи,

нами

було

ідентифіковано

17

представників

мікроорганізмів з лакун піднебінних мигдаликів дітей 1-ї і 2-ї груп. Отримані
результати наведені у табл. 3.3.1. Найчастіше висівали S. pyogenes у 68%
хворих (1-ша група), у 50% хворих (2-га група). S. aureus виявлено у 44%
хворих (1-ша група), 42% хворих (2-га група). Enterococcus spp. висівали
у 48% хворих (1-ша група), у 38% хворих (2-га група).
Представники родів Klebsiella, Citrobacter та E. сoli виявлено у 38%
хворих (1-ша група), у 32% хворих (2-га група). Гриби Сandida spp. – відповідно
у 38% (1-ша група) і 22% (2-га група). Встановлено, що стафілокок висівався
приблизно однаково у групах, в той час як частота висівання патогенного
стрептококу, ентерококів в них статистично достовірно відрізнялася між собою
(табл. 3.3.1). Оцінюючи популяційний рівень бактерій в біоцеозі, нами
константовано, що на тлі нормальної сапрофітної мікрофлори у визначеній
кількості (S. epidermidis, S. pneumoniae, Neisseria spp.), при посиленні каріозних
уражень зубів їх кількість зменшувалася. Мале місце зростання ролі S. pyogenes,
St. mutans, S. mitis, Enterococcus spp., Сandida spp. у розвитку патологічних
процесів у хворих дітей 2-ї групи.
Дослідженнями В.К. Леонтьева [133], T. Kitten [264] доведено, що
Streptococcus mutans володіє підвищеною здатністю утворювати зубний наліт
і викликати ураження зубів. Його колонії складають до 70% всіх

72
мікроорганізмів зубного нальоту. З крипт мигдаликів хворих дітей 1-ї групи
Streptococcus mutans висівався у 26% пацієнтів, що суттєво і статистично
достовірно більше, ніж у дітей 2-ї групи з ХТ (6%).
Таблиця 3.3.1
Частота виділення мікроорганізмів з піднебінних мигдаликів хворих дітей
1-ша група (ХТ+К)

2-га група (ХТ)

n=50 (100%)

n=50 (100%)

21 (42%)

22 (44%)

Staphylococcus saprophyticus

5 (10%)

10 (20%)

Staphylococcus epidermidis

13 (26%)

19 (38%)

34 (68%)*

25 (50%)

Streptococcus pneumoniae

11 (22%)

9 (18%)

Streptococcus mutans

13 (26%)*

3 (6%)

Streptococcus mitis

11 (22%)*

3 (6%)

Enterococcus spp.

24 (48%)*

14 (28%)

Lactobacillus spp.

8 (16%)*

16 (32%)

Corynebacterium spp.

11 (22%)

9 (18%)

Neisseria spp.

13(26%)

16 (32%)

Fusobactrium spp.

8 (16%)

7 (14%)

Veillonella spp.

3 (6%)

4 (8%)

Moraxella spp.

11 (22%)

9 (18%)

Haemophillus spp.

11 (22%)

13 (26%)

Enterobacteriacae1

19 (38%)

16 (32%)

19 (38%)*

11 (22%)

Вид мікроорганізму
Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Сandida spp.
1

Enterobacteriacae – представники родів Klebsiella, Citrobacter та E. Сoli,

* достовірна різниця між показниками груп (р<0,05).
Враховуючи

важливу

роль

бактеріологічного

дослідження

в діагностиці ХТ (культивування в мікроаерофільних умовах), нами
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встановлено посилення ролі умовно-патогенної флори роду Klebsiella,
Citrobacter,

E.

сoli

у

розвитку

запальних

процесів.

Констатовано

превалювання серед грибкової мікрофлори C. аlbicans у 70% хворих 1-ї
групи, відносно 48% хворих 2-ї групи. Визначено зменшення частоти
виділення Lactobacillus spp. (до 16% у хворих 1-ї групи), які є антагоністами
стафілококів і ентеробактерій завдяки утворенню великої кількості молочної
кислоти. В.М. Бондаренко [24], Е.В. Боровский [26], А.С. Лабинская [126]
зазначали, що при зниженні лактобацил в мікробіоценозі патогенні
властивості стафілококів і ентеробактерій зростають. Ця тенденція суттєво
погіршується при наявності у дітей ХТ і К (табл. 3.3.2).
Таблиця 3.3.2
Щільність мікробної колонізації на слизовій оболонці піднебінних
мигдаликів хворих дітей
1-ша група (ХТ+К)

2-га група (ХТ)

lg КУО/г (М±m)

lg КУО/г (М±m)

Staphylococcus aureus

3,9±0,6

3,8±0,2

Streptococcus pyogenes

5,9±0,9*

5,1±0,2

Streptococcus pneumoniae

3,8±0,9

3,7±0,4

Staphylococcus epidermidis

2,6±0,6

3,1±0,8

Streptococcus mutans

4,9±0,8*

3,1±0,2

Streptococcus mitis

3,1±0,8

3,2±0,8

Enterococcus spp.

4,1±0,8

3,6±0,1

Lactobacillus spp.

1,1±0,3*

2,5±0,2*

Neisseria spp.

4,8±0,7

4,7±0,4

Haemophillus spp.

3,9±0,4

4,1±0,3

Enterobacteriacae

3,9±0,8

3,6±0,3

Сandida spp.

4,9±0,9*

3,6±0,4

Вид мікроорганізму

* достовірна різниця між показниками груп (р<0,05).
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При порушенні видового та/або кількісного складу фізіологічної
мікрофлори різних біотопів виникає стан дисбіозу. Дисбіоз слизової
оболонки органів порожнини рота і глотки призводить до порушення
колонізаційної резистентності, розладів місцевого імунітету, що призводить
до розвитку і прогресування стоматологічних і запальних ЛОР-захворювань.
Нами встановлено, що мікробіоценози слизових оболонок піднебінних
мигдаликів

складалися

з

багатокомпонентних

асоціацій

аеробної,

факультативно-анаеробної та анаеробної мікрофлори. Ступінь дисбіозу
зростала пропорційно глибині каріозних змін зубів. В 1-й групі хворих –
монокультура не висівалась, 2–3 культури мікроорганізмів – у 47% , понад
4 культур – у 3% (III–IV ступінь дисбіозу). У 2-й групі хворих –
монокультура висівалась у 7 %, 2–3 культури мікроорганізмів – у 69%,
більше 4 культур – у 24% (II–III ступінь дисбіозу).
Встановлено, шо зростання кількості патогенних бактерій і грибів
супроводжувалося зменшенням титру нормальної мікрофлори. Це свідчило
про посилення дисбіотичних порушень.
Резюме
Таким чином, при дослідженні мікрофлори піднебінних мигдаликів
у дітей з супутнім К (1-ша група), з вогнища запалення висіяні в основному
представники гноєтворних коків – Streptococcus pyogenes в 68% кількістю lg
5,7–5,8 КУО/г. Плазмокоагулюючі стафілококи Staphylococcus aureus
виявлені у 44% хворих 1-ї групи і 42% хворих 2-ї групи кількістю відповідно
lg

3,9–3,8

КУО/г.

розглядаються

як

Представники
етіологічний

ентерококів,
фактор

які

багатьох

останнім

часом

гнійно-запальних

захворювань, персистували у обстежених хворих 1-ї і 2-ї відповідно у 48 і
28% кількістю lg 4,1–3,6 КУО/г. В мікроаерофільних умовах культивування
встановлено

розширення

видового

складу

мікробіоценозів

слизових

оболонок піднебінних мигдаликів хворих 1-ї і 2-ї груп за рахунок
ентеробактерій (представники роду Klebsiella, Citrobacter і E. coli) відповідно
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у 38 та 32 % кількістю lg 3,9–3,6 КУО/г. Дріжджових грибів (C. spp.) до 38%
(1-ша група), 22% (2-га група) кількістю відповідно lg 4,9–3,6 КУО/г. При
наявності карієсу зубів у дітей (1-ша група) відзначено зниження частоти
виділення представників резидентної мікрофлори – лактобактерій кількістю
lg 1,1–2,5 КУО/г, властивій даному біотопу в нормі, а також персистування
Streptococcus mutans кількістю lg 4,9–3,6 КУО/г на поверхні не тільки зубної
бляшки, але і слизової оболонки піднебінних мигдаликів.
Публікації, що відображають результати проведених досліджень
1. Почуева Т.В. Особенности микробиологического статуса небных
миндалин у детей с сопутствующим кариесом зубов / Т.В. Почуева,
Е.Е. Ямпольская // Folia otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae. –
2014. – V.3. – № 20. – Р. 105–138.
2. Почуєва Т.В. Виявлені тенденції в перебігу хронічного тонзиліту
у дітей молодшого шкільного віку із супутнім карієсом зубів / Т.В. Почуєва,
К.Є. Ямпольська // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. –
№ 5-с. – С. 121.
3.4. Особливості місцевого імунного статусу дітей
з хронічним тонзилітом і супутнім карієсом зубів
Основним

діючим

фактором

гуморального

імунітету

слизових

оболонок є секреторний (димерна форма IgA – sIgA), вміст якого знижується
пропорційно декомпенсації ХТ [85]. Він виробляється лімфоцитами слизових
оболонок у відповідь на місцеве подразнення і проникнення у тканини
чужорідного

агента.

Зв'язуючись

з

мікроорганізмами,

sIgA

гальмує

прилипання їх до поверхні клітин і перешкоджає проникненню у внутрішнє
середовище організму. Л.В. Ковальчук [112] показала, що динаміка вмісту
sIgA в ротоглотковому секреті корелює з клінічними результатами
проведеного лікування ХТ, що дозволило запропонувати визначати його
вмісту з прогностичною метою.
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Вміст мономерної форми IgA (mIgA) збільшується при ХТ і за даними
В.П. Бикової [37], О.Ф. Мельнікова [158], може бути індикатором рівня
деградації димерної форми.
Завдання локального дослідження
Визначити особливості місцевого імунітету ротоглотки у дітей
молодшого шкільного віку з хронічним тонзилітом і карієсі зубів.
Для вирішення поставленого завдання, було проведено обстеження:
– 30 дітей 1-ї групи з хронічним тонзилітом на тлі карієсу зубів (ХТ+К);
– 30 дітей 2-ї групи з хронічним тонзилітом без карієсу зубів (ХТ);
– 30 дітей (4-та група) з карієсом зубів без хронічного тонзиліту (К);
– контрольна група – 30 здорових дітей.
Нами встановлено, що рівень дімерної форми IgA (sIgA) достовірно
знижувався відносно контролю у хворих дітей 2-ї групи (ХТ) і 4-ї групи (К)
в 2–2,5 рази. Найбільш низьким рівень sIgA відносно контролю був у дітей
1-ї групи – в 3,5 рази. Вміст mIgA змінювався у зворотному напряму,
найбільший у 1-й клінічній групі – в 3,5 рази. Вміст sIgA та mIgA
в ротоглотковому секреті дітей різних клінічних груп представлений
в табл. 3.4.1.
Таблиця 3.4.1
Вміст sIgA та mIgA в ротоглотковому секреті у обстежених дітей
Концентрація IgA (г/л)
Ig

Контроль

Група 1 (ХТ+К)

Група 2 (ХТ)

Група 4 (К)

sIgA

0,86±0,06

0,25±0,04**

0,33±0,04*

0,41±0,06*

mIgA

0,1±0,02

0,34±0,05*

0,25±0,05*

0,26±0,03*

Стат. різниця між контролем (*р<0,05) і групами (**p<0,02).
Нами

визначений

розглядається

як

вміст

у

прозапальний

ротоглотковому
імуноглобулін,

секреті
здатний

IgG,

який

формувати

деструктивні імунні комплекси [37, 87]. Результати представлено на
рис. 3.4.1.
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Рис 3.4.1. Вміст IgG в ротоглотковому секреті у обстежених дітей
Виявлено, що в ротоглотковому секреті хворих дітей 1-ї групи (ХТ+К)
вміст IgG був значно підвищеним і сягав 0,45 г/л при нормі 0,15 г/л. В 2-й
групі дітей (ХТ) вміст IgG складав 0,26 г/л, в 4-й (К) – 0,2 г/л. За даними
О.Ф. Мельнікова, [158], Р.Н. Драніка [70], K. Renegar et al. [274],
P. Brandtzaeg [249], значне підвищення вмісту IgG в ротоглотковому секреті
хворих пацієнтів свідчить про розвиток локального імунодефіциту, який
сприяє прогресуванню інфекційно-запального процесу у ротоглотці.
За даними О.Ф. Мельникова [160], підвищення в ротоглотковому
секреті імунних комплексів розглядається як індикатор появи і розвитку
запалення. Нами встановлено, що у обстежених пацієнтів рівень імунних
комплексів (ІК) середньо-розмірної групи зростав: у дітей з ХТ до
14 од.опт.щ., з К – до 15,2 од.опт.щ., при поєднанні патології ХТ+К – до
22,5 од.опт.щ., у контролі – 7,2 од.опт.щ. (рис. 3.4.2).
Відомо, що запальний процес ініціюється і опосередковується за
участю широкого спектру цитокінів. Деякі цитокіни можуть мати подвійну
функцію, здатні проявляти як протективну, так і десруктивну дію.
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Рис. 3.4.2. Вміст імунних комплексів
у ротоглотковому секреті дітей обстежених груп
Проте на певній стадії хронічних захворювань, підвищений рівень
різних функціональних класів цитокінів пов'язують з їх негативною дією,
зокрема, підтримкою локального та системного запалення [145, 281].
Діагностична цінність визначення рівнів цитокінів у різних середовищах
організму при патологічних процесах залишається досить неоднозначною.
Більшість дослідників [70, 99, 119] визначають діагностично та прогностично
значущі тільки рівні інтерлейкінів, цитокінів, які можуть мати суттєве
значення у формуванні імунопатогенезу захворювання. За їх даними, напруга
місцевого імунного статусу проявляється підвищеним вмістом в сироватці
крові прозапальних цитокінів та хемокінів.
У дітей обстежених груп визначали в ротоглотковому секреті такі
фактори запалення: інтерлейкін-1β і MIP-1b (макрофагальний запальний
протеїн). Результати приведені у табл. 3.4.2.

79
Таблиця 3.4.2
Вміст прозапальних факторів у ротоглотковому секреті обстежених дітей
Концентрація прозапальных факторів, пг/мл
Фактори

1-ша група

Контроль

(ХТ+К)

2-га група (ХТ) 4-та група (К)

ІЛ-1β

16,6±3,2

122,4±22,2**

68,2±13,0*

30,5±2,8

MIP-1b

6,6±2,2

62,2±10,4**

33,4±4,8

12,2±3,6

Статистична різниця між контролем и групами (*р<0,05; **p<0,02).
Нами встановлено, що відносно контролю, значне збільшення
концентрації інтерлейкіну (ІЛ-1β) і хемокінів (МІР-1b) відбулося у дітей
1-ї групи (ХТ+К) майже 8–9 разів!. Концентрація прозапальных факторів
у дітей 2-ї групи (ХТ) збільшилася відповідно у 4 і 5 разів відносно
контрольної групи. У дітей 4-ї групи (К) вміст зазначених прозапальних
факторів був вище, ніж у здорових дітей майже у 2 рази.
Зважаючи на те, що багато дітей із обстежених груп належали до
категорії часто хворіючих, ми проаналізували в ротоглотковому секреті
концентрацію прозапального фактора α-інтерферона, який має противірусну
активність. Біологічна активність інтерферонів проявляється в результаті
зв'язування зі специфічними рецепторами на поверхні мембран клітин. Це
призводить до призупинення реплікації вірусу, гальмування проліферації
клітин,

збільшення

специфічної

фагоцитарної

токсичності

активності

лімфоцитів-кілерів

макрофагів,
до

посилення

клітин-мішеней

[78].

Інтерферони відносять до біологічно активних речовин, які володіють
різнобічно

спрямованою

дією.

Важливою

функцією

інтерферонів

є

встановлення активних інформаційних зв'язків між клітинами, лімфокінами,
антитілами, гормонами, цитокінами і факторами росту. Клітини піднебінних
мигдаликів у дітей, які хворіють на ХТ, слабо продукують інтерферони
в культурі [178] і мають низьку щільність рецепторів до інтерферонів [246].
У дітей зі збереженими мигдаликами захворюваність в період інфікування
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різними типами вірусів значно нижче [56, 174]. За даними Ф.И. Ершова [78],
А.С. Симбирцева [207], інтерферон-альфа (α-ІФН), що виробляється
лейкоцитами, крім згубного впливу на розмноження вірусів, стимулює
противірусну активність Т-хелперів, Т-кілерів, макрофагів. Нами проведено
дослідження вмісту α-інтерферону (α-ІФН) в ротоглотковому секреті у дітей
обстежених груп (рис. 3.4.3).

Рис. 3.4.3. Вміст α-інтерферону (α-ІФН)
в ротоглотковому секреті дітей обстежених груп
Виявлено, що у хворих 1-ї групи (ХТ + К) відбулося збільшення вмісту
α-ІФН в ротоглотковому секреті відносно норми майже в 3 рази! (з 7 до
20 пг/мл). У дітей 2-ї (ХТ) і 4-ї (К) груп спостерігалося підвищення вмісту
α-ІФН по відношенню до контрольної групи у 1,6 рази (відповідно 11 пг/мл
(К), 12 пг/мл (ХТ) при 7 пг/мл в контролі). Отримані нами результати
свідчать про підвищений рівень вірусного інфікування клітин слизової
оболонки ротоглотки і мигдаликів у обстежених дітей в 1-й групі і
співпадають з даними Д.І. Заболотного [85].
Резюме
Результати проведених досліджень свідчать, що у дітей хворих на
хронічний тонзиліт на тлі карієсу зубів відбувається суттєве зниження вмісту
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захисних факторів локального імунітету в органах ротової порожнини і
піднебінних мигдаликах. Відносно норми вміст в ротоглотковому секреті
sIgA знизився в 3,5 рази, IgG та ІК збільшився приблизно в 3 рази,
концентрація прозапального цитокіну (ІЛ-1β) і хемокину (MIP-1b) зросла
в 7–9 разів! Вміст α-інтерферону зріс приблизно в 3 рази, що свідчило про
підвищений рівень вірусного інфікування клітин слизової оболонки
ротоглотки і піднебінних мигдаликів.
У дітей хворих на хронічний тонзиліт без карієсу зубів (ХТ) тенденція
перебігу патологічного процесу аналогічна, але в меншому ступеню.
Констатовано зниження в ротоглотковому секреті вмісту sIgA в 2,5 рази,
вміст IgG та ІК збільшився приблизно в 2 рази, концентрація прозапального
цитокіну (ІЛ-1β) і хемокину (MIP-1b) зросла в 4–5 разів.
При карієсі зубів без проявів ХТ хворих дітей на карієс зубів (К) зміни
означених показників мали приблизно аналогічну тенденцію, але, як правило,
без статистично достовірної різниці, відносно норми.
Публікації, в яких наведені результати проведеного дослідження
1. Почуева Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части
глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе
зубов (сообщение 1) / Т.В. Почуева, О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская //
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 4. – С. 23–31
(Фахове видання).
2. Почуева Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части
глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе
зубов (сообщение 2) / Т.В. Почуева, О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская //
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 5. – С. 57–63
(Фахове видання).
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РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ
ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННОГО БАЗОВОГО ЛІКУВАННЯ ТОНЗИЛІТУ
І САНАЦІЇ КАРІЄСУ ЗУБІВ
4.1. Результати традиційного консервативного лікування хронічного
тонзиліту і санації каріозних зубів у дітей молодшого шкільного віку
У дітей 1-ї групи з ознаки хронічного тонзиліту, що перебігав на тлі
карієсу зубів (ХТ+К), та у дітей 2-ї групи з хронічним тонзилітом (ХТ) без
карієсу було проведено комплексне традиційне лікування згідно протоколів
(Наказ МОЗ України № 764 від 28.12.2007).
Основною метою традиційного лікування було: здійснення контролю
над

захворюванням;

максимальне

зменшення

кількості

загострень

у найближчому періоді і після двох років лікування; відсутність загострень
протягом 5 років і покращення життя пацієнта [105]. Спосіб лікування
вибирався згідно з клінічними проявами ХТ і можливості його проведення
у дитини МШВ.
Стоматологом проводилась санація зубів протягом всього терміну
спостереження.
Покращання дренажної функції лакун піднебінних мигдаликів досягали
шляхом промивання антисептичними розчинами (частіше декасаном – 0,2 мг
декаметоксину в 1 мл розчину) за допомогою спеціальної канюлі і 20 мл
шприца з подальшим фізіотерапевтичним впливом ультразвуку на ділянку
підщелепних лімфатичних вузлів № 7–10, УФО № 7–10 або лазерне
опромінювання з введенням світлопроводів через рот чи магнітотерапія на
зону проекції піднебінних мигдаликів. Також застосовували інгаляції
розчинів трав або антисептиків.
Деяким пацієнтам ми проводили лікування на апараті «Тонзиллор», де
здійснюється одночасно відсмоктування і масаж паренхіми піднебінних
мигдаликів. Після 3–5 процедур промивання методом низькочастотного
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фонофорезу в мигдалики вводилися препарати на мазевій основі, обов’язково
з урахуванням виділеної мікрофлори при бактеріологічному засіві і даних
антибіотикограми. Курс лікування складав 10 процедур через 1–2 доби.
Всім дітям призначався “Тонзилотрен” – базовий препарат по 1 табл
3 рази на добу через 30 хв після прийому їжі протягом 2 міс. Згідно даних
багатьох дослідників [17, 21, 125], “Тонзилотрен” при наявності активного
вогнища запалення помірно стимулює імунну систему організму: зміцнює
неспецифічні

бар'єри

ротової

порожнини,

активує

вироблення

анти

бактеріальних речовин, стимулює противірусний захист глотки, підвищує
синтез

лімфоцитів

різних

фракцій,

зменшує

тривалість

дозрівання

лімфоцитів, збільшує продукцію цитокінів (інтерлейкіну-2) та інших
біологічно активних речовин (гамма-інтерферону). Цей препарат стимулює
репаративні процеси організму: сприяє швидкій регенерації в місцях
первинних афектів (повністю відновлює структуру первісної тканини) і
зменшує гіпертрофовані внаслідок запалення мигдалики. Нами було
проведено 2 курси терапії “Тонзилотреном” з інтервалом в 4 міс.
В подальшому ми спостерігали за станом здоров'я пролікованих дітей
на протязі року. В 1-й групі (ХТ+К) стоматологом проведена санація зубів,
в 1-ї (ХТ+К) і 2-ї (ХТ) групах отоларингологом – консервативне
протирецидивне лікування проявів ХТ.
Виявлено, що у 69 дітей 1-ї групи (39%) і 45 дітей 2-ї групи (58,4%)
після проведення консервативного лікування прояви ХТ і частота рецидивів
значно зменшились. Покращання проявлялося у зникненні загострень
протягом року (жодного разу або 1 раз); меншою частотою захворювання на
ГРВІ (частіше 1–2 рази на рік); зникненням неприємного запаху з рота і
періодичного дискомфорту в глотці та підщелепній ділянці; зменшенням
валикоподібного потовщення країв передніх та задніх піднебінних дужок і
набряклості верхнього кута між ними; зменшенням інколи розмірів
піднебінних мигдаликів і відсутністю казеозних мас при ротації їх.
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Але у 108 осіб 1-ї групи (61%) і у 32 дітей 2-ї групи (41,6%) після
консервативного лікування і санації каріозних зубів покращання не
спостерігалось. Відсоток пацієнтів з покращанням в 1-й групі (39%) був
статистично достовірно меншим, ніж в 2-й (58,4%), що свідчило про
негативний вплив супутнього К на перебіг ХТ (рис. 4.1.1).

Рис. 4.1.1. Результати проведеного базового лікування ХТ та санації К
через 1 рік у обстежених дітей 1-ї групи (ХТ+К) і 2-ї групи (ХТ)
Резюме
Таким
проведення

чином,

отримані

результати

більш

поглибленого

свідчать

обстеження

про

необхідність

пацієнтів,

пошуку

інформативних критеріїв діагностики та ефективних методів лікування
патології піднебінних мигдаликів.
Публікації, що відображають результати приведеного дослідження
1. Почуева Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части
глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе
зубов (сообщение 2) / Т.В. Почуева, О.Ф. Мельников, Е.Е. Ямпольская //
Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2016. – № 5. – С. 57–63.
(Фахове видання).
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4.2. Динаміка мікробного пейзажу слизової оболонки піднебінних
мигдаликів у дітей з хронічним тонзилітом після санації карієсу зубів
У роботах І.П. Єніна [77], Л.М. Хуснутдинової [230] доведено, що при
відсутності загострення ХТ бактеріальна інфекція в глотці протікає
в патентній формі без клінічних проявів. Ми вважали за доцільне дослідити
зміни видового складу і властивостей мікрофлори піднебінних мигдаликів
у хворих дітей з ознаками ХТ+К після проведеного базового лікування ХТ і
санації каріозних порожнин зубів. Результати досліджень необхідні для
визначення доцільності проведення у подальшому коригуючих заходів.
Нами з дотриманням всіх правил біоетики проведено мікробіологічне
обстеження 60 дітей з 1-ї групи, а також 30 дітей 2-ї групи з позитивним
перебігом ХТ. Зважаючи на те, що у частини дітей 1-ї групи спостерігалась
позитивна динаміка перебігу, сформована 1а підгрупа – 30 дітей, а із тих, де
таких змін виявлено не було, сформована 1б підгрупа – 30 дітей.
Видовий склад мікрофлори піднебінних мигдаликів у дітей МШВ через
1 міс базового лікування і після санації каріозних порожнин зубів змінювався
незначно. До санації (див. табл. 3.3.1) висівалося 17 видів мікроорганізмів,
після санації – 14 (табл. 4.2.1).
Найчастіше після лікування висівали:
– S. рyogenes в 1a (57%) і в 1б підгрупах (64%), до санації – 68%;
– S. аureus в 1a (43%) і в 1б підгрупах (50 %), до санації – 42%;
– Enterococcus spp. в 1а (37%) і в 1б підгрупах (47%), до санації – 38%.
Отримані результати збігаються з даними інших авторів. В роботі
Т.А. Рижкової [200] показано, що біологічні властивості домінуючих
представників мікрофлори піднебінних мигдаликів залежать від біотопу
персистенції. Ізоляти штамів стафілококів і стрептококів, які отримані
з видаленої лімфоїдної тканини, виявили у 1,3–1,6 разів більш високі
адгезивні

властивості

і

меншу

чутливість

до

антибіотиків

групи

аміноглікозидів і макролітів у порівнянні з аналогічними ізолятами, взятими
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з поверхні піднебінних мигдаликів. Необхідно відмітити, що А.С. Товмасян
[223], Н.М. Хмельницька [227] надають основне значення в патогенезі ХТ
Streptococcus pyogenes, а С.Г. Арзамазов [11], І.П. Єнін [77] – Staphylococcus
aureus. Незважаючи на існуючі розбіжності, всі автори сходяться на думці
про домінантну роль гемолітичної стрептококової інфекції у патогенезі ХТ.
Таблиця 4.2.1
Частота виділення мікроорганізмів зі слизової оболонки піднебінних
мигдаликів у дітей молодшого шкільного віку після санації карієсу зубів
2-ша група

1а підгрупа

1б підгрупа

(ХТ)

(ХТ+К)

(ХТ+К)

(100%)

(100%)

(100%)

Staphylococcus aureus

12 (40%)

13 (43%)

15 (50%)

Staphylococcus saprophyticus

6 (20%)

7 (23%)

5 (17%)

Staphylococcus epidermidis

12 (40%)

11 (37%)

8 (27%)

Streptococcus pyogenes

15 (50%)

17 (57%)

19 (64%)

Streptococcus pneumoniae

6 (20%)

6 (20%)

5 (17%)

Streptococcus mutans

1 (3%)

4 (12%)

8 (27%)*

Streptococcus mitis

1 (3%)

4 (12%)

7 (23%) *

Enterococcus spp.

6 (20%)

11 (37%)

14 (47%)*

Lactobacillus spp.

6 (20%)

6 (20%)

4 (12%)*

Corynebacterium spp.

4 (12%)

7 (23%)

8 (27%)

Moraxella spp.

4 (12%)

7 (23%)

8 (27%)

Haemophillus spp.

4 (12%)

7 (23%)

7 (23%)

Enterobacteriacae1

6 (20%)

10 (33%)

11 (37%)

Сandida spp.

5 (17%)

9 (30%)

11 (37%)

Вид мікроорганізму

1

Enterobacteriacae – представники родів Klebsiella,

* достовірна різниця між показниками основної та контрольної груп (р<0,05).
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Відомо, що підвищеною здатністю утворювати зубний наліт і
викликати ураження зубів, володіє переважно Streptococcus mutans [133, 240,
264]. При первинному дослідженні хворих пацієнтів 1-ї і 2-ї груп нами
виявлено, що частота виділення Streptococcus mutans зі слизової оболонки
піднебінних мигдаликів складала відповідно 26 і 6% (див. табл. 3.3.1). Після
лікування в 1а підгрупі частота виділення Streptococcus mutans суттєво
зменшилася (12%), а в підгрупі 1б – не змінилася (27%). У 1-й і 2-й групах до
лікування частота виділення Streptococcus mitis сладала відповідно 22 і 6%.
Після лікування у 1а підгрупі – зменшилася (12%), в 1б підгрупі –
збільшилася (23%).
Проведене лікування у дітей 1а і 1б підгруп достовірно не впливало на
частоту висівання таких мікроорганізмів:
– Streptococcus pyogenes – відповідно 57 і 64% (до санації 68%);
– грибів Сandida spp. – відповідно 30 і 37% (до санації 38%);
– Staphylococcus aureus – відповідно 43 і 50% (до санації 42%).
Отже, проведене базове лікування не впливало на вміст у мікрофлорі
піднебінних мигдаликів Staphylococcus aureus, але суттєво зменшувало
частоту висівання деяких патогенних мікроорганізмів тільки у дітей зі
сприятливим перебігом ХТ.
Лактобактерії завдяки утворенню великої кількості молочної кислоти є
антагоністами стафілококів, ентеробактерій, знижуючи їх патогенність [26,
199]. При первинному дослідженні хворих пацієнтів 1-ї (ХТ+К) і 2-ї (ХТ)
груп виявлено, що частота висівання Lactobacillus spp. знижена відносно
норми і складала відповідно 16 і 32 % (див. табл. 3.3.1). Після лікування
в 1а підгрупі частота їх висівання суттєво збільшилася – майже у 2 рази
(20%), а в 1б підгрупі – не змінилася (12%).
Проведене лікування у дітей 1а і 1б підгруп не мала значущого впливу
на частоту висівання умовно-патогенної мікрофлори роду Enterobacteriacae
(Klebsiella, Citrobacter, E. Сoli).
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Щільність найбільш значущих патогенів мікробної колонізації на
слизовій оболонці піднебінних мигдаликів дітей після базового лікування ХТ
і санації карієсу зубів представлена в табл. 4.2.2. Кількісну оцінку
життєздатних бактерій в одиниці посіву клінічного матеріалу проводили
шляхом підрахунку колонієутворюючих одиниць.
Таблиця 4.2.2
Щільність мікробної колонізації на слизовій оболонці
піднебінних мигдаликів дітей після базового лікування і санації карієсу зубів
2-га група

1а підгрупа

1б підгрупа

lg КУО/г

lg КУО/г

lg КУО/г

(М±m)

(М±m)

(М±m)

Staphylococcus aureus

3,8±0,2

3,8±0,5

3,9±0,4

Streptococcus pyogenes

5,1±0,2

5,3±0,9

5,7±0,4*

Staphylococcus epidermidis

3,1±0,8

3,0±0,8

2,8±0,8

Streptococcus mutans

3,1±0,2

3,6±0,6

4,2±0,7*

Streptococcus mitis

3,1±0,8

3,2±0,6

3,0±0,6

Enterococcus spp.

3,6±0,1

3,8±0,6

4,1±0,8

Lactobacillus spp.

2,5±0,2

2,0±0,4

1,7±0,5*

Вид мікроорганізму

*достовірна різниця між показниками 1а групи і 1б група (р<0,05).
З представлених даних видно, що у пацієнтів 1а підгрупи наявні раніше
за багатьма показниками статистично значущі відмінності відносно 2-ї групи
після проведеного отоларингологом і стоматологом лікування нівельовані:
Streptococcus pyogenes відповідно 5,3±0,9 lg КУО/г і 5,1±0,2 lg КУО/г),
Streptococcus mutans (відповідно 3,6±0,6 lg КУО/г та 3,1±0,2 lg КУО/г,
Lactobacillus spp. (відповідно 2,0±0,4 lg КУО/г і 2,5±0,2 lg КУО/г).
При цьому у хворих 1б підгрупи по відношенню до 2-ї групи
зберігається статистично достовірна різниця в кількості життєздатних
бактерій в одиниці посіву клінічного матеріалу: підвищення щільності
мікробної колонізації Streptococcus pyogenes (відповідно 5,7±0,4 lg КУО/г і
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5,1±0,2 lg КУО/г), Streptococcus mutans (відповідно 4,2±0,7 lg КУО/г та
3,1±0,2 lg КУО/г) і зниження Lactobacillus spp. (відповідно 1,7±0,5 lg КУО/г і
2,5±0,2 lg КУО/г).
Характеризуючи

ступінь

дисбіозу

після

проведеного

лікування

порівняно з початковими даними, нами виявлено, що в 1а підгрупі вона
зменшувалася, в той час як у 1б підгрупі зберігалася на досить високому
рівні:
– в 2-й групі – монокультура висівалась у 10% хворих, 2–3 компоненти
– у 70%, більше 4 компонентів – у 20% (II–III ступінь дисбіозу);
–

у

1а

підгрупі

–

монокультура

висівалась

у

7%

хворих,

2–3 компоненти – у 70% хворих, понад 4 компонентів – у 23% (II–III ступінь
дисбіозу);
– у 1б підгрупі - монокультура не висівалась, 2–3 компоненти – у 53%
хворих, понад 4 компонентів – у 47% (III–IV ступінь дисбіозу).
Резюме
Отримані дані мікробіологічних досліджень свідчать про відновлення
мікробного пейзажу піднебінних мигдаликів при сприятливому перебігу ХТ
у дітей 1а підгрупи (ХТ+К) після проведеного базового лікування і санації
каріозних зубів. Це підтверджується відсутністю статистично достовірних
відмінностей в частоті висівання основних патогенів, щільності мікробної
колонізації по відношенню до аналогічного перебігу ХТ у дітей 2-ї групи, а
також

зниженням

дисбіотичних

явищ.

Підвищення

висівання

Lactobacillus spp. свідчить про ефективність проведеного лікування.
У дітей 1б підгрупи, де навіть після санації каріозних порожнин зубів і
лікування піднебінних мигдаликів традиційними способами перебіг ХТ не
мав сприятливого напрямку, зберігалася статистично достовірного висока
частота висівання і щільность микробної колонізації основних патогенів
(Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans), а також зниження щільності
Lactobacillus spp. по відношенню до показників 1а і 2-ї групи. Ступінь
дисбіозних порушень був вище в 1б групі, ніж в 1а.
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Публікації, в яких приведені результати проведеного дослідження
1. Pochuyeva T. Palatine tonsil mucous membrane microbe scenery
dynamics in children with chronic tonsillitis before and after concomitant caries
sanation / T. Pochuyeva, Ye. Yampolskaya, I. Kuchma // Otorhinolaryngology.
Eastern Europe. – 2016. – Vol. 6, № 4. – Р. 528–536.
4.3. Результати імунологічного обстеження дітей хворих
на хронічний тонзиліт після базового лікування і санації карієсу зубів
Через 1 міс після стандартного лікування і санації карієсу зубів
у 30 дітей (дівчаток і хлопчиків 1:1) 1-ї групи (ХТ+К) нами зроблено
порівняння отриманих результатів імунологічних показників ротоглоткового
секрету з даними до лікування і здорових дітей. Ми визначили, що найбільш
значимі зрушення в позитивний бік спостерігаються відносно вмісту
мономерної форми IgA, яка при контролі 0,1 г/л після лікування практично
нормалізується і стає 0,19 г/л, хоча з коливаннями до 0,3 г/л в деяких
випадках. Це стосується і прозапального IgG в ротоглотковому секреті,
здатного формувати деструктивні імунні комплекси, який до лікування
в середньому сягав 0,45 г/л (коливання від 0,2 до 0,8 г/л) при нормі
у здорових дітей 0,05–0,15 г/л, то після – знижувався до 0,24 г/л (коливання
0,1–0,4 г/л), що демонструвало статистичну достовірність між групами за
період лікування. Аналогічна тенденція визначена і по відношенню до
імунних комплексів середньо розмірної групи в ротоглотковому секреті.
Якщо до лікування їх середній вміст складав 22,5 одиниці оптичної щільності
(коливання в межах 14–33 од.) при нормі 7,2 од., то після нього середній
рівень знижувався до 12,2 од. (межі коливань 3–21 од.), що також мало
статистичну достовірність (табл. 4.3.1).
Згідно з роботами Р.Н. Драніка [70], О.Ф. Мельникова [158, 160],
K.

Renegar

[274],

P.

Brandtzaeg

[251],

зниження

цих

показників

у ротоглотковому секреті може свідчити про гальмування інфекційно-
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запального процесу в піднебінних мигдаликах. Треба відмітити, що найбільш
значущі зміни цих показників спостерігались у дітей зі сприятливим
перебігом ХТ, а при несприятливому перебігу – частіше визначалися їх
межові значення в негативний бік.
Таблиця 4.3.1
Вміст IgG, mIgA та імунних комплексів в ротоглотковому секреті
обстежуваних пацієнтів.
Контроль (n=30)

До лікування

Після лікування

(n=30)

(n=30)

IgG (г/л)

0,12 (0–0,2)

0,45 (0,2–0,8) *

0,24 (0,1–0,4) **

mIgA (г/л)

0,1 (0–0,2)

0,34 (0,2–0,6) *

0,19 (0,1–0,3) **

ИК (одиниць)

7,2 (0,1–11)

22,5 (14–33) *

12,2 (3–21) **

Стат. різниця між контролем і групами (*р<0,05) і між групами
(**р<0,05).
Зменшення напруги сил місцевого імунітету після традиційного
лікування проявилося і зменшенням вмісту в ротоглотковому секреті
прозапального цитокіна (інтерлейкін-1β) та макрофагального запального
протеїна MIP-1b, які відносяться до потенційно деструктивних форм. Якщо
спочатку

середній

вміст

інтерлейкіну-1β

у

обстежуваних

пацієнтів

перевищував нормальні приблизно в 9 разів (відповідно 122,4 і 16,6 пг/мл), то
після лікування – тільки приблизно в 4,5 рази (відповідно 75,56 і 16,6 пг/мл),
що в обох випадках мало статистичну достовірність. Рівень MIP-1b у дітей
з ХТ+К до лікування був 62,2 пг/мл при нормі 6,6 пг/мл (також приблизно
в 9–10 разів вищий), а після проведеного традиційного лікування знизився до
38,5 пг/мл (різниця приблизно в 5,5 разів), що мало статистичну
достовірність. Треба відмітити, що приведені вище середні показники до і
після лікування мали тенденцію до статистичної достовірності досить
високого рівня (0,1< р >0,05), але межі коливань були досить широкими,
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найвищі їх значення також визначались у дітей с несприятливим перебігом
ХТ (див. табл.4.3.2).
Таблиця 4.3.2
Вміст прозапальних факторів у ротоглотковому секреті у обстежуваних
Концентрація прозапальных факторів, пг/мл
Фактори

Контроль

До лікування

Після лікування

(n=30)

(n=30)

(n=30)

ИЛ-1β

16,6 (13–20)

122,4 (98–150)**

75,5 (41–95)*,±

MIP-1b

6,6 (3,5–8)

62,3 (51–73)*

38,5 (22–50)*,±

Стат. різниця між контролем і групами *(р<0,05), між групами
**(p<0,05), між групами ±(0,1< р >0,05).
Зважаючи на те, що на концентрацію хемокіна (МІР-1b) і інтерлейкіну
(ІЛ-1β) наявність карієсу значного впливу не мала (перевищувала нормальні
показники тільки в 2 рази, що було статистично не достовірно), можна
зробити висновок про дещо менш значущі тенденції позитивного впливу
традиційного лікування хронічного тонзиліту за даними показниками.
Незадовільні результати після традиційного лікування ХТ і санації
карієсу зубів у дітей, де не отриманий позитивний клінічний ефект, ми
констатували за вмістом α-ІФН, який, крім згубного впливу на розмноження
вірусів, стимулює противірусну активність Т-хелперів, Т-кілерів, макрофагів.
За даними Ф.И. Ершова [78], Д.І. Заболотного [85], А.С. Симбирцева [207],
α-ІФН виробляється лейкоцитами, а підвищення його вмісту відбувається
при запаленнях і може служити маркером наявності вірусного інфікування
клітин слизової оболонки ротоглотки і мигдаликів.
При первинному дослідженні α-ІФН дорівнював 20 пг/мл, що
приблизно в 3 рази перевищувало норму (7 пг/мл). Після проведеного
традиційного лікування і санації каріозного ураження зубів він знизився до
16 пг/мл, що не мало статистичної достовірності відносно ефекту лікування
(рис. 4.3.1).
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Рис. 4.3.1. Вміст α-інтерферону (пг/мл) в ротоглотковому секреті в нормі,
до та після традиційного лікування і санації карієсу зубів
Через 1 міс після лікування і санації каріозних уражень зубів, вміст
(α-ІФН) в ротоглотковому секреті перевищував норму майже у три рази
(відповідно 16 і 6 пг/мл). Це свідчило про те, що традиційне лікування не
впливає достатньою ефективно на пригнічення розмноження вірусів на
слизових оболонках піднебінних мигдаликів і органів ротової порожнини.
Нами досліджений вміст sIgA і IgG в ротоглотковому секреті у дітей
1-ї групи до та після лікування традиційним методом (рис. 4.3.2).

Рис. 4.3.2. Динаміка вмісту sIgA і IgG (г/л) в ротоглотковому секреті дітей
1-ї групи до та через 1 міс після традиційного лікування і санації карієсу зубів

94
До проведення лікування хворих дітей 1-ї групи вміст sIgA був значно
менше норми (відповідно 0,22 і 0,83 г/л), що свідчило про значний дефіцит
місцевих гуморальних захисних факторів. Через 1 міс його вміст в
ротоглотковому секреті дітей збільшився до рівня 0,3 г/л, але був
статистично недостовірним відносно показника до лікування.
Резюме
Таким чином, у 108 із 177 дітей 1-ї групи після проведення курсу
традиційного лікування і санації карієсу продовжувалися рецидиви ангін
і/або епізоди ГРВІ зі збереженням клінічних ознак запалення в мигдаликах.
На слизовій оболонці органів ротової порожнини визначалися явища
вираженого дісбіозу. Суттєво була зменшена активність факторів місцевого
імунітету, в першу чергу, sIgA, альфа-інтерферону, частково – прозапального
цитокіна (інтерлейкін-1β) та макрофагального запального протеїна MIP-1b.
Це спонукало нас до розробки більш ефективної схеми лікування дітей
МШВ, що хворіють на ХТ з супутнім карієсом зубів.
Публікації, в яких приведені результати приведених досліджень
Почуєва Т.В. Обґрунтування необхідності застосування імунокоригуючої
терапії при наявності рекурентного тонзиліту у дітей молодшого шкільного
віку, що перебігає на тлі карієсу зубів / Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельніков,
К.Є. Ямпольська, Т.С. Жулай // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.
– 2017. – № 2. – С. 69–75 (Фахове видання).
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РОЗДІЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ
ТА МУКОЗАЛЬНОЇ ВАКЦИНИ ЛОКАЛЬНОЇ ДІЇ
5.1. Результати застосування неспецифічного імуномодулятора
після базового лікування хронічного тонзиліту і санації карієсу зубів
За даними Г.Н. Драника [70], Л.В. Ковальчука [112], О.Ф. Мельникова
[154], O.T. Aksic [242], F. Braido [248] вважається, що для отримання
позитивних результатів проведеної базової терапії хронічних запалень
глотки, в першу чергу, необхідно застосовувати засоби детоксикації.
Подальша активація факторів місцевого і вродженого імунітету дітей
відбувається за рахунок проведення специфічної вакцинації мікробними
вакцинами мукозального типу.
Традиційну консервативну терапію дітей 1-ї групи хворих хронічним
тонзилітом на тлі карієсу зубів (ХТ+К), проводили одночасно із санацією
карієсу зубів. Нами встановлено, що у певній кількості випадків (108 осіб)
традиційна терапія лише частково приводила до поліпшення стану органів
ротоглоткової системи пацієнтів. Тому у випадках, коли позитивний
результат проведеного лікування не досягався, ми застосовували додатково
імунокоригуючу терапію.
Нашу увагу привернув препарат «Лікопід» – ефективний і безпечний
імуномодулюючий лікарський засіб, який застосовується для комплексного
лікування вторинних імунодефіцитних станів у дорослих і дітей. До
клінічних ознаків наявності імунодефіцитного стану організму відносяться:
хронічні, в’яло плинні, рецидивуючі інфекційно-запальні процеси. Препарат
“Лікопід” являє собою синтезований універсальний фрагмент клітинної
оболонки

практично

всіх

бактерій

(глюкозаминилмурамилдипептид).

Біологічна активність лікопіду ймовірно обумовлена наявністю специфічних
центрів зв'язування до глюкозаминилмурамилдипептиду, локалізованих
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у цитоплазмі фагоцитів і Т-лімфоцитів. В результаті контактної взаємодії
лікопід активізує функції фагоцитів (макрофагів та нейтрофілів), Т- і
В-лімфоцитів. При цьому посилюється експресія HLA-DR-антигенів і
фагоцитоз, зростає бактерицидна і цитотоксична активність фагоцитів по
відношенню
стимулюється

до

бактеріальних

синтез

агентів

специфічних

та

антитіл

вірус-інфікованих
цитокінів

клітин;

(інтерлейкін-1,

інтерлейкін-6, інтерлейкін-12, фактор некрозу пухлини-альфа, гаммаінтерферон, колонієстимулюючих факторів) [158, 268]. Наявність широкого
спектру дії препарату “Лікопід”, спонукало нас до його використання при
лікуванні дітей хворих на ХТ у випадках, коли позитивний результат
проведеного базового лікування не досягався.
У 108 пацієнтів 1-ї групи при незадовільному перебігу ХТ після
базового лікування, що підтверджувалося даними лабораторних досліджень,
ми застосовували лікопід по 1 мг на добу сублінгвально. Треба відмітити, що
навіть в найближчому, а також і у віддаленому (через 3 місяці) періоді
у частини наших пацієнтів вдалося досягти нормалізації в ротоглотковому
секреті рівнів імунних комплексів, вмісту IgG та mIgA (рис. 5.1 і табл. 5.1).

Рис. 5.1. Зміни вмісту мономерної форми mIgA і IgG (г/л)
в ротоглотковому секреті дітей групи (ХТ+К),
при включенні препарату “Лікопід” до складу базової терапії
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Нами встановлено, що до лікування вміст IgG в ротоглотковому секреті
у хворих дітей складав 0,45 г/л (в нормі – 0,08 г/л). Через 10 діб після
проведеного лікування із застосуванням у складі терапії лікопіду вміст IgG
в ротоглотковому секреті дітей зменшився майже у 2 рази – 0,22 г/л. Через
3 міс виявлена тенденція до подальшого його зниження до 0,17 г/л. Вміст
mIgA в ротоглотковому секреті у хворих дітей до лікування складав 0,32 г/л
(в нормі – 0,08 г/л). Через 10 діб після лікування із застосуванням лікопіду
вміст mIgA в ротоглотковому секреті дітей зменшився майже у 2 рази –
0,18 г/л, а через 3 місяці – до 0,11 г/л.
Таблиця 5.1
Вміст ІК в ротоглотковому секреті хворих на хронічний тонзиліт після
лікування з включенням до базисної терапії препарату «Лікопід»
Показник

Контроль До лікування

ІК (од.опт. щ.)

Через 10 діб

Через 3 міс

(n=30)

(n=30)

(n=20)

(n=20)

7,2±0,9

22,5±3,4*

12,2±2,5**

11,3±3,2***

Статистична різниця (р < 0,05) між: *контролем і результатами до
лікування; **даними до лікування і через 10 діб після лікування; ***даними
на 10 добу та через 3 міс після проведеного лікування.
Отримані результати свідчили, що після застосування препарату
“Лікопід”

виявлено

суттєве

і

довготривале

зниження

вмісту

ІК

в ротоглотковому секреті у 67% хворих на ХТ. Вміст ІК в ротоглотковому
секреті дітей зменшився практично у 2 рази, з 22,5 од.опт.щ., до
12,2 од.опт.щ., (на 10 добу) і через 3 міс відповідав найбільшому значенню
для норми (11,3–3,2=8,1 од.опт.щ.).
Поряд з цим застосування препарату “Лікопід” в рамках проведеної
терапії не вплинув на вміст у ротоглотковому секреті дітей sIg А (рис. 5.2).
Встановлено, що вміст sIg А в ротоглотковому секреті хворих дітей 1-ї групи
(ХТ+К) до лікування складав 0,17 г/л, (у 4,8 разів менше нормі – 0,81 г/л).
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Через 3 міс після базового лікування – 0,21 г/л і комплексного лікування із
застосуванням лікопіду – 0,25 г/л, що у 3,2 рази менше норми. Отримані дані
свідчать про те, що застосування препарату “Лікопід” до складу
традиційного лікування суттєво не впливає на вміст sIg А в ротоглотковому
секреті дітей.

після

лікоп

Рис. 5.2. Вміст sIg А (г/л) в ротоглотковому секреті дітей при включенні
лікопіду до складу терапії (n=30 хворих)
Резюме
Таким чином, у 46 із 108 дітей 1-ї групи (з несприятливим перебігом
ХТ+К) після включення неспецифічного модулятора до курсу лікування
констатовано покращення стану, що проявлялося у зникненні рецидивів
ангін або епізодів ГРВІ, неприємного запаху з рота і періодичного
дискомфорту в глотці та підщелепній ділянці, зменшенні інколи розмірів
піднебінних мигдаликів і відсутністю казеозних мас при ротації їх.
Проведені

імунологічні

дослідження стану

місцевого

імунітету

у хворих на ХТ+К свідчать про суттєве пригнічення факторів локального
захисту, які під дією традиційної терапії відновлюються лише частково.
Більш за все це стосується мономерної форми IgA, IgG та імунних
комплексів в ротоглотковому секреті. Для підвищення ефективності
лікування, з нашого погляду, доцільно до складу базисної терапії включати
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неспецифічні імуномодулятори вродженого імунітету (лікопід та інші), які
дозволяють при проведенні курсової терапії ще більш приблизити вище
наведені показники до норми, а також дещо зменшити рівень прозапальних
цитокінів (інтерлейкін-1β та макрофагального запального протеїна MIP-1b).
Але у 62 пацієнтів цієї групи таких результатів не отримано, що стало
приводом до застосування мукозальної вакцини локальної дії.
Публікації, в яких приведені результати приведених досліджень
1. Почуєва Т.В. Обґрунтування необхідності застосування імунокоригуючої
терапії при наявності рекурентного тонзиліту у дітей молодшого шкільного
віку, що перебігає на тлі карієсу зубів / Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельніков,
К.Є. Ямпольська, Т.С. Жулай // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.
– 2017. – № 2. – С.69–75 (Фахове видання).
5.2. Результати додаткового застосування мукозальної вакцини
локальної дії після неспецифічного імуномодулятора
у обстежуваних дітей
Для підвищення ефективності лікування 62 дітей групи 1-ї групи
(ХТ+К) з несприятливим клінічним перебігом ХТ після проведення базової
терапії і використання неспецифічного імуномодулятора, ми застосували
мукозальну вакцину локальної дії, в ролі якої нам був обраний препарат
«Респіброн».
Препарат «Респіброн» складається з кількох мікробних лізатів,
отриманих

з

великих

фрагментів

клітинних

стінок

мікроорганізмів.

Застосування цього препарату у клінічній практиці дозволяє стимулювати
високий рівень продукції специфічних антитіл. Встановлено, що стимуляція
неспецифічної імунної відповіді респіброном іде за рахунок активації
дендритних клітин, макрофагів, нейтрофілів і Nk-клітин, а також індукції
клітинного лізису і фагоцитозу внаслідок підвищення адгезії макрофагів на
бактеріях. Цей препарат активує специфічну імунну відповідь за рахунок
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стимуляції продукції інтерлейкіну-2, активації ефекторних СД 4 та СД 8 Т- і
В-лімфоцитів, а також підвищення продукції специфічних сироваткових
імуноглобулінів IgА, IgM, IgG і sIgA. За даними В.М. Верес [39],
О.Ф. Мельникова [158, 160], Р.Н. Дранік [70], G. Lanzilli [268], респіброн in
vitro сприяє підвищенню продукції інтерлейкінів. In vivo при застосуванні
респіброну відзначається підвищення активності IgМ, В-лімфоцитів (CD 27+,
CD 24+), експресію рецептора до CD 4+ і CD 8+ Т-лімфоцитів та ІЛ-2
В-лімфоцитів, кількості секреторного імуноглобуліну IgА на слизових
оболонках органів дихальної системи. Застосування у сучасній клінічній
імунології препарату “Респіброн” обґрунтовано та апробовано при різних
патологічних процесах запально-інфекційного характеру [39, 70, 158, 160,
268].
У 62 дітей 1-ї групи з несприятливим клінічним перебігом ХТ було
проведено лікування із застосуванням препаратів «Лікопід» і «Респіброн»,
в такій послідовності: базова терапія→ препарат «Лікопід»→ препарат
«Респіброн». Після закінчення прийому лікопіду був застосований препарат
«Респіброн» по 1 табл на добу протягом 10 діб з інтервалом 20 діб –
трикратний курс.
Отримані нами дані дозволили встановити, що до лікування вміст
прозапальних цитокінів ІЛ-1β і MIP-1b у ротоглотковому секреті у дітей
хворих на ХТ+К становив відповідно 119 і 58 пг/мл. В нормі вміст цитокінів
ІЛ-1β і MIP-1b у ротоглотковому секреті дітей сягав відповідно 15 і 9 пг/мл.
Таким чином, в умовах ХТ+К вміст прозапальних цитокінів ІЛ-1β і MIP-1b
у ротоглотковому секреті дітей перевищував норму відповідно у 8 і 6,5 рази.
Після проведення базової терапії і застосування препаратів «Лікопід» +
«Респіброн») вміст прозапальних цитокінів ІЛ-1β і MIP-1b суттєво знизився,
наблизився до норми і становив відповідно 20 і 17 пг/мл. Результати
проведених досліджень наведені на рис. 5.3.
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ІЛ-1

Рис. 5.3. Вміст прозапальних цитокінів (пг/мл) у ротоглотковому секреті
дітей до та після комбінованої терапії із застосуванням препаратів
«Лікопід» і «Респіброн»
Нами встановлено, що у ротоглотковому секреті дітей з ХТ+К до
лікування вміст α-інтерферону становив 13 пг/мл, імунних комплексів –
14 од.опт.щ. Після базового лікування і застосування препарату «Лікопід»,
вміст α-інтерферону суттєво зменшився і становив 8 пг/мл, імунних
комплексів – 7 од.опт.щ. Застосування комбінованої терапії (базова +
«Ліпікон» + «Респіброн») дозволило нормалізувати вміст у ротоглотковому
секреті дітей α-інтерферону і імунних комплексів. Отримані результати
статистично не відрізнялися від контрольних показників. Результати
досліджень представлені на рис. 5.4.
Нами проведені дослідження впливу комбінованої терапії на вміст
у ротоглотковому секреті дітей sIgА, mIgA IgG (рис. 5.5). Необхідно
відзначити, що застосування базової терапії+«Лікопід»+«Респіброн» для
лікування дітей на ХТ+К суттєво і позитивно вплинуло на показники
імуноглобулінів (г/л) у ротоглотковому секреті, вміст яких практично не
відрізнявся від контрольних значень. Особливо це стосується sIgА.
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Рис. 5.4. Зміни вмісту α-інтерферону (пг/мл) і імунних комплексів (од.опт.щ.)
у ротоглотковому секреті дітей хворих на хронічний тонзиліт після лікування
(базова + «Лікопід» + «Респіброн»)

Рис. 5.5. Зміни вмісту імуноглобулінів (г/л) у ротоглотковому секреті дітей
з ХТ після лікування (базова + «Лікопід» + «Респіброн»)
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Резюме
Таким чином, ще у 44 із 62 дітей 1-ї групи (з несприятливим перебігом
ХТ+К) після включення після неспецифічного модулятора до курсу
лікування мукозальної вакцини локальної дії констатовано покращення
стану, що проявлялося у зникненні рецидивів ангін або епізодів ГРВІ,
неприємного запаху з рота і періодичного дискомфорту в глотці та
підщелепній ділянці, зменшенні інколи розмірів піднебінних мигдаликів і
відсутністю казеозних мас при ротації їх.
Для більш вагомих результатів лікування і досягнення стану стійкої
клінічної ремісії доцільно проводити додаткову вакцинацію із застосуванням
мікробних вакцин локальної дії (респіброн та ін.), які дозволяють значно
зменшити

рівні

потенційно

деструктивних

форм

(інтерлейкін-1β

та

макрофагального запального протеїна MIP-1b), альфа-інтерферону, а також
підвищити вміст sIgA як основного показника місцевого імунітету, що
значно зменшує ступінь дисбіозу в ротоглотці (див. главу 5.3).
Публікації, в яких приведені результати приведених досліджень
1. Почуєва Т.В. Обґрунтування необхідності застосування імунокоригуючої
терапії при наявності рекурентного тонзиліту у дітей молодшого шкільного
віку, що перебігає на тлі карієсу зубів / Т.В. Почуєва, О.Ф. Мельніков,
К.Є. Ямпольська, Т.С. Жулай // Журнал вушних, носових і горлових хвороб.
– 2017. – № 2. – С.69–75 (Фахове видання).
5.3. Динаміка мікробіологічного пейзажу піднебінних мигдаликів
під впливом імунокоригуючої терапії у обстежуваних дітей
Нами

проведено

дослідження

впливу

неспецифічного

імуностимулятора і мукозальної вакцини локальної дії на мікробний пейзаж
слизових оболонках піднебінних мигдаликів дітей МШВ, хворих на ХТ+К
(табл. 5.2).
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Таблиця 5.2
Частота виділення мікроорганізмів зі слизової оболонки піднебінних
мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт після комбінованої терапії
(ХТ+К)

(ХТ+К)+

(ХТ+К)+Лікопід

n=30

Лікопід

+Респіброн

(100%)

n=30 (100%)

n=30 (100%)

Staphylococcus aureus

13 (43%)

12 (40%)

11 (37%)

Staphylococcus saprophyticus

3 (10%)

8 (27%)*

9 (30%)*

Staphylococcus epidermidis

8 (27%)

13 (43%)

14 (47%)*

Streptococcus pyogenes

20 (68%)

14 (47%)

11 (37%)*

Streptococcus mutans

8 (27%)

3 (10%)

2 (7%)*

Streptococcus mitis

7 (23%)

3 (10%)

1 (3%)*

Enterococcus spp.

14 (47%)

9 (30%)

7 (23%)*

Lactobacillus spp.

5 (17%)

10 (33%)

12 (40%)*

Moraxella spp.

7 (23%)

6 (20%)

6 (20%)

Haemophillus spp.

7 (23%)

6 (20%)

6 (20%)

Enterobacteriacae1

11 (37%)

9 (30%)

8 (27%)

Сandida spp.

11 (37%)

8 (27%)

6 (20%)

Вид мікроорганізму

1

Enterobacteriacea – представники родів Klebsiella, Citrobacter та E. сoli,

*стат. різниця (р <0,05) між початком і кінцевим результатом лікування.
Після

проведеного

комбінованого

лікування

з

використанням

неспецифічного імуномодулятора і мукозальної вакцини відбулося суттєве
зменшення частоти висівання патогенної мікрофлори, що в багатьох
випадках мало статистично достовірну різницю: Streptococcus pyogenes:
майже в 2 рази (відповідно 68 і 37%), Streptococcus mutans: иайже в 3,5 рази
(відповідно 27 і 7%); Streptococcus mitis майже в 7,5 разів (відповідно 23 і
3%); Enterococcus spp. приблизно в 2 рази (відповідно 47 і 23%). Найбільший
позитивний вплив мала запропонована нами комбінована терапія на частоту
висівання Lactobacillus spp., яка збільшилася у 2,5 рази: відповідно 17 і 40%.
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Результати частоти висівання мікроорганізмів корелюють зі змінами
щільності мікробної колонізації на слизовій оболонці піднебінних мигдаликів
у хворих дітей на ХТ+К після проведення комбінованої терапії (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Щільність мікробної колонізації на слизовій оболонці піднебінних
мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт після комбінованої терапії
Щільність мікробної колонізації lg КУО /г
(М±m)
Вид мікроорганізму

(ХТ+К)

(ХТ+К)

(ХТ+К)+Лікопід

n=30

+Лікопід

+Респіброн

(100%)

n=30 (100%)

n=30 (100%)

Staphylococcus aureus

3,9±0,6

3,7±0,4

3,6±0,5

Streptococcus pyogenes

5,9±0,9

4,9±0,9

4,7±0,7

Staphylococcus epidermidis

2,6±0,6

3,1±0,6

3,3±0,6

Enterococcus spp.

4,1±0,8

3,6±0,6

3,5±0,9

Lactobacillus spp.

1,1±0,3

2,7±0,6

3,1±0,5

Нами встановлено, що після проведеного лікування хронічного
тонзиліту за допомогою запропонованих препаратів, відбулася нормалізація
мікробного пейзажу на слизових оболонках піднебінних мигдаликів. Суттєво
зменшилася щільність мікробної колонізації (lg КУО/г) Streptococcus pyogenes:
5,9 (ХТ+К), 4,9 (Лікопід), 4,7 (Лікопід+Респіброн) і Enterococcus spp.: 4,1
(ХТ+К), 3,6 (Лікопід), 3,5 (Лікопід+Респіброн), а підвищилася щільність
мікробної колонізації Lactobacillus spp. Щільність мікробної колонізації
Staphylococcus aureus не змінилася і дорівнювала контрольним даним. Це
свідчить про те, що проведене лікування не впливає на колонізацію слизових
оболонок Staphylococcus aureus і розглядають його як супутнє інфікування.
Отримані позитивні результати застосування комбінованої терапії при
лікуванні хронічного тонзиліту пояснюються тим, що неспецифічний
імуномодулятор посилює фагоцитоз, сприяє зростанню бактерицидної і
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цитотоксичної активності фагоцитів по відношенню до бактеріальних агентів
та вірус-інфікованих клітин. Мукозальна вакцина локльної дії сприяє
активації мікрофагів і нейтрофілів; підвищенню адгезії і фагоцитозу бактерій
макрофагами; індукції клітинного лізису. Позитивний її вплив на фагоцитоз
бактеріальних агентів та вірус-інфіковані клітини розповсюджується не
тільки на піднебінні мигдалики, зменшуючи ступінь дисбіозу слизової
оболонки, але й на інші структури ротової порожнини, в тому числі зуби.
Резюме
Проведені мікробіологічні дослідження свідчать, що ХТ+К у дітей
МШВ призводить до збільшення у складі мікробного пейзажу слизових
оболонок кількості видів патогенної флори і дисбаланс у нормофлорі. Після
проведення традиційної базисної терапії у частини пацієнтів зі сприятливим
перебігом захворювання спостерігається позитивна динаміка і з боку
мікробних агентів: зменшується частота висівання патогенної мікрофлори та
зростає частота висівання представників роду лактобацил. Там же, де перебіг
ХТ мав несприятливий характер, ми спостерігали відсутність таких
позитивних змін після базисної терапії в мікробіологічному статусі.
Для досягнення стану стійкої клінічної ремісії (не менше 3 міс) і отримання
більш вагомих позитивних результатів лікування ХТ+К у дітей МШВ нами
запропоновано додавати в курс лікування неспецифічний іиуномодулятор і
мукозальну вакцину локальної дії, що призвело до позитивних змін
у мікробіоценозі і значно зменшило ступінь дисбіозу в ротоглотці і піднебінних
мигдаликах. Ці зміни корелювали з результатами клінічних та імунологічних
даних, що дозволяє стверджувати, що динаміка мікробіологічного пейзажу може
служити маркером перебігу ХТ і ефективності застосованого лікування.
Публікації, в яких приведені результати приведених досліджень
1. Pochueva T. Palatine tonsil mucous membrane microbe scenery dynamics
in children with chronic tonsillitis before and after concomitant caries sanation /
T. Pochueva, Ye. Yampolskaya, I. Kuchma // Otorhinolaryngology. Eastern
Europe. – 2016. – Vol. 6, № 4. – Р. 528–536.
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Запальна патологія верхніх дихальних шляхів і до тепер становить
більше 80% від усіх звернень до лікаря-отоларинголога. Захворюваність на
ХТ у дорослих становить 2–15%, а у дітей і на теперішній час, за різними
оцінками,

сягає

20–40%

[2,

124].

Це

пояснюється

анатомічним

розташуванням піднебінних мигдаликів на перехресті дихального і травного
тракту, їх постійним інфікуванням на тлі підвищеної алергізації населення, а
також віковою незавершеністю імунологічних функцій у дитячому організмі.
Існуюче раніше повальне захоплення радикальними хірургічними
методами лікування ХТ за останні 20–25 років поступилося місцем більш
ощадливому консервативному підходу, що, безсумнівно, є позитивним
моментом [35, 88, 104, 258]. Це стало наслідком з’ясування значущої ролі цих
органів лімфо-епітеліальної системи у формуванні загального і місцевого
імунітету. Стало відомо, що у піднебінних мигдаликах присутні різні
популяції лімфоцитів – Т, В и NК, їх субпопуляції, а також клітин, які здатні
продукувати різні типи цитокінів, з цих лімфоцитів отриманий інтерферон,
практично всі типи інтерлейкінів, тромбоцитарний фактор росту, фактор
некрозу пухлин і лімфотоксин, ряд цитокінів, які мають властивості фактора
гальмування міграцій макрофагів і лейкоцитів – MIF, LIF. Важливою
функцією піднебінних мигдаликів є створення оптимального мікрооточення
для проліферації й дозрівання лімфоцитів з наступною доставкою зрілих
ефекторних клітин імунної системи в різні органі й тканини, причому, роль
такого мікрооточення відіграє ретикулярний (криптальний) епітелій [33, 128,
151, 249, 250, 278].
Кількість захворювань, які пов'язують з наявністю ХТ, все надалі
продовжує збільшуватися. Якщо раніше приділяли увагу переважно
ураженню дихальних шляхів, нирок, суглобів, тканин серця, шкіри та
нервової системи, то натепер, особливо у дітей і підлітків – порушенням
в діяльності кишково-шлункового тракту, залоз внутрішньої секреції,
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психоемоційної

сфери,

особливо

на

тлі

цукрового

діабету,

при

функціональних розладах голосу, алергійних процесах різної локалізації [47,
163, 176]. Але треба відмітити, що більшість дослідників вивчали негативний
вплив хронічного патологічного процесу в піднебінних мигдаликах на стан
інших органів і систем, і тільки деякі з них намагалися встановити
особливості функціонування піднебінних мигдаликів при наявності іншої,
частіше поруч розташованої патології, такої як викривлення носової
перетинки із супутнім хронічним вазомоторним ринітом, хронічним
синуситом, аденоїдитом [7, 80, 233, 256].
Переважно в стоматологічній літературі останнім часом фігурують
роботи, пов’язані з пошуком причин значного збільшення у дітей молодшого
шкільного віку карієсу зубів, незважаючи на те, що з'явилися нові, більш
досконалі

пломбувальні

матеріали

та

інструменти,

збільшилася

укомплектованість кадрами стоматологів, а кількість дітей, що потребують
лікування каріозних зубів, зросло з 50 до 97,23% [69, 116, 229]. На їх думку,
серед факторів ризику розвитку карієсу зубів, які значимі для дітей цього
віку, дослідники називають зниження імунологічної реактивності організму
дитини внаслідок частих застудних захворювань, перенесених дитячих
інфекцій, хронічних запалень ЛОР-органів, частіше – гіперплазії піднебінних
мигдаликів

з

латентним

запаленням.

В

стоматологічних

джерелах

розглядається стан факторів місцевого імунітету в змішаній слині і ступінь
мікробного обсіменіння, але без обґрунтованого зв’язку зі станом лімфоїдних
органів глотки. І ніде ми не зустріли робіт, пов’язаних з визначенням
особливостей перебігу саме ХТ у дітей із супутнім карієсом зубів.
На це звертають увагу і педіатри, коли у дітей МШВ, з одного боку, все
частіше констатують ознаки ХТ, часто на тлі гіпертрофії піднебінних
мигдаликів, а з другого, – поширення каріозного ураження зубів.
М.Р. Богомильський

[23]

у

патогенезі

ХТ

приділяє

велику

увагу

інкапсульованим вогнищам некрозу, які індукують зрив імунологічної
толерантності та формування патологічного аутоімунного стану. На думку
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авторів, це приводить до зростання частоти розвитку супутніх та поєднаних
захворювань

внаслідок

токсичного

впливу

інфекції

гематогенним

і

лімфогенним шляхом. Доказано, що рання поява вогнищ хронічної інфекції,
значною мірою в глотці (в 2–3-річному віці), а також їх присутність до 5–7
років обумовлює несприятливий вплив на організм дитини і місцево – на
стан зубощелепної системи [4, 56, 173].
Тому метою нашого дослідження стало підвищення ефективності
діагностики і лікування дітей з ХТ та супутньою патологією зубощелепної
системи. Зважаючи на те, що санація вогнищ інфекції ЛОР-органів і
порожнині рота взагалі залишається однією із пріоритетних задач педіатрії,
отоларингології і стоматології, особливо коли мова йде про дитячий вік
пацієнтів, то в задачі нашого дослідження входило не тільки визначення
клініко-епідеміологічних паралелей перебігу захворювань, мікробіологічне
та імунологічне обстеження цих пацієнтів, а також пошук інформативних
критеріїв діагностики при необхідності обґрунтованого використання
імунокоригуючої терапії, особливо після санації карієсу зубів.
Для вирішення окреслених завдань нами був проведений кореляційнорегресивний аналіз епідеміологічних зв’язків ХТ. Нашими дослідженнями
з’ясовано, що захворюваність на ХТ у дітей МШВ в м. Харкові залишається
приблизно на однаковому рівні протягом останніх 5 років і складає
в середньому 13,7 на 1000 населення, що декілька перевищує показників
інших дослідників [5, 14, 237].
Із обстежених 1710 дітей МШВ віку ознаки ХТ мали приблизно 15%,
карієс зубів різної інтенсивності – приблизно 17%, а комбінація ХТ+К
у однієї дитини визначена приблизно у 10% осіб від обстежених і практично
у половини від хворих на ХТ. В молодшому шкільному віці ХТ перебігає на
тлі гіпертрофії піднебінних мигдаликів приблизно у 40–50% дітей без різниці
щодо наявності карієсу зубів. Це відповідає даним інших дослідників [58, 79,
157] і свідчить про напруження і незрілість місцевих захисних сил в глотці.
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Також нами виявлена цікава тенденція: незважаючи на те, що
в старших класах, коли проведення стоматологічного лікування більш зручне
з фізичної і психоемоційної точки зору, розповсюдженість К в цьому віці
поступово зменшується, а захворюваність зберігає приблизно той же рівень,
що і в молодших. Кількість хворих на ХТ зростає: розповсюдженіcть – в 1,5
рази, а захворюваність – в 2,3 рази. Приведені дані наглядно демонструють
важливість своєчасного проведення проти рецидивного лікування ХТ саме
у дітей МШВ, особливо в тих випадках, коли він перебігає на тлі карієсу
зубів.
Методом

кореляційно-регресійного

аналізу

виявлена

наявність

залежності рівня поширеності К у обстежуваних від рівня поширеності ХТ
(коефіцієнт кореляції = 0,756, що свідчить про прямий і тісний зв’язок між
розгляднутими факторами), і навпаки – наявність залежності рівня
поширеності ХТ у обстежуваних від рівня поширеності К. Тому зроблений
висновок про досить впливовий взаємозв'язок патологічних процесів
у структурах лімфоглоткового кільця і зубощелепної системи у дітей
шкільного віку, звідки випливає необхідність пошуку факторів взаємного
впливу та можливість їх адекватної корекції. Таких даних ми в літературних
джерелах не зустрічали.
Після проведення скрінінгового обстеження 1710 дітей молодших
класів нами були виділені такі групи пацієнтів без гендерної різниці:
1-ша група – 177 осіб з хронічним тонзилітом і карієсом зубів (ХТ+К);
2-га група – 77 осіб з хронічним тонзилітом без карієсу зубів (ХТ);
4-та група – 30 дітей з карієсом зубів без хронічного тонзиліту (К);
контрольна група – 30 дітей молодшого шкільного віку без хронічного
тонзиліту і без карієсу зубів, соматично здорових.
В цих групах проведено клінічне, епідеміологічне, мікробіологічне та
імунологічне обстеження як на первинному етапі, так і поетапно по
результатам лікування. При визначенні клініко-епідеміологічних паралелей
сполученого перебігу ХТ і К у дітей молодшого шкільного проведено
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порівняння цих показників з аналогічною патологією у дітей старшого
шкільного віку, що сформувало 3-тю групу – 50 дітей 14–17 років без
гендерної різниці.
Нами з’ясовано, що ХТ у дітей МШВ перебігає на тлі різноманітної
супутньої соматичної патології практично у половини, часто комбінованої,
але без достовірної різниці між групами в залежності від паралельно
існуючого карієсу зубів. В якійсь мірі ці результати можливо порівняти
з даними В.О. Тирса [222], коли комбіновану соматичну патологію у дітей
12-річного віку, що страждають на ХТ+К, виявлено приблизно в 60%
випадків.
Нами проаналізовані особливості клінічного перебігу ХТ дітей МШВ
з карієсом зубів. Традиційно вважають, коли говорять про ХТ, то мають на
увазі хронічний процес у піднебінних мигдаликах з усіма притаманними
йому

морфологічними

ознаками,

які

патофізіологічно

проявляються

у пригніченні неспецифічних факторів природної резистентності організму,
порушенні гуморальної і клітинної ланок імунітету. Але розвитку ХТ не
завжди передує перенесена ангіна. Захворювання може розвиватися
непомітно (так звана безангінозна форма), маскуючись частими ГРВІ,
аденоїдитами, фарингітами, стоматитами [2, 5, 36, 124]. За даними цих
авторів, до категорії часто хворіючих можна віднести від 15 до 75% дитячого
населення, причому 67% із них мають патологію ЛОР-органів, а на
аденотонзилярну патологію в її структурі припадає 74%. У таких дітей
частіше

відзначаються

відхилення

морфофункціональних

показників,

складаються передумови до адаптаційного зриву і розвитку хронічної
патології.
Нами з’ясовано, що у дітей МШВ при комбінації ХТ+К статистично
достовірно частіше відносно групи без К визначалась безангінозна форма ХТ
(приблизно у кожного четвертого) з терміном захворювання 1–2 роки.
Основною скаргою таких дітей стає неприємний запах з рота (у 44%) на тлі
частих ГРВІ до 5–6 разів на рік (приблизно у 80%), з періодичними болями

112
в горлянці і в зоні підщелепних лімфовузлів у більшості обстежених.
Статистично достовірну різницю з дітьми без карієсу мала тільки скарга на
неприємний запах з рота (відповідно 44 і 24%), який міг бути обумовлений
наявністю патогенної мікрофлори як на/в мигдаликах, так і на поверхні зубів,
а також, за даними різних авторів, вираженим ступенем дисбіозу [24, 32,
279]. Інші причини виникнення неприємного запаху були виключені.
В клінічних ознаках ХТ+К звертала на себе увагу наявність рубцевих
спайок між мигдаликами та піднебінними дужками, особливо у верхньому
полюсі у 63% із них, збільшення і ущільнення реґіонарних лімфатичних
вузлів у 41%, що мало статистичну різницю відносно дітей без карієсу. Інші
ознаки – наявність казеозно-гнійних пробок у лакунах мигдаликів при
ротації, валикоподібне потовщення країв передніх і задніх піднебінних дужок
з набряклістю верхнього кута між ними констатувалась у більшості
пацієнтів, але приблизно однаково в обох групах.
Для об’єктивізації хронічного запалення в піднебінних мигдаликах
застосоване ультразвукове дослідження (УЗД). Визначено, що також мали
місце статистично достовірні відмінності в деяких показниках між дітьми 1-ї
і 2-ї груп, а саме нечіткість контурів мигдаликів в 64% випадків (проти 42%),
потовщення капсули в 75% випадків (проти 58%), поглиблення лакун
мигдаликів більше 2 мм (іноді до 4 мм) у 68% відсотків з їх розширенням
у 94% (проти 24 і 46%), підвищення ехогенності структури мигдаликів у 76%
(проти 34%), що характеризувало фіброзні зміни у вигляді лінійних
гіперехогенних структур по всій поверхні останніх, збільшення і ущільнення
реґіонарних підщелепних лімфовузлів у 56% дітей (проти 28%). Для
обстежуваних дітей обох груп було характерним збільшення розмірів
піднебінних мигдаликів до 20–30 мм більш, ніж у половини, неоднорідність
структури практично у всіх пацієнтів з кістами у 23–10% і з перефокальним
набряком, що в цілому відповідало клінічним даним і характеризувало
наявність патологічних змін структури останніх.
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При комбінації ХТ+К у дітей старшого шкільного віку також
переважала безангінозна форма ХТ, яка не завжди помітна при поверхневому
огляді навіть отоларингологом, а тим більше педіатром, і не спонукає лікарів
і батьків до проведення протирецидивних заходів. І основними скаргами при
звертанні до лікарів стає неприємний запах із рота, який виявляється частіше
в підлітковому віці (66 і 44%). Тому ротацію мигдаликів ми вважаємо
обов’язковим методом дослідження.
Відомо [96, 212], що індигена мікрофлора слизових оболонок
порожнини

рота

має

досить

постійні

параметри,

незважаючи

на

різноманітність механізмів перманентного інфікування: фекально-оральний,
повітряний та контактний. Це постійно вносить дисбаланс в існуючий
мікробний біоценоз, має потенціал до самовідтворення за рахунок продукції
компонентів

специфічного

і

неспецифічного

захисту

(комплементу,

лізоциму, інтерферону, тощо), що і забезпечує швидку елімінацію більшості
агентів, проникаючих ззовні [26, 31, 230]. Нами з’ясовано, що при поєднанні
ознак патологічних процесів в порожнині рота і глотки спостерігається
значніше, ніж тільки при ХТ, порушення мікробіоценозу.
Ще в 1978 році А.К. Покотиленко [179] основним елементом
ефективної терапії ХТ вважав покращення дренування лакун піднебінних
мигдаликів. Обґрунтовував він це тим, що весь патологічний процес
розгортається в лакунах здебільше третього і четвертого порядку, де
створюються

умови

термостату

для

культивування

різного

роду

мікроорганізмів. У самій же паренхімі мигдаликів ознак запалення в період
ремісії немає. Саме тому бактеріологічні дослідження проведені нами
в мікроаерофільних і анаеробних умовах, які змінюють біологічні
властивості

умовно-патогенних

бактерій,

посилюючи

інвазивність

і

зменшуючи здатність до формування біоплівок, особливо Streptococcus spp.
Нами було ідентифіковано 17 представників мікроорганізмів з лакун
піднебінних мигдаликів обстежуваних дітей, що страждають на ХТ як при
наявності К, так і без нього. Найчастіше висівали S. pyogenes (68–50%),
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S. aureus (44–42%), Enterococcus spp. (48–38%), представники родів Klebsiella,
Citrobacter и E. сoli (38–32%), гриби роду Сandida (38–22%). В наших
дослідженнях показано, що стафілокок висівався приблизно однаково у всіх
групах, в той час як частота висівання піогенного стрептококу, ентерококів
в досліджуваних групах статистично достовірно відрізнялася. До лікування
у вогнищі запалення висівались представники гноєтворних коків –
Streptococcus pyogenes кількістю lg 5,7–5,8 КУО/г і плазмокоагулюючі
стафілококи Staphylococcus aureus кількістю lg 3,9 КУО/р. Представники
ентерококів, які останнім часом розглядаються як етіологічний фактор
багатьох гнійно-запальних захворювань, персистували у обстежених хворих
кількістю lg 3,9–4,1 КУО/р. Виявлено розширення видового складу
мікробіоценозів слизових оболонок піднебінних мигдаликів за рахунок
ентеробактерій (представники роду Klebsiella, Citrobacter і E. coli) кількістю
lg 3,8–3,9 КУО/г, а також дріжджових грибів (C. аlbicans) кількістю lg 4,6–
4,9 КУО/р.
Треба відмітити, що персистуюча бактеріальна інфекція в глотці при
очевидному різноманітті особливостей збудників досить часто перебігає
в субклінічній або латентній формі, тобто в основному є "німою" інфекцією,
яка не має власних клінічних проявів. Порівнюючи результати наших
досліджень з іншими, можна констатувати частковий збіг і часткові
розбіжності в літературних і отриманих нами даних. Так, Л.М. Хуснутдинова
[230] у хворих на ХТ порівняно зі здоровими в 1,3 рази частіше зустрічала
мікроорганізми роду Staphylococcus, в 4 рази частіше – родів Klebsiella та
Neisseria, в 1,5 рази рідше – бактерії роду Streptococcus. О.В. Бухарін [31]
виявив, що частота асимптомного бактеріїносійства, асоційованого зі
S. aureus, S. epidermidis, H. influenzae, H. Parainfluenzae, S. pneumoniae,
M. catarrhalis, становить 6–40%. За даними Н.М. Хмельницької [227],
А.С. Товмасяна [223], в патогенезі ХТ основне місце займає Streptococcus
pyogenes, хоча С.Г. Арзамазов [11], В.П. Єнін [77] стверджують, що значна
роль належить Staphylococcus aureus. Але ці дослідники сходяться на думці
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про те, що поява останнього слід розглядати як супутнє інфікування, яке не
грає таку ж важливу роль в етіологічному і патогенетичному аспекті, як
гемолітична стрептококова інфекція. В той же час, дослідженнями
В.К. Леонтьева [134], T.A. Kitten [264] доведено, що підвищеною здатністю
утворювати зубний наліт і викликати ураження зубів має Streptococcus
mutans, колонії якого складають в ньому до 70% всіх мікроорганізмів. З крип
мигдаликів Streptococcus mutans висівався в наших спостереженнях в 26%
випадків при комбінованій патології піднебінних мигдаликів и зубощелепної
системи, що було статистично достовірно більше, ніж в групі дітей з ХТ без
карієсу.
Негативною тенденцією є зменшення Lactobacillus spp. до 16% (при їх
висіванні навіть не в нормі, а просто при ХТ до 32%), які є антагоністами
стафілококів і ентеробактерій завдяки утворенню великої кількості молочної
кислоти. Причому відомо [24, 26, 126], що при зниженні лактобацил
в мікробіоценозі патогенні властивості вище названих бактерій зростають.
Таким чином, нами встановлено, що мікробіоценози слизових
оболонок

піднебінних

мигдаликів

складалися,

в

основному,

з багатокомпонентних асоціацій аеробної, факультативно-анаеробної та
анаеробної мікрофлори, причому ступінь дисбіозу зростала пропорційно
глибині К. При цьому зростання кількості патогенних бактерій і грибів
супроводжувалось зменшенням титру нормальної мікрофлори, що свідчить
про посилення дисбіотичних порушень.
Для

вивчення

факторів

місцевого

імунітету

ротоглотки

були

співставленні дані (по 30 дітей) з 1-ї, 2-ї і 4-ї та контрольної груп між собою.
Беручи до уваги роботу Л.В. Ковальчук [112], в якій доказана мала
інформативність оцінки загального імунологічного статусу, а за рівнем sIgA
в секреті – висока ступінь схожості імунологічних і клінічних результатів
при ХТ, що дозволило запропонувати вміст секреторної (димерної форми)
IgA (sIgA) з прогностичною метою. За даними В.П. Бикової [37],
О.Ф. Мельнікова

[158],

мономерна

форма

IgA

є

малоефективною
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у зв'язуванні мікробних та інших антигенів, тому її збільшення при ХТ
розглядається як індикатор рівня деградації димерної форми. Нами
встановлено, що рівень sIgA достовірно знижувався при наявності окремо ХТ
чи окремо К відносно контролю в 2–2,5 рази, але найбільш низьким він був
при поєднанні цих патологій – майже в 3,5 рази. Вміст mIgA збільшувався
зворотно пропорційно і найбільш значимо – також в 1-й клінічній групі
(в 3,5 рази).
Прозапальний IgG у ротоглотковому секреті, який, за даними деяких
дослідників [37, 87, 160], здатний формувати деструктивні імунні комплекси,
був статистично достовірно підвищений тільки при наявності поєднаної
патології в 1-й групі пацієнтів і сягав рівня 0,45 г/л при нормі 0,05–0,15 г/л.
У 2-й групі підвищення до 0,26 г/л, а в 4-й – до 0,2 г/л – статистично не
значимо. Пропорційно йому визначено і зростанням рівня імунних
комплексів (ІК) середньо розмірної групи як індикаторів запалення до 14 од.
у дітей з ХТ, до 15,2 од. – з К, але особливо значимо, статистично достовірно
– при поєднанні останніх ХТ+К – до 22,5 од. (при контролі – до 7,2 од.). Така
реакція, за даними вище названих авторів, дає змогу констатувати зміну
структурно-фізіологічного бар'єру слизової оболонки глотки в напрямку
поглиблення локального імунодефіциту.
Зважаючи на те, що напруга місцевого імунного статусу проявляється
підвищеним вмістом прозапальних цитокінів та хемокінів [70, 99, 119], нами
виявлено збільшення концентрації хемокінів (МІР-1b) і інтерлейкіну (ІЛ-1β)
у дітей з ХТ в 4–4,5 разів в порівнянні з контрольною групою. Ми також
констатували, що ці показники у дітей з карієсом зубів без ознак ХТ
практично не відрізнялися від донорів, а при ХТ+К зростали в 9 разів, що
було статистично достовірно. З цього ми зробили висновок, що основне
значення в погіршенні показників місцевого імунного статусу мала
функціональна «небоєздатність» піднебінних мигдаликів, а К тільки це
поглиблював.
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Підтвердженням довготривалого і підвищеного вірусного інфікування
клітин

слизової

оболонки

ротоглотки

і

піднебінних

мигдаликів

у обстежуваних дітей було виявлене нами статистично вірогідне збільшення
(практично в 3 рази) концентрації α-ІФН у дітей з ХТ+К по відношенню до
норми (відповідно 7 і 20 пг/мл). При цьому в 2-й і 4-й групах хворих
спостерігалося незначне підвищення концентрації α-ІФН в ротоглотковому
секреті по відношенню до норми (відповідно 11–12 і 7 пг/мл)
Таким чином, проведені дослідження дають змогу стверджувати, що
каріозний процес у дітей МШВ, коли активно йде становлення імунної
системи, але вона ще несформована як системно, так і на місцевому рівні,
впливає на перебіг ХТ у них, причому досить негативно. Статистично
достовірні зміни в досліджуваних показниках при патології піднебінних
мигдаликів і зубощелепної системи свідчать про формування дефіциту
місцевих захисних механізмів, і можливо, про зв'язок поєднаних процесів
з патогенетичної точки зору при хронізації запалення.
В групі дітей із 177 осіб, де були виявлені ознаки ХТ+К, а також
у 77 осіб з ХТ без карієсу зубів, було проведено комплексне традиційне
лікування згідно протоколів, основною метою якого було зменшення
кількості загострень у найближчому і віддаленому періоді. Констатовано, що
майже у 40% дітей 1-ї групи і 60% пацієнтів 2-ї групи прояви ХТ і частота
рецидивів значно зменшились. Покращання проявлялось у зникненні
загострень протягом року (жодного разу або 1 раз), меншою частотою
захворювання на ГРВІ (не більше 1–2 разів на рік), зникненням неприємного
запаху з рота і періодичного дискомфорту в глотці і підщелепній ділянці,
зменшенням клінічних ознак патології піднебінних мигдаликів.
У інших 108 осіб 1-ї групи після санації каріозних зубів і
консервативного лікування, а також у 32 дітей 2-ї групи покращення не
спостерігалось, причому відсоток пацієнтів із покращанням в 1-й клінічній
групі був статистично достовірно гіршим, ніж в 2-й, що ще раз підкреслює
негативний вплив супутнього карієсу зубів на перебіг ХТ. Зроблений
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висновок, що отримані результати вимагали більш поглибленого обстеження
та пошуку інформативних критеріїв діагностики та інших методів впливу на
піднебінні мигдалики.
При аналізі результатів мікробіологічного дослідження, проведеного
також в мікроаерофільних умовах, з’ясовано, що склад мікрофлори
піднебінних мигдаликів після лікування ХТ і санації каріозних порожнин
зубів у дітей МШВ в кількісному плані змінювався незначно – замість
17 представників нами визначено 14. При порівнянні якісних змін ми
звертали увагу не тільки на присутність, а потім і відсутність карієсу зубів, а і
різний ступінь важкості в перебігу ХТ.
Нами з’ясовано, що в усіх групах як до, так і після санації приблизно
однаково

часто

висівались

Staphylococcus

aureus

(у

44–40%

осіб),

Staphylococcus saprophyticus (у 17–23% осіб), Staphylococcus epidermidis
(у 20–30% осіб), Streptococcus pneumoniae (у 17–22% осіб), Corynebacterium
spp. (у 18–27% осіб), Moraxella spp (у 18–27% осіб), Haemophillus spp (у 18–
23% осіб), представники родів Klebsiella, Citrobacter та E. Coli (у 32–37%
осіб). Це може свідчити про те, що на присутність цих патогенів на слизовій
оболонці піднебінних мигдаликів К значного впливу не має.
В той же час, виявлені патогени, на присутність яких санація каріозних
уражень зубів впливала, але результат різнився залежно від тяжкості
перебігу ХТ.
Так Streptococcus pyogenes до лікування визначався в основній групі
у 68% осіб при щільності мікробної колонізації 5,9±0,9 lg КОЕ/г, що
статистично достовірно відрізнялось від контролю – відповідно 50% при
5,1±0,2 lg КОЕ/г. Після санації каріозних уражень при сприятливому перебігу
ХТ він визначався у 57% осіб при 5,3±0,9 lg КОЕ/г, а несприятливому –
відповідно в 64% і 5,7±0,4 lg КОЕ/г.
Streptococcus mutans з піднебінних мигдаликів до лікування ХТ і санації
зубів визначався в 26% випадків при щільності мікробної колонізації
4,9±0,8 lg КОЕ/г, що статистично достовірно відрізнялось від пацієнтів з ХТ
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без карієсу (відповідно 6% і 3,1±0,22 lg КОЕ/г), то після – визначення його
в групі з більш сприятливим перебігом ХТ значно зменшувалося (відповідно
13% і 3,6±0,6 lg КОЕ/г), а в групі з несприятливим перебігом залишалось на
статистично достовірно вищому рівні, ніж у пацієнтів без карієсу (відповідно
27% і 4,2±0,7 lg КОЕ/г).
Досить близькою за тенденцією виявилася ситуація по відношенню до
Enterococcus spp.: до лікування ці патогени висівались в 48% випадків при
щільності мікробної колонізації 4,1±0,8 lg КОЕ/г, що статистично достовірно
перевищувало показники дітей з ХТ без К – відповідно 28% і 3,6±0,1 lg
КОЕ/г; після лікування при сприятливому перебігу – 37% і 3,8±0,6 lg КОЕ/г,
а несприятливому – 47% і 4,1±0,8 lg КОЕ/г.
Стосовно Streptococcus mitis ситуація збігалась з попередньою тільки за
частотою висівання в групах: до лікування – у 22% осіб (при контролі 6%),
після санації – при сприятливому перебігу знизилась до 12%, а
несприятливому – залишилась на рівні 23%, хоча при цьому щільність
мікробної колонізації не змінювалась 3,1±0,8 lg КОЕ/г – 3,2±0,61 lg КОЕ/г
в залежності від перебігу ХТ і санації зубів.
Зворотно пропорційна тенденція відмічена по відношенню до
представників роду Lactobacillus, які завдяки утворенню великої кількості
молочної кислоти стають антагоністами стафілококів і ентеробактерій,
знижуючи їх патогенність [26, 199]. Якщо до санації карієсу зубів у хворих
на ХТ цей мікробний агент визначався в 16% випадків при щільності
мікробної колонізації 1,1±0,3 lg КОЕ/г, то після проведеного лікування –
в 1-й групі дещо збільшився (відповідно 20% і 2,0±0,4 lg КОЕ/г), а в 2-й групі
залишився майже незмінним (відповідно 14% і 1,7±0,5 lg КОЕ/г).
Треба відмітити, що санація каріозних порожнин зубів у дітей МШВ не
мала значущого впливу на частоту висівання умовно-патогенної флори роду
Enterobacteriacae (Klebsiella, Citrobacter, E. сoli), а також грибів Сandida spp.
(в основному C. аlbicans).
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Отримані результати свідчать, що при сприятливому перебігу ХТ у дітей
МШВ із супутнім К в більшості випадків досить проведення традиційної
консервативної протирецидивної терапії і санації каріозних порожнин, а при
більш тяжкому перебігу ХТ в ідентичній ситуації цих заходів у значному
відсотку випадків не достатньо. Одним із критеріїв призначення додаткових
методів впливу на піднебінні мигдалики при цьому можуть служити
показники бактеріологічного дослідження в мікроаерофільних умовах.
Аналізуючи

показники

місцевого

імунного

статусу

за

період

дослідження можна констатувати наступне. Вміст прозапальних цитокінів
(інтерлейкін-1β та макрофагального запального протеїна MIP-1b), які
відносяться

до

потенційно

деструктивних

форм,

при

первинному

дослідженні у дітей МШВ хворих на ХТ+К було значно підвищений відносно
не тільки здорових (контроль), а і дітей з ХТ без К, що мало статистичну
достовірність. Після традиційного лікування вони дещо зменшувалися, але
все одно значно перевищували контрольні цифри. Додавання в курс терапії
цих пацієнтів тільки неспецифічного імуномодулятора сприяло значному
покращенню результатів лікування, а мукозальна вакцина локальної дії
закріплював одержаний результат (рис. 6.1).
Аналізуючи динаміку вмісту імунних комплексів і α-інтерферону
в ротоглотковому секреті у дітей протягом всього періоду лікування
порівняно з контролем, можна зазначити, що їх порушення з бік значного
збільшення показників також спостерігалися до лікування. Після К і
традиційної терапії ХТ результати значніше покращувалися щодо імунних
комплексів, менше – щодо α-інтерферону. Призначення неспецифічного
імуномодулятору не мало суттєвого впливу на динаміку цих показників, а
комбінована терапія із застосуванням мукозальної вакцини локальної дії
дозволила досягти значно кращих результатів (рис. 6.2).
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ІЛ-1

Рис. 6.1. Динаміка рівнів прозапальних цитокінів (пг/мл) в ротоглотковому
секреті у дітей протягом всього періоду лікування (n=30 в кожній із груп)

25
20
15
10

а-інтер

5

ІК

0

Рис. 6.2. Динаміка рівнів α-інтерферону та імунних комплексів (од.опт.щ.)
в ротоглотковому секреті у дітей протягом всього періоду
(n=30 в кожній із груп)
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Концентрація імуноглобулінів різних класів в ротоглотковому секреті у
обстежуваних дітей протягом всього періоду лікування була також
неоднозначною (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Динаміка рівнів імуноглобулінів різних класів (г/л)
в ротоглотковому секреті у дітей на протязі всього періоду лікування
порівняно з контролем (n=30 в кожній із груп)
Прозапальний IgG в ротоглотковому секреті, здатний формувати
деструктивні

імунні

комплекси,

і

мономерна

форма

секреторного

імуноглобуліну (mIgA), як індикатор рівня деградації димерної форми sIgA,
були статистично значимо підвищені до лікування, статистично значуще
знижувалися після традиційної терапії ХТ і санації карієсу зубів, але не
досягали бажаного результату. Подальше застосування неспецифічного
імуномодулятору і мукозальної вакцини локальної дії повільно зменшувало
їх концентрацію і наприкінці лікування у багатьох випадках приближалося
до нормальних показників.
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В той же час, основний показник місцевого імунітету – sIgA, вміст
якого був значно (в 3 рази!) знижений до лікування, після проведеної
традиційної терапії і навіть включення до її схеми неспецифічного
імуномодулятору дуже повільно зростав, не маючи навіть статистично
достовірної

різниці

між

групами

в

динаміці

лікування.

Нашими

дослідженнями доведено, що тільки використання мукозальної вакцини
локальної дії дозволило покращити результати і приблизити рівень sIgA
ближче до норми.
Отримані дані в імунологічному стані співпадали і з результатами
мікробіологічного дослідження, що проявлялося в зменшення частоти
висівання

з

(Staphylococcus

поверхні
aureus,

піднебінних

мигдаликів

Streptococcus

pyogenes,

патогенної
Enterococcus

флори
spp.,

представників родів Klebsiella, Citrobacter та E. сoli, Сandida spp.),
практичному зникненню Streptococcus mutans і Streptococcus mitis, які мали
значний вплив на ступінь дисбіозу в мікробіоценозі, а також підвищенню
частоти висівання Lactobacillus spp. Все вище приведене обґрунтовано
зменшувало ступінь дисбіозу в порожнині ротоглотки.
Нами визначено, що традиційна терапія ХТ і санація каріозних уражень
зубів при сприятливому перебігу захворювання у 69 осіб із 177 (39%)
призводить до позитивного результату, що проявляється, окрім поліпшення
клінічного перебігу і спрямованості до рівноваги мікробіоценозу, тенденцією
до нормалізації показників місцевого імунітету (рис. 6.4).
Проте у інших 108 дітей МШВ з несприятливим перебігом ХТ, що
проявлялося рецидивами ангін і/або частими ОРВІ з реакцією лімфоїдного
апарату глотки, збереженням явищ дисбіозу і відсутністю нормалізації
місцевих показників захисних сил, ми застосовували неспецифічний
імуномодулятор за схемою, прописаною в анотації. Після його використання
ще у 46 (26%) пацієнтів вдалося досягти стійкої ремісії, що документувалось
показниками клініко-лабораторних досліджень.
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У 62 дітей, які проаналізовані після цього за всіма показниками, що
приведені вище, констатована дуже повільна позитивна динаміка, внаслідок
чого при використовували мукозальну вакцину локальної дії також за
схемою анотації. В цьому випадку стійкої клінічної ремісії протягом 1–
2 років ми досягли ще у 44 осіб (25%), що підтверджено покращанням
мікробіологічних та імунологічних результатів дослідження.
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Рис. 6.4. Динаміка перебігу хронічного тонзиліту у досліджуваних дітей під
впливом різних варіантів консервативної терапії
У 18 дітей (10%) навіть після проведення комбінованої терапії
традиційними засобами та імунокоригуючими препаратами досягти бажаного
результату не вдалося, що проявлялося не тільки продовженням клінічних
ознак рецидивів ХТ і К, а і відсутністю нормалізації показників біоценозу та
зниженим вмістом s IgA в ротоглотковому секреті.
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Резюме
Запропонована методика лікувальної тактики обґрунтовує включення
неспецифічного імуномодулятору і мукозальної вакцини локальної дії поряд
з традиційною терапією хронічного тонзиліту у дітей молодшого шкільного
віку, що перебігає паралельно з карієсом зубів, позитивний вплив на перебіг
захворювання і можливість досягнення стійкої ремісії.
Публікації, що відображають приведені дані:
1.

Почуєва

Т.В.

Обґрунтування

необхідності

застосування

імунокоригуючої терапії у дітей молодшого шкільного віку, хворих на
рекурентний

тонзиліт

з

супутнім

карієсом

зубів

/

Т.В.

Почуєва,

О.Ф. Мельников, К.Е. Ямпольська, Т.С. Жулай // Журнал вушних, носових і
горлових хвороб. – 2017. – №2. – С. 69–75.
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ВИСНОВКИ
У роботі наведено вирішення актуальної наукової задачі - підвищення
ефективності лікування дітей з хронічним тонзилітом та супутнім карієсом
зубів шляхом урахування клініко-імунологічних особливостей перебігу та
застосування

імунокоригуючої

терапії

при

несприятливому

перебігу

хронічного тонзиліту після санації карієсу зубів.
1. Встановлено, що серед дітей молодшого шкільного віку ознаки ХТ
визначаються у 15%, карієс зубів – у 17%, а комбінація ХТ+К у однієї дитини
– у 10% осіб. Існує чітка пряма і зворотна кореляційна залежність рівня
поширеності хронічного тонзиліту і рівня поширеності карієсу зубів.
2. Доведено, що в 1-й групі статистично достовірно частіше відносно
2-ї групи визначається безангінозна форма ХТ (83% осіб) з початком
захворювання в останні 1–2 роки у 55% осіб. Перебіг захворювання
супроводжується неприємним запахом із рота у 44% дітей, рубцевими
спайками між мигдаликами та піднебінними дужками, особливо у верхньому
полюсі у 63% із них, збільшенням і ущільненням реґіонарних лімфатичних
вузлів у 41%. Визначені клінічно особливості ХТ документовані при УЗД
мигдаликів.
3. З’ясовано, що у дітей з ХТ+К відносно дітей без карієсу при
дослідженні

в

мікроаерофільних

умовах

статистично

достовірно

збільшується частота висівання патогенної мікрофлори і щільність мікробної
колонізації Streptococcus pyogenes у 68% кількістю lg 5,8 КУО/г,
Staphylococcus aureus у 44% кількістю lg 3,9 КУО/г, ентеробактерій у 38%
кількістю lg 3,9КУО/г, дріжджових грибів у 38% кількістю lg 4,9 КУО/г,
Streptococcus mutans у 26% кількістю lg 4,9 КУО/г. Відзначено зниження
частоти виділення лактобактерій до 16% кількістю lg 1,1–2,5 КУО/г,
властивих для даного біотопу в нормі, що поглиблює ступінь дисбіозу, який
сягає III–IV ступінь.
4. Констатовано, що в 1-й групі відбувається виражене зниження
захисних факторів локального імунітету в ротоглотці (sIgA знижується
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в 3,5 рази, α-ІФН зростає в 3 рази), збільшується концентрація чинників
імунопатологічної спрямованості (IgG та імунних комплексів приблизно
в 3 рази, ІЛ-1β і MIP-1b в 7–9 разів). Відносно 2-ї групи за всіма цими
показниками зберігається аналогічна статистично достовірна різниця, але
в меншому ступені.
5. Визначено, що проведення традиційної консервативної терапії ХТ
з паралельною санацією карієсу зубів у дітей молодшого шкільного віку
сприяє нормалізації вмісту в ротоглотковому секреті IgG та mIgA, додавання
неспецифічного імуномодулятора призводить до зменшення рівнів імунних
комплексів, ІЛ-1β і MIP-1b, але тільки після використання мукозальної
вакцини локальної дії у більшості пацієнтів з’явилась чітка тенденція до
нормалізації концентрації α-ІФН і sIgA.
6. Доведено, що найбільш ефективним методом лікування дітей
молодшого шкільного віку, хворих на ХТ+К, є поєднання традиційної терапії
та сучасної імунокорекції із застосуванням неспецифічних імуномодуляторів
та мукозальної вакцини локальної дії.
7. Характер перебігу хронічного тонзиліту на тлі карієсу зубів у дітей
молодшого шкільного віку співпадав зі змінами показників в імунологічному
стані. Основними значущими показниками при визначеній сполученій
патології

стали sIgA,

α-ІФН і MIP-1b, які служать специфічними

діагностичними маркерами.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
При наявності у дітей молодшого шкільного віку ознак ХТ, що
перебігає на тлі карієсу зубів, протирецидивну терапію починають
з традиційного впливу на піднебінні мигдалики згідно з протоколами
лікування і санації каріозних порожнин.
При

неефективності

(наявність

рецидивів

ангін,

збереження

неприємного запаху з рота і реакції реґіонарних підщелепних лімфовузлів,
поява нових осередків карієсу зубів) показано проведення бактеріологічного
(зі слизової оболонки мигдаликів в мікроаєрофільних умовах культивування)
та імунологічного (вміст в ротоглотковому секреті sIgA, α-ІФН) дослідження.
При висіванні патогенної вірулентної мікрофлори з визначеною
щільністю мікробної колонізації і паралельним зменшенням нормофлори
в біотопі, а також значному зменшенні вмісту sIgA і підвищенні концентрації
α-ІФН

показано

включення

в

план

лікувальних

заходів

почергово

неспецифічних імуномодуляторів та мукозальної вакцини локальної дії.
Наслідком такого лікування буде зменшення кількості ХТ у дітей,
скорочення тривалості та зменшення тяжкості перебігу, зменшення числа
днів, пропущених у школі через хворобу, і необхідності в застосуванні
комбіневаної терапії, передусім антибіотиків, що представляє особливо
значимий результат в умовах зростаючої стійкості до них.
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