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АНОТАЦІЯ
Ковальчук П.М. Діагностика хронічного ларингіту за наявності екзогенних
хімічних чинників на основі даних клініко-інструментального дослідження
голосового апарату та оцінка факторів ризику його розвитку. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 –
Медицина – 14.01.19 – отоларингологія. – Державна установа «Інститут
отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних
наук України», Київ, 2021.
Дисертація

присвячена

проблемі

підвищення

якості

діагностики

хронічного ларингіту за наявності екзогенних хімічних чинників.
Мета роботи – підвищення якості діагностики хронічного ларингіту на
основі комплексного клініко-інструментального дослідження стану голосового
апарату та оцінки факторів ризику його розвитку.
Дисертація базується на аналізі комплексного клініко-інструментального
дослідження стану голосового апарату та голосової функції у 75 пацієнтів з
хронічними ларингітами на тлі впливу хімічних факторів, 15 практично здорових
осіб контрольної групи та 15 хворих на хронічний ларингіт без контакту з
хімічними речовинами, що були включені до дослідження як група порівняння.
Аналіз даних проведено з урахуванням характеристик екзогенного хімічного
впливу, зумовленого виробництвом азотовмісних сполук. Всім досліджуваним
хворим на хронічний ларингіт було проведено комплексне обстеження, зокрема
загальноклінічні

обстеження,

отоларингологічний

огляд,

спеціалізований

фоніатричний огляд із функціональними навантаженнями, визначення часу
максимальної фонації (ЧМФ), ендоскопію ЛОР-органів, ларингостробоскопію,
акустичний аналіз голосу з визначенням параметрів Jitter, Shimmer, NHR.
Проведений аналіз показав, що у осіб, які зазнають впливу хімічних
чинників частіше всього виявляється катаральна та субатрофічна форми
хронічного ларингіту. Тому аналізувались дані обстеження саме таких пацієнтів
– з катаральним та субатрофічним ларингітом. Пацієнти були розподілені на
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групи за формою хронічного ларингіту (1-а група – катаральний, 2-а група –
субатрофічний) та за рівнем впливу хімічних чинників на виробництві
азотовмісних сполук. За параметрами техногенних чинників цехи хімічного
підприємства суттєво відрізняються, а отже різна і інтенсивність впливу факторів
виробничого середовища на верхні дихальні шляхи у працівників виробництва
азотовмісних сполук. Порівнювались результати обстеження пацієнтів із
хронічним ларингітом, які працювали у цехах, де вміст хімічних елементів у
повітрі виробничого середовища не перевищує значуще гранично допустимі
рівні (ГДР) – підгрупа А, та тих, які зазнали впливу підвищених рівнів хімічних
речовин у повітрі цехів (підгрупа Б). Загалом, до підгрупи 1А увійшло 23
пацієнти, до підгрупи 1Б – 17, підгрупи 2А – 20, підгрупи 2Б – 15 осіб. З метою
визначення ознак, характерних для хронічного ларингіту саме у разі впливу
хімічних чинників, порівнювались отримані результати комплексного клінікоінструментального обстеження у пацієнтів основної групи та групи порівняння
(хворих на хронічний ларингіт, які не мали контакту з хімічними речовинами).
Водночас для порівняння було обрано тільки катаральну форму хронічного
ларингіту, оскільки при субатрофічній формі хронічного ларингіту у більшості
випадків присутній токсичний вплив або виражені соматичні захворювання,
тому у цієї категорії хворих важко повністю виключити вплив хімічних
чинників. Отже, порівнювались результати обстеження пацієнтів із катаральною
формою хронічного ларингіту – з різним ступенем впливу хімічних факторів
(підгрупи 1А та 1Б), а також без них (група порівняння).
В роботі подано детальну характеристику стану голосового апарату та
голосової функції у хворих на хронічний ларингіт із урахуванням нозологічної
форми, а також параметрів хімічного впливу та визначено найбільш
інформативні діагностичні критерії щодо покращення якості діагностики
хронічних ларингітів та визначення їхньої тяжкості.
У працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук встановлено
високий рівень поширеності захворювань органів дихання, особливо ларингітів і
трахеобронхітів (10,2-12,5%), в порівняні з показниками захворюваності по місту
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(4,1%). Водночас за даними звернення до отоларинголога поміж усіх випадків
хронічного ларингіту третину становлять працівники хімічних виробництв
(29,87%). Серед усіх досліджених хронічних ларингітів, які розвиваються на тлі
хімічних впливів, переважали катаральна (35,98%) та субатрофічна (35,46%)
форми.
Встановлено, що умови праці на виробництві сполук азотної групи
характеризуються дією комплексу несприятливих чинників: високим рівнем
забруднення повітря робочої зони аерополютантами в поєднанні із флюктуючим
мікрокліматом, шумом, вібрацією і інтенсивними фізичними навантаженнями.
Найзначнішими несприятливими промисловими чинниками на виробництві
азотовмісних сполук є випари аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, пил
аміачної селітри з перевищенням ГДК, часом – у декілька разів. Середні
показники концентрацій основних аерополютантів, які перевищували ГДК у
повітрі робочої зони становили: аміак – 23,8-34,6 мг/м3, діоксид азоту – 1,72,8 мг/м3.
Виявлено, що клінічна картина хронічного ларингіту на тлі хімічних
чинників за даними ендоскопічного обстеження є більш вираженою, ніж при
ларингіті без такого екзогенного впливу, зокрема у разі катаральної формі більш
вираженими є гіперемія і набряк голосових складок та підскладкової зони, при
субатрофічній – витончення слизової оболонки та медіального краю голосових
складок, їх тонус знижений.
Виявлено, що при хронічних ларингітах на тлі хімічних впливів, особливо
при субатрофічній формі, відбувається значуще (p<0,05) зниження часу
максимальної фонації – до 13,6±1,2 с.
За даними комплексного клініко-інструментального обстеження визначено
об’єктивні діагностичні критерії, які дають змогу оцінити зміни у голосовому
апараті при хронічному ларингіті на тлі впливу хімічних чинників.
Доведено, що найбільш інформативними інструментальними методами
оцінки ступеня уражень голосового апарату при хронічному ларингіті на тлі
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хімічних факторів є ларингостробоскопія і акустичний аналіз голосу –
насамперед, визначення показників Jitter, Shimmer, NHR.
Показано,

що

за

допомогою

відеоларингостробоскопії

можна

об’єктивізувати, кількісно оцінити і визначити ступінь вираженості порушень
фонаторної діяльності при хронічному ларингіті на тлі хімічних чинників.
Проявами порушення голосової функції за даними ларингостробоскопії у хворих
на хронічний ларингіт є зміни вібраторного циклу, переважно десинхронізація
діяльності голосового апарату, послаблення амплітуди коливань. Найбільш
інформативний діагностичний критерій за даними ларингостробосокопії –
інтегральний бальний показник, який значуще (p<0,05) зростає зі збільшенням
рівня хімічного впливу до 12,1±1,0. Чим він вищий, тим значніше ураження
голосового апарату має місце у пацієнта. Причому при катаральній формі він
зростав переважно в зв’язку з розбалансованістю і асинхронністю фонаторної
діяльності голосового апарата, а при субатрофічній – внаслідок значуще
вираженого гіпотонусу. Ступінь вираженості порушення голосової функції за
даними ларингостробоскопії у хворих на хронічний ларингіт залежить від рівня
хімічного впливу.
Визначено, що дослідження акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR у
пацієнтів з хронічним ларингітом є об’єктивними інформативними методиками,
які дають можливість кількісно оцінити нестійкість основного тону за частотою
та амплітудою, а також вираженість захриплості, з огляду на що доцільно
використовувати їх як об’єктивні критерії ранньої діагностики визначення
ступеня порушень голосової функції у цієї категорії хворих. Найвищі показники
варіабельності за частотою (Jitter) та амплітудою (Shimmer), а також коефіцієнти
NHR, які свідчать про значні порушення функціонального стану голосового
апарату, були виявлені у хворих із катаральною формою хронічного ларингіту на
тлі хімічних чинників, причому зміни зростають зі збільшенням хімічного
впливу.
Показано, що найбільш інформативним і доступним у ранньому виявленні
порушень голосової функції при хронічному ларингіті є акустичний аналіз із
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визначенням показників Jitter, Shimmer, NHR. Застосування показників Jitter,
Shimmer, NHR у обстеженні пацієнтів із хронічним ларингітом дає змогу
об’єктивно виявити порушення функції голосового апарату на ранніх стадіях,
сприяє своєчасному застосуванню лікувально-профілактичних заходів та
попередженню прогресування стійких розладів голосового апарату. Цей метод
чутливий, об’єктивний, доступний і придатний для скринінгу великих
колективів.
Найбільш інформативним діагностичним критерієм за даними акустичного
аналізу голосу є показники Jitter, а особливо Shimmer, який значуще (p<0,05)
змінюється зі зростанням рівня хімічного впливу. При цьому для катаральної
форми хронічного ларингіту більш показовим є Jitter, а для субатрофічної –
Shimmer.
Доведено, що для ранньої діагностики порушень голосового апарату при
хронічному ларингіті на тлі впливу хімічних факторів доцільно використовувати
метод ларингостробоскопії та визначати акустичні параметри Jitter, Shimmer.
Найбільш інформативними об’єктивними критеріями порушень у голосовому
апараті

у

вищезазначеному

випадку

є

збільшення

бальної

оцінки

ларингостробоскопії понад 7,9±0,2 і значущі (p<0,05) зміни акустичних
показників Jitter до 0,92±0,1; Shimmer – до 5,31±0,5; NHR – до 0,078±0,004.
Пацієнтам, у яких виявлено відхилення цих показників від норми, необхідно
якомога швидше провести цілеспрямовані лікувальні заходи з метою запобігання
розвитку і прогресування хронічного ларингіту.
Визначено, що посилення рівня хімічного впливу на виробництві
азотовмісних сполук, насамперед, через випари аміаку, оксидів азоту,
монооксиду вуглецю, пил аміачної селітри, призводить до більш значного
ураження голосового апарату при хронічному ларингіті. Про це свідчать значуще
(p<0,05) більш виражені зміни показників, зокрема об’єктивних, комплексного
клініко-інструментального обстеження у хворих на хронічний ларингіт, з більш
вагомим впливом хімічних речовин, як порівняти з пацієнтами, у яких такий
вплив був меншим, або ж тими, хто його взагалі не зазнав. Зокрема, середній
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інтегральний бал відеоларингостробоскопії у відповідних групах становив
8,8±0,6; 7,9±0,2 та 6,8±0,2; Jitter – 0,98±0,09; 0,76±0,1 та 0,51±0,1%; Shimmer –
6,11±0,5; 4,82±0,4 та 3,01±0,1%; NHR – 0,092±0,009; 0,063±0,002 та 0,052±0,01.
Проведені дослідження поглиблюють наші уявлення про розвиток
порушень у голосовому апараті у пацієнтів із хронічним ларингітом на тлі дії
хімічних чинників.
Отримані результати сприяють ранньому виявленню порушень голосової
функції при хронічному ларингіті на тлі впливу хімічних чинників, своєчасному
застосуванню

лікувально-профілактичних

заходів

та

попередженню

прогресування стійких розладів голосового апарату.
Ключові слова: ларингіт, голос, голосовий апарат, ларингостробоскопія,
акустичний аналіз голосу, Jitter, Shimmer, NHR, азотовмісні сполуки
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ANNOTATION
Kovalchuk P.M. Chronic laryngitis diagnosing, based on the clinical and
instrumental examination of the vocal apparatus, and evaluation of risk factors in those
exposed to exogenous chemicals. – Qualifying scientific work on the rights of the
manuscript.
Dissertation for the Doctor of Philosophy degree in specialty 222 “Medicine”
– 14.01.19 – otorhinolaryngology. – State institution “O.S. Kolomiychenko
Institute of Otolaryngology of National Academy of Medical Science of Ukraine”,
Кyiv, 2021.
The dissertation focuses on the issues of improving the quality of chronic
laryngitis diagnosing in those exposed to exogenous chemicals.
The aim of the work is to promote the quality of chronic laryngitis diagnosing,
based on the comprehensive clinical and instrumental study of the vocal apparatus, and
evaluate risk factors for the above disease development.
The dissertation presents the findings of the comprehensive clinical and
instrumental study of the vocal apparatus and voice function in 75 patients with
chronic laryngitis exposed to chemical factors, 15 healthy individuals who constituted
a control group and 15 patients with chronic laryngitis who were not exposed to
chemicals as a comparison group. Data analysis was performed taking into account the
characteristics of exogenous chemical exposure to nitrogen-containing compounds. All
patients involved in the study underwent a comprehensive examination, including
general clinical examinations, otolaryngological examination, specialized phoniatric
examination with functional loads, determination of maximum phonation time (MPT),
ENT endoscopy, laryngostroboscopy, acoustic analysis of Jitter, Shimmer, and NHR
measures.
The analysis showed that catarrhal and subatrophic types of chronic laryngitis
were most common in people exposed to chemical factors. Therefore, we evaluated the
data of patients with catarrhal and subatrophic laryngitis. The patients were divided
into groups, based on the type of chronic laryngitis, (group 1 included those with
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catarrhal laryngitis, group 2 was made of patients with a subatrophic type) and the
level of chemical exposure to nitrogen-containing compounds at the manufacture.
According to the parameters of man-made factors, the manufacturing workshops
differed considerably, therefore the intensity of the chemical impact of the
manufacturing environment on the upper respiratory tract varied in those working in
the production of nitrogen-containing compounds. We compared the results of a survey
of patients with chronic laryngitis who worked in workshops where the content of
chemicals in the air of the production environment did not exceed significantly the
maximum allowable levels (MAL) – subgroup A, and those who were exposed to
elevated levels of chemicals in the air – subgroup B. In total, subgroup 1A included 23
patients, subgroup 1B – 17, subgroup 2A – 20, and subgroup 2B – 15. In order to
determine the characteristics of chronic laryngitis in the case of exposure to chemical
factors, we compared the results of a comprehensive clinical and instrumental
examination in patients of the main group and comparison group (patients with chronic
laryngitis who had no contact with chemicals). At the same time, we chose only
patients with chronic catarrhal laryngitis for comparison, because in most cases of
subatrophic laryngitis there is a toxic effect or severe somatic diseases, so it is difficult
to completely exclude the influence of chemical factors. Thus, we compared patients,
having chronic catarrhal laryngitis, who were exposed to different levels of chemicals
(subgroups 1A and 1B) and those who did not experience such an exposure
(comparison group).
The dissertation provides a detailed description of the vocal apparatus and vocal
function conditions in patients with chronic laryngitis, taking into account the
nosological type and parameters of chemical exposure. It also identifies the most
informative diagnostic criteria for improving the diagnosis of chronic laryngitis and
determining its severity.
The employees of the manufacture of nitrogen-containing compounds were
found to have a high prevalence of respiratory diseases, especially laryngitis and
tracheobronchitis (10.2-12.5%), compared with the total incidence in the city of
Cherkasy, Ukraine (4.1%). At the same time, according to the date on visiting an
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otolaryngologist, among all cases of chronic laryngitis, the chemical manufacture
employees constituted a third (29.87%). Catarrhal (35.98%) and subatrophic (35.46%)
types predominated among all studied chronic laryngitis cases, which developed
against the background of chemical exposure.
It was established that working conditions in the nitrogen compounds
manufacturing were characterized by a complex of adverse factors, including high
levels of air pollutants in the working area in combination with fluctuating
microclimate, noise, vibration and intense exercise. Vapors of ammonia, nitrogen
oxides, carbon monoxide, ammonium nitrate dust exceeding the MAL, sometimes
several times were found to be the most significant adverse industrial factors in
nitrogen-containing compounds manufacturing. The average concentrations of the
main air pollutants that exceeded the MAL in the air of the working area were as
follows: ammonia – 23.8-34.6 mg/m3, nitrogen dioxide – 1.7-2.8 mg/m3.
Based on the findings of endoscopic examination, it was revealed that the
clinical picture of chronic laryngitis against the background of chemical exposure was
more pronounced than in those with laryngitis who did not experience such exogenous
effects, in particular, redness and swelling of the vocal folds and subglottic zone were
more pronounced in catarrhal laryngitis, while in the subatrophic type, the mucous
membrane and medial margins of the vocal folds were thinner than normal and their
tone was reduced.
It was found a significant (p<0.05) reduction in the maximum phonation time to
13.6±1.2 sec in those exposed to the chemicals, especially in subatrophic laryngitis.
According to the data of a comprehensive clinical and instrumental examination,
there were determined objective diagnostic criteria, which make it possible to evaluate
changes in the vocal apparatus in chronic laryngitis against the background of the
chemical exposure.
Laryngostroboscopy and acoustic analysis of the voice – first of all, measuring
Jitter, Shimmer, and NHR were proved to be the most informative instrumental
methods for evaluation of the degree of lesions of the vocal apparatus in chronic
laryngitis against the background of the chemical exposure.
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It was shown that video laryngostroboscopy could be employed to objectify,
quantify and determine the severity of phonatorial impairments in chronic laryngitis
against the background of the chemical exposure. Based on the laryngostroboscopy
findings in patients with chronic laryngitis, manifestations of the impaired vocal
function include changes in the vibratory cycle, mainly desynchronization of the vocal
apparatus, weakening the amplitude of oscillations. According to laryngostroboscopy,
the most informative diagnostic criterion is an integrated score, which significantly
(p<0.05) increases with risen levels of chemical exposure to 12.1±1.0. The higher it is,
the more significant the impairment of the vocal apparatus occurs in the patient.
Moreover, in catarrhal laryngitis, it increases mainly due to the imbalance and
asynchrony of the phonatory activity of the vocal apparatus, whereas in the subatrophic
type, it results from the significantly pronounced hypotension. The severity of vocal
dysfunction according to laryngostroboscopy in patients with chronic laryngitis
depends on the level of chemical exposure.
It was determined that acoustic measures, such as Jitter, Shimmer and NHR, in
patients with chronic laryngitis are objective informative parameters that allow
quantifying the instability of the main tone in frequency and amplitude, as well as the
severity of hoarseness. Given that, they should be used as effective criteria for early
diagnosis to evaluate the degree of voice dysfunction in this category of patients. The
highest rates of variability in frequency (Jitter) and amplitude (Shimmer), as well as
NHR values, which indicate significant dysfunction of the vocal apparatus, were found
in patients with chronic catarrhal laryngitis against the background of chemical factors.
Moreover, the changes grow with an increased chemical exposure.
It was shown that acoustic analysis, involving such measures as Jitter, Shimmer,
NHR, is the most informative and accessible way in the early detection of voice
dysfunction in chronic laryngitis. The use of Jitter, Shimmer, NHR measures in the
examination of patients with chronic laryngitis allows the objective detection of the
vocal apparatus impairments in the early stages; it promotes the timely therapeutic and
prophylactic measures, and prevents the progression of persistent vocal disorders. This
method is sensitive, objective, accessible and suitable for large teams screening.
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Based on the acoustic analysis of the voice, Jitter, and especially Shimmer
measures are the most informative diagnostic criteria, which significantly (p <0.05)
change with increasing levels of chemical exposure. Jitter is more indicative for the
chronic catarrhal laryngitis, while Shimmer is beneficial for the subatrophic type.
It was proved that to ensure early diagnosis of the vocal apparatus impairments
in chronic laryngitis against the background of chemical exposure, it is advisable to
employ laryngostroboscopy and determine the acoustic Jitter and Shimmer measures.
The most informative objective criteria for disorders of the vocal apparatus in the
above case are an increase in the score of laryngostroboscopy over 7.9±0.2 and
significant (p<0.05) changes in acoustic Jitter to 0.92±0.1; Shimmer to 5.31±0.5, NHR
to 0.078±0.004. Patients with such abnormalities should receive targeted treatment as
soon as possible to prevent the development and progression of chronic laryngitis.
It was determined that an increase in the level of chemical influence on the
employees of the nitrogen-containing compounds manufacture, primarily due to
ammonia vapors, nitrogen oxides, carbon monoxide, ammonium nitrate dust, results in
more significant damage to the vocal apparatus in chronic laryngitis. This is evidenced
by significant (p<0.05) more pronounced changes in values revealed based on the
objective, comprehensive clinical and instrumental examination of patients with
chronic laryngitis who experienced more severe chemical exposure, compared with
patients with less exposure, or those who were not chemically exposed at all. In
particular, the mean integrated score of video laryngostroboscopy in the respective
groups was 8.8±0.6; 7.9±0.2 and 6.8±0.2; Jitter – 0.98±0.09; 0.76±0.1 and 0.51±0.1%;
Shimmer – 6.11±0.5; 4.82±0.4 and 3.01±0.1 %; NHR – 0.092±0.009; 0.063±0.002 and
0.052±0.01.
The conducted studies enhanced our insight into the occurrence of the vocal
apparatus impairments in patients with chronic laryngitis against the background of
chemical exposure.
The obtained results may promote the early detection of voice dysfunction in
chronic laryngitis against the background of chemical exposure, timely treatment,
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prophylaxis and prevention of progression of persistent disorders of the vocal
apparatus.
Key words: laryngitis, voice, vocal apparatus, laryngostroboscopy, acoustic
analysis of voice, Jitter, Shimmer, NHR, nitrogen-containing compounds.

15

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Хронічний ларингіт – етіологія і клінічна картина

18
24
24

1.2 Професійні чинники впливу на верхні дихальні шляхи

31

1.3 Методи обстеження голосового апарату

37

1.4 Обговорення даних літератури
РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОСЛІДЖУВАНИХ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ

2.1 Методи дослідження хворих на хронічний ларингіт
2.2 Загальна характеристика обстежуваних хворих на хронічний
ларингіт
РОЗДІЛ 3
ЕКЗОГЕННІ ХІМІЧНІ ЧИННИКИ, ОБУМОВЛЕНІ ВИРОБНИЦТВОМ
АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК, ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ
ШЛЯХИ
3.1 Аналіз поширеності захворювань на хронічний ларингіт за
даними звернення
3.2 Основні фактори технологічного процесу та захворювання
верхніх дихальних шляхів у працівників на виробництві
азотовмісних сполук
3.3 Умови праці обстежуваних осіб на хімічному виробництві
азотовмісних сполук
3.4 Обговорення отриманих даних
РОЗДІЛ 4
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН ГОЛОСОВОГО
АПАРАТУ ЗА ДАНИМИ КЛІНІЧНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ
МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ
4.1 Основні скарги хворих на хронічний ларингіт
4.2 Ларингоскопічна картина у обстежуваних хворих на хронічний
ларингіт
4.3 Дані ларингостробоскопії у хворих на хронічний ларингіт
4.4 Стан голосової функції у хворих на хронічний ларингіт за
даними акустичного аналізу

43
45
56
51

57
57

60
67
71

74
74
78
85
90

16

4.5 Обговорення отриманих даних
РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ДАНИХ КОМПЛЕКСНОГО КЛІНІКОІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ЛАРИНГІТ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО
СЕРЕДОВИЩА
5.1 Порівняльний аналіз даних ларингостробоскопії у хворих на
хронічний ларингіт з урахуванням впливу хімічних факторів
5.2 Порівняльна характеристика даних комплексного клінікоінструментального обстеження хворих на хронічний ларингіт з
різним рівнем впливу хімічних чинників та без нього
5.3 Обговорення отриманих даних
РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ

94

97
97

103
110

112
136

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

138

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

139

ДОДАТКИ

164

17

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВГН

– верхній гортанний нерв

ВДШ

– верхні дихальні шляхи

ГДК

– гранично допустима концентрація

ГДР

– гранично допустимий рівень

мкг

– мікрограм

ССС

– серцево-судинна система

ХЛ

– хронічний ларингіт

ЦНС

– центральна нервова система

ЧМФ

– час максимальної фонації

18

ВСТУП
Актуальність проблеми.
Ларингіти – одні з найбільш поширених захворювань ЛОР-органів.
Хронічні запальні захворювання гортані призводять до порушення дихальної і
голосової функції, появи низки неприємних і навіть виснажливих симптомів, як
то кашель, подразнення, неприємні відчуття в області гортані, відчуття «клубка»
і навіть ларингоспазм [37, 165, 169, 174]. Хронічний ларингіт (Код МКХ-10: J
37.0) – це захворювання, яке характеризується запаленням слизової оболонки
гортані та порушенням її функції. [107, 119, 121] Хронічні ларингіти обіймають
вагому частку у структурі патології голосового апарату [1, 44, 48, 58, 174].
Уразливими контингентами щодо розвитку цього захворювання є, зокрема,
представники

голосо-мовних

професій,

люди,

що

мають

контакт

з

переохолодженням та запиленістю, а також працівники хімічних виробництв [7,
35, 74, 100, 121, 122, 165, 174]. Розповсюдженість хронічного ларингіту в групі
професійного ризику сягає 34%, а серед усієї патології вуха, горла та носа 8,410% [99, 163, 165].
Зважаючи на значну, часом – визначальну роль голосової функції у
здійсненні комунікативних зв’язків та соціалізації людини у сучасному світі, не
викликає сумніву важливість оцінки якості голосу та ефективного його
відновлення при захворюваннях голосового апарата. [6, 162, 171].
В етіології хронічних ларингітів, серед іншого, важливу роль відіграють
впливи професійних чинників, в т.ч. хімічних факторів [2, 3, 9, 16, 52, 74, 163,
169]. Існує певна залежність між розвитком хронічного ларингіту та
професійною діяльністю пацієнта [74,121].
Низка авторів звертає увагу на важливу роль токсичного впливу,
техногенних та екологічних факторів на виникнення і розвиток хронічних
ларингітів, особливо субатрофічних форм захворювання [74, 141, 164, 168, 169].
Однак в зазначених роботах немає детальної характеристики стану голосового
апарату та об’єктивної оцінки голосової функції у пацієнтів з хронічними
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ларингітами з наявністю несприятливих екзогенних чинників. У сучасній
літературі практично відсутня інформація щодо функціонального стану
голосового апарату гортані пр. хронічних ларингітах, пов’язаних з синтезом
аміаку і його дериватів в реальних умовах сучасного хімічного виробництва.
Таким чином, існує проблема діагностики захворювань гортані, пов’язаних
з дією шкідливих екзогенних хімічних факторів, на ранніх стадіях, коли
проведення лікування і своєчасної профілактики, дозволить виключити розвиток
більш виражених форм професійних патологій голосового апарату гортані.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконувалась в рамках науково-дослідної теми Державної
установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної
академії медичних наук України № держреєстрації 0118U000195.
Мета роботи – підвищення якості діагностики хронічного ларингіту на
основі комплексного клініко-інструментального дослідження стану голосового
апарату та оцінки факторів ризику його розвитку.
Завдання дослідження:
1. Провести аналіз кількості пацієнтів з хронічними ларингітами за даними
звернення.
2. Дослідити

гігієнічні

умови

праці

робітників

на

виробництві

азотовмісних сполук.
3. Дослідити стан голосового апарату за даними анамнезу, фоніатричного
огляду, ендоскопії гортані у пацієнтів з хронічними ларингітами.
4. Дослідити стан голосової функції за даними акустичного аналізу
голосового сигналу та ларингостробоскопії у хворих на хронічний ларингіт.
5. Провести

аналіз

даних

комплексного

клініко-інструментального

дослідження у хворих на хронічний ларингіт на фоні впливу екзогенних хімічних
факторів та визначити найбільш інформативні діагностичні ознаки.
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6. На підставі проведених досліджень розробити рекомендації щодо
підвищення якості діагностики хронічного ларингіту на фоні екзогенних
хімічних чинників та оцінити фактори ризику щодо його розвитку.
Об’єкт дослідження: порушення голосової функції, стан голосового
апарату у хворих на хронічний ларингіт.
Предмет дослідження: результати клінічного та інструментального
обстеження

хворих

на

хронічний

ларингіт,

дані

ларингостробоскопії,

акустичного аналізу голосу.
Методи дослідження: клінічні, отоларингологічний огляд, спеціалізований
фоніатричний огляд, визначення часу максимальної фонації (ЧМФ), ендоскопія
лор-органів, ларингостробоскопія, акустичний аналіз голосового сигналу.
Наукова новизна
Дана характеристика стану голосового апарату та голосової функції за
даними комплексного клініко-інструментального обстеженні у хворих на
хронічний ларингіт з урахуванням факторів техногенного хімічного впливу та
визначено найбільш інформативні діагностичні критерії щодо покращення якості
діагностики хронічних ларингітів та визначення їх тяжкості.
Показано, що найбільш інформативними у ранньому виявленню порушень
голосової функції при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників є
акустичний аналіз з визначенням показників Jitter та Shimmer, застосування яких
дозволяє об’єктивно виявити порушення функції голосового апарату на ранніх
стадіях.
Визначено,

що

відеоларингостробоскопя

дозволяє

об’єктивізувати,

кількісно оцінити і визначити ступінь вираженості порушень фонаторної
діяльності

при

проявляються
голосового

хронічному ларингіті
змінами

апарату,

вібраторного
послабленням

на

фоні

циклу,

чинників,

десинхронізацією

амплітуди

інтегрального бального показника понад 7,9±0,2.

хімічних

коливань,

які

діяльності
зростанням
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Доведено, що збільшення рівня хімічного впливу на виробництві
азотовмісних сполук призводить до більш значного ураження голосового апарату
при хронічному ларингіті. У хворих на хронічний ларингіт з більш вираженим
впливом хімічних речовин спостерігається достовірне (P<0,01) зростання
інтегрального бального показника ларингостробоскопії до 12,1±1,0, акустичного
показника Jitter до 0,98±0,09, Shimmer до 6,11±0,5. При цьому виявлено, що
найбільший вплив на розвиток хронічних ларингітів чинить підвищення рівня
випарів аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, збільшення концентрації
пилу аміачної селітри з перевищенням ГДР. Показана висока причинна
ймовірність ролі хімічного фактору у виникненні і розвитку хронічних ларингітів
серед працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук.
Доведено, що при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників
насамперед розвиваються порушення у функціональному стані голосового
апарату та розлади голосової функції, які передують вираженим клінічним
проявам захворювання.
Показано, що дослідження акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR у
пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних факторів є
об’єктивними інформативними методиками, що дають можливість кількісно
оцінити нестійкість основного тону за частотою та амплітудою, а також
вираженість захриплості, що дозволяє використовувати їх у якості об’єктивних
критеріїв визначення ступеня тяжкості порушень голосової функції у даної
категорії хворих.
Отримані дані поглиблюють наші уявлення про розвиток порушень у
голосовому апараті у пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні хімічних
чинників.
Практичне значення
Визначено, що найбільш інформативними методами діагностики уражень
голосового апарату при хронічному ларингіті на фоні хімічних факторів є
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ларингостробоскопія і акустичний аналіз голосу з визначенням показників Jitter,
Shimmer, NHR
Визначено об’єктивні діагностичні критерії за даними комплексного
клініко-інструментального обстеження, які дозволяють оцінити зміни у
голосовому апараті при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників:
збільшення бальної оцінки ларингостробоскопії понад 7,9±0,2 і достовірні зміни
акустичних показників Jitter до 0,92±0,1, Shimmer до 5,31±0,5, NHR до
0,078±0,004
Показано,

що

найбільш

інформативним

діагностичним

критерієм

порушення фонаторної діяльності гортані у пацієнтів з хронічним ларингітом на
фоні хімічних факторів за даними ларингостробосокопії є інтегральний бальний
показник, який збільшується зі зростанням рівня хімічного впливу
Виявлено,

що

найбільш

інформативним

діагностичним

критерієм

порушення голосової функції у хворих на хронічний ларингіт на фоні хімічних
факторів за даними акустичного аналізу голосу є показники Jitter, а особливо
Shimmer, які достовірно змінюються зі зростанням рівня хімічного впливу
Отримані результати сприяють ранньому виявленню порушень голосової
функції при хронічному ларингіті на фоні впливу хімічних чинників,
своєчасному застосуванню лікувально-профілактичних заходів та попередженню
прогресування стійких розладів голосового апарату.
Особистий внесок здобувача. Автором роботи самостійно виконані аналіз
даних літератури, відбір хворих, клінічний огляд, обстеження. Визначені
напрямки і завдання досліджень, проведено інструментальні обстеження та
аналіз їх результатів. Автор особисто провів статистичний аналіз отриманих
результатів

дослідження,

самостійно

написав

всі

розділи

дисертації,

проведених

досліджень

сформулював висновки і практичні рекомендації.
Впровадження

в

практику.

Результати

впроваджені в роботі лабораторії голосу та слуху Державної установи “Інститут
оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академі
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медичних наук України” (Київ), КНП «Черкаська міська консультативнодіагностична поліклініка».
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
представлені на щорічних традиційних весняних конференціях Українського
наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів (2019), щорічних
традиційних

осінніх

конференціях

Українського

наукового

медичного

товариства лікарів-отоларингологів (2018), VIII З’їзді оториноларингологів
Республіки Беларусь (2021).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових
праць, в т.ч. 4 статті в спеціалізованих фахових виданнях, з яких 1 у виданні, що
індексується наукометричною базою Scopus.
Об’єм та структура роботи.
Дисертацію викладено українською мовою на 120 сторінках друкованого
тексту, який складається із вступу, 5 розділів, в т.ч. огляду даних літератури та 4
розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій і списку
використаних літературних джерел, що містить 244 роботи, із яких 182
кирилицею та 62 латиницею. Робота містить 14 таблиць та 21 рисунок.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ДАНИХ ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Хронічний ларингіт – етіологія і клінічна картина
Ларингіти – одні з найбільш поширених захворювань ЛОР-органів.
Запальні захворювання гортані, за даними Ю.С. Василенко (2002) займають
друге місце серед причин, що викликають дисфонію, тобто розлад мови і голосу,
що призводить до зниження якості життя людини [1, 3, 6, 18, 57, 108, 122, 1165,
174].
Міжнародні епідеміологічні дослідження свідчать про те, що приблизно
25% хворих звертаються зі скаргами, характерними для запальних захворювань
верхніх дихальних шляхів. У зв’язку з чим рання діагностика та лікування даних
патологій є однією з актуальних завдань отоларингології [21, 25, 104, 129, 144].
У фоніатричній практиці особливе місце займає проблема лікування
хронічного

ларингіту

(ХЛ),

що

може

призводити

до

стійкої

втрати

працездатності при відсутності достатньо ефективних проти рецидивних заходів.
Згідно епідеміологічних даних, хронічний ларингіт складає близько 8,4 % всієї
гортанної патології та займає одне з основних місць у структурі патології
мовного апарату [5, 18, 37, 44, 127, 135, 162, 174].
Особлива увага приділяється пацієнтам з професійними шкідниками –
працівникам голосомовних професій (вчителі, лектори, викладачі). При даній
патології порушуються такі важливі функції як голосоутворення та дихання, що
часто призводить до тривалої непрацездатності пацієнтів і в цілому являє
складну медико-соціальну проблему [18, 37, 71, 92, 136, 166, 185, 191, 219].
Згідно

загально

прийнятої

вітчизняної

класифікації,

ларингітом

називається запалення слизової оболонки гортані [2, 3, 6, 15, 31, 41, 50, 93, 108,
126, 138, 147, 159, 165].
Ларингіт може бути гострим, якщо процес триває не більше одного місяця.
Гострий ларингіт може бути самостійним захворюванням вірусної або
бактеріальної етіології; розвиватись як ускладнення ГРВІ; були викликаним
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специфічними збудниками (туберкульоз, сифіліс) або виникати у наслідок травм
[2, 6, 15, 99, 126, 206, 238].
Хронічний ларингіт – це, перш за все, рецидивуючі і недоліковані гострі
запальні процеси слизової оболонки гортані, з тривалим перебігом і
періодичними загостреннями. За класифікацією В.Ф. Ундріца (1969), що
базується на глибині запального і дистрофічного процесу, розрізняють такі
форми хронічного ларингіту: катаральний, атрофічний, гіперпластичний і
обмежений [37, 50, 53, 92, 122].
На думку деяких авторів до появи хронічного ларингіту частіше схильні
чоловіки: співвідношення хворих чоловіків до жінок 2:1 [92].
Багато авторів визнають класифікацію захворювань гортані запропоновану
В.І. Бабіяк і Я.А. Накатіс по клініко-нозологічному принципу, що являє собою
перелік захворювань згрупованих по клінічних класах. Кожен клас об’єднує
нозології зі спільними патофізіологічними і патологоанатомічними механізмами
виникнення: запальні захворювання: гострі і хронічні ларингіти; токсикоалергічні захворювання гортані; травматичні ураження гортані; вади розвитку
гортані; нейромускулярні дисфункції; пухлини гортані [35, 92, 122].
Відносна ізоляція гортані від зовнішнього середовища, мукоціліарна
активність секреторних клітин поверхневого епітелію та підскладкових залоз
респіраторного тракту достатньо ефективно захищають її від потрапляючих
сюди вірусів та бактерій, і одним з основних етіологічних та патогенетичних
моментів виникнення хронічних ларингітів стає хронічна інтоксикація, до якої у
першу чергу належить куріння та постійний контакт з місцево подразнюючими
речовинами (робота у загазованих та задимлених приміщеннях). [28, 66, 74, 99,
100, 141, 163].
На думку інших авторів, запальні захворювання гортані поділяються на
інфекційні і іритативні, що виникають під дією подразнюючих чинників. До
іритативних відносяться: рефлюкс-ларингіти, ларингіт курців, алергічний
ларингіт, радіаційний ларингіт, метаболічні ларингіти. [28, 49, 53, 75]
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Також виявлений взаємозв’язок між патологією верхніх і нижніх
дихальних шляхів та ГЄРХ, що виникає як у дітей так і у дорослих [31, 40, 49,
146, 180, 205].
За новими даними деяких авторів, існує тісний взаємозв’язок між
хронічними ларингітами і іншими захворюваннями ВДШ, бронхо-легеневого
апарату, захворюваннями ендокринної системи і шлунково-кишкового тракту [4,
11, 21, 50].
Деякі автори вважають ГЕРХ важливим фактором розвитку «шийних
симптомів» - дискомфортних відчуттів в ділянці шиї і глотки без чіткої
локалізації [63, 64].
Різні науковці досліджували вплив фаринголарингеального рефлюксу на
патогенез хронічного фарингіту і ларингіту. За допомогою 24 годинного 2рівневого моніторингу рН стравоходу була виявлена достовірна різниця в частоті
виявлення

фаринголарингеального

рефлюксу

у

хворих

з

хронічними

захворюваннями гортані в порівнянні з групою контролю [121, 229].
Класифікацію

захворювань

голосового

апарату

гортані

за

етіопатогенетичними ознаками пропонують також різні іноземні автори:
вроджені вади, запальні стани, доброякісні захворювання гортані, передракові
стани і злоякісні новоутворення, післяопераційні стани, неврологічні і
ендокринні

захворювання,

травми,

ятрогенні

порушення,

психогенні

і

функціональні дисфонії, професійні порушення голосу у вокалістів [189, 205,
240].
Клінічні прояви запалення в гортані визначаються різноманітністю
етіологічних факторів і виникають в результаті їх впливу морфологічними
змінами слизових оболонок. Крім того, запальні зміни часто супроводжують
супутні патологічні процеси, маскуючи їх. При цьому патоморфологічна сутність
процесів в слизовій оболонці, визначає особливості перебігу, тактику та
результат лікування різних варіантів хронічного ларингіту [122].
Етіологічні чинники і патогенетичні особливості запальних захворювань
гортані досить широко розглянуті у вітчизняній і іноземній науковій літературі,
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однак багато аспектів досі лишаються дискусійними [1, 6, 31, 37, 44, 51, 58, 72,
74, 119, 122, 137, 152, 159, 175, 176, 178, 185, 189, 204, 209, 229].
Хронічні ларингіти – займають особливе місце в практиці лікаря
отоларинголога і по даних різних авторів складають від 24,6 до 50,2% в структурі
захворювань гортані. Запальні захворювання гортані являють собою значну
соціальну проблему, тому що призводять до порушення голосоутворення і
втрати працездатності, крім того запальні процеси слизової оболонки гортані
можуть призводити до виникнення онкологічних захворювань гортані [74, 99,
174].
На думку інших науковців ларингіт може з’являтись як наслідок
інфекційного

ураження

організму,

так

і

внаслідок

дії

подразнюючих,

травматичних, метаболічних, автоімунних і ідіопатичних чинників. [44, 157].
Хронічні запальні захворювання гортані призводять до порушення
дихальної і голосової функції, появи низки неприємних і навіть виснажливих
симптомів, як то кашель, подразнення, неприємні відчуття в області гортані,
відчуття «клубка» і навіть ларингоспазм. Хронічні ларингіти, особливо виражені
у значному ступені, дуже складно піддаються лікуванню, сприяють розвитку
порушень голосоутворення і погіршують якість життя пацієнтів. Також розвитку
хронічних атрофічних ларингітів можуть сприяти порушення обміну речовин,
цукровий діабет, бронхіальна астма, тривале використання інгаляторів та ін.
Хронічні ларингіти можуть бути проявами системних порушень, або ж, навпаки,
ускладнювати перебіг інших хронічних захворювань [37, 165, 169].
Кашель, що супроводжує захворювання нижніх дихальних шляхів, має
травмуючий вплив на слизові оболонки гортані і посилює запалення. Хронічні
бронхіти, ХОЗЛ, бронхоектатична хвороба сприяють спутогенному інфікуванню
гортані [10, 11, 21, 25].
При алергії виникає набряк слизової оболонки дихальних шляхів, набряк
голосових зв'язок. Виникає гіперреактивність рецепторів, що призводить до
приступоподібного кашлю, травмуючи ніжні структури голосового апарату [12,
189, 216, 236].
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Різноманітні наукові праці описують, що багато хворих бронхіальною
астмою постійно користуються інгаляторами, які при тривалому використанні
негативно впливають на слизові оболонки голосового апарату гортані.
Інгалятори з вмістом симпатоміметиків, можуть викликати сухість слизових
оболонок гортані і , в подальшому, розвиток атрофічних процесів [37, 174].
Гормональні препарати сприяють не тільки розвитку атрофічного
ларингіту, але і викликають мікози гортані. Лікарські засоби: діуретики,
антигіпертензивні препарати, психотропні засоби, антигістамінні препарати,
інгаляції топічних кортикостероїдів – можуть призводити до сухості і
пошкодження слизових оболонок гортані, що сприяє розвитку хронічного
ларингіту [121, 92].
Характер і особливості перебігу будь-якого інфекційного процесу
найбільше залежить від збудника та його патогенності. Причиною загострення
хронічного ларингіту може бути як сапрофітна флора, так і мікроорганізми з
вираженими

патогенними

властивостями

[159].

Найбільш

часто

в

бактеріологічних посівах зі слизових оболонок гортані виявляються: золотистий
стафілокок, а також гриби роду Candida. А європейськими вченими Siupsinskiene
N., Jurgutaviciute V. та ін. (2013) на слизових оболонках гортані було виявлено
Helicobacter pylori [227, 235].
Стійкі зміни слизових оболонок гортані також можуть бути пов’язані з
дією вірусів, які призводять до десквамації епітелію і обумовлюють подальше
приєднання бактеріальної флори як з нижніх так і верхніх дихальних шляхів.
Основними вірусними збудниками зазвичай є: вірус простого герпесу1 типу,
вірус простого герпесу 2-го, 6-го типу, цитомегаловірус, вірус Епштейн-Барра,
сімейство мікоплазм, сімейство хламідій, вірус папіломи людини [122].
Захворювання голосового апарата значно впливають на соціальну
активність непрофесіоналів голосу, а для професіоналів загрожують тимчасовою
або стійкою непрацездатністю. Порушення голосу у дітей та підлітків можуть
мати суттєвий вплив на їх загальний, інтелектуальний і мовленнєвий розвиток.
Тому лікування і профілактика таких розладів має велике соціальне і економічне
значення [18, 37, 174].
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Голос є одним з інтегральних показників здоров’я людини, а його якість і
функціональні

можливості

залежать

від

вміння

коректно

і

ефективно

використовувати голосовий апарат в різних ситуаціях. Стан голосової функції
поєднує діяльність різних систем організму: кірковий простір центральних
структур головного мозку, слуховий аналізатор, діяльність серцево-судинної,
дихальної, ендокринної, нервової систем, органів шлунково-кишкового тракту
[40, 18, 174].
ХЛ виникає під впливом багатьох екзогенних чинників: тривалого впливу
холодного і гарячого повітря, палінням, вживанням алкоголю, контактом з
дрібнодисперсним пилом, аерополютантами, при роботі в умовах підвищеного
шуму та перенапрузі голосового апарату гортані. Також слід зауважити, що
формування хронічного запалення слизових оболонок гортані посилюється у
пацієнтів з наявними джерелами інфекції: каріозними зубами, тонзилітом,
риносинуситом та ін. Важливу роль у формування хронічного ларингіту
відіграють хвороби шлунково-кишкового тракту та ендокринної системи. Часто
лікарі не зважають на патогенез захворювань, що знижує ефективність лікування
[63, 79, 102, 116].
У 77% хворих з атрофічним ларингітом діагностуються порушення
вуглеводного обміну. При цукровому діабеті з’являються атрофічні зміни
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, пов’язані з діабетичними
мікроангіопатіями і порушеннями обміну речовин, що з’являються вже на ранніх
стадіях. Однак, у хворих цукровим діабетом нерідко зустрічаються інші форми
хронічного ларингіту, що поки не було описано в науковій літературі [92, 122].
Досить багато науковців зазначають, що слід завжди враховувати
взаємозв’язок органічних і

функціональних

змін

гортані. Довготривале

функціональне захворювання гортані може бути причиною розвитку органічної
патології – гіпертрофії вестибулярних складок, атрофічного ларингіту та ін. З
іншого боку, часто буває недостатньо просто прооперувати пацієнта або
провести курс протизапальної терапії. Після проведеного лікування може
залишитися функціональна недостатність [40, 74, 157, 173,197].
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Гортань анатомічно знаходиться на перехресті дихальної і травної системи,
тому підлягає дії широкого спектру компонентів навколишнього середовища,
здатних пошкоджувати слизову оболонку і викликати запалення. Хронічне
запалення слизової оболонки гортані є одним із факторів ризику розвитку раку
[14].
Не зрозумілий зв’язок хронічного ларингіту з раком гортані. Рак ніколи не
з’являється раптово у повністю здорових тканинах. Його розвитку передують
патологічні зміни, внаслідок яких за несприятливих умов з’являється злоякісна
пухлина. Часто, виражені запальні захворювання гортані можуть маскувати
продуктивні неопластичні процеси, ускладнюючи ранню діагностику і своєчасне
лікування. Деколи, при ремісії, на фоні лікування хронічних ларингітів,
виявляються неопластичні зміни злоякісного походження [121, 122].
Серед причин, що провокують розвиток хронічного запального процесу
гортані, велике значення мають екзогенні фактори. Такими факторами є
тютюновий дим, високоактивні хімічні речовини, аерополютанти, алкоголь, різкі
температурні коливання. До основним екзогенних чинників зазвичай відносять
тютюнопаління і вживання алкоголю, що негативно впливають на слизову
оболонку гортані [168].
Значну роль у розвитку запальних захворювань гортані має професійний
фактор. До групи ризику відносяться представники голосомовних професій,
тобто особи, що регулярно відчувають неадекватно велике мовне навантаження
[37, 99].
Слизова оболонка гортані є однією з початкових частин дихальної системи,
тому

найбільш

сильно

схильна

до

впливу

несприятливих

факторів

навколишнього середовища. Тривалий вплив агресивних сполук хімічних
речовин у вигляді пилу або аерозолю викликає функціональні і морфологічні
зміни слизової оболонки гортані; відбувається порушення бар’єрних функцій і
формується відповідна патологія [74, 92, 99, 122].
Близько

80-90%

хворих

з

патологією

голосу

складають

особи

працездатного віку. Неадекватно обрана тактика лікування таких пацієнтів
призводить до затяжного перебігу захворювання, розвитку побічних реакцій,
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ускладнень чи сприяє переходу захворювання у хронічну форму. При цьому
порушуються такі життєво важливі функції, як голосоутворююча і дихальна, що
нерідко призводить до стійкої втрати працездатності [159].
Деякі автори описують велике значення професійних шкідливостей у
розвитку хронічної патології гортані у працівників промислових підприємств –
тривалий контакт з аерополютантами викликає розвиток хронічного ларингіту.
Автори вказують, що інгаляційний вплив багатьох активних хімічних речовин,
навіть, в межах ГДК сприяють змінам слизової оболонки гортані і потім
викликають різні функціональні порушення [7, 10, 24, 83, 88, 89].
Професійна

захворюваність

часто

взагалі

не

виявляється

або

діагностуються тільки виражені форми, що призводять до інвалідності [20].
Існує значна кількість робіт, що вказують на широке розповсюдження
хронічного ларингіту серед людей, проживаючих в умовах поганої екології [23,
27, 84, 97, 104, 105, 144, 151].
Токсичні хімічні сполуки і пил проникають в організм людини переважно
аерогенним шляхом через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, що
призводить до зростання захворюваності гострими респіраторними інфекціями
серед населення, хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,
а також хронічним ларингітом [84, 105, 143, 151, 156].

1.2 Професійні чинники впливу на верхні дихальні шляхи
Проведені останніми роками санітарно-гігієнічні дослідження на хімічних
виробництвах свідчать про вплив комплексу несприятливих виробничих
факторів

малої

інтенсивності:

хімічного

фактору,

виробничого

шуму,

мікрокліматичних умов та інших. При цьому головним виробним несприятливим
фактором є хімічний [21].
Дослідження вмісту аміаку в біологічних середовищах виявили переважно
епітеліопневмотропну дію токсиканта на орган мішень – респіраторний тракт
[59, 141].
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При збільшенні стажу роботи слизові оболонки верхніх дихальних шляхів
стають субатрофічними, а не катарального або вазомоторного характеру, як це
характерно для працівників зі стажем 1-5,6-10 років [101, 112, 141, 168, 125].
У всіх працівників аміачного виробництва зі стажем більше 20 років була
виявлена аміак-залежна патологія верхніх дихальних шляхів. У половині
випадків також діагностувався аміак-залежний хронічній бронхіт [141].
Враховуючи особливості пошкоджуючої дії аерополютантів, найбільшому
впливу підлягають органи дихання, слизові оболонки носа і очей, а також висока
ймовірність появи системних неспецифічних симптомів (головний біль,
головокружіння, слабкість, нудота) [7, 16, 29].
Аміак є малотоксичним аерополютантом та фактором малої інтенсивності
(концентрація аміаку в повітрі виробничих приміщень часто не перевищує ГДК),
але може сприяти розвитку запальних захворювань верхніх дихальних шляхів.
Опосередковано аміак є фактором імуносупресивної дії на організм, так і
сприяти утворенню запальних процесів проникаючи у респіраторний тракт. Не
зважаючи на дані дослідження, немає жодного визнаного випадку патології
верхніх дихальних шляхів професійного ґенезу у працівників на виробництві
азотовмісних сполук [72, 83, 141, 145].
Оксид вуглецю виявляє пряму токсичну дію на клітини, порушує тканинне
дихання і зменшує споживання тканинами кисню. Патогенетичне значення у
розвитку захворювань органів дихання мають рефлекторний і алергічний
механізми, подразнююча і цитотоксична дія адсорбованих на поверхні слизових
оболонок молекул газоподібних сполук. Відмічаються статистично більш високі
рівні захворюваності верхніх дихальних шляхів (фарингіт, ларингіт, трахеїт,
бронхіт) у осіб, що підлягають впливу аерополютантів [86, 89, 95, 101, 106].
Дані речовини виявляють патологічний вплив на систему органів дихання.
Вільні радикали, володіючи високою хімічною активністю, викликають
асептичне запалення слизових оболонок респіраторної системи [66, 78].
Деякі автори відзначають, що комбінована дія аерополютантів у більшості
випадків пов’язана із низькодозовим багатовекторним впливом на стан здоров’я
людини. На початкових етапах дії токсикантів доцільно відмічати пошкоджуючу
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дію на органи мішені, що з часом сприяє розвитку хронічного захворювання [94,
101].
Потенційно небезпечними факторами, які мають несприятливу дію на
працівників в умовах безпосереднього знаходження у виробничому і не
виробничому середовищі є хімічні, фізичні та радіаційні фактори [8, 12, 16, 1921, 24, 29, 30, 45, 47, 52, 79, 87, 101, 110, 113, 141, 145].
Хімічні фактори на підприємстві поділяються на хімічні речовини
однонаправленої дії з ефектом сумації: подразнюючі речовини (кислоти, луги),
алергени (епіхлоргідрин, формальдегід), наркотичні (комбінації спиртів),
фіброгенний пил, канцерогени; комбінації речовин подібні за хімічною
структурою: хлоровані вуглеводні, бромовані вуглеводні, ароматичні вуглеводні,
аміносполуки; комбінації, вивчені експериментально: оксиди азоту + оксид
вуглецю, аміносполуки + оксид вуглецю; речовини з гостро направленим
механізмом дії: діоксид азоту, бром, озон, оксид вуглецю, формальдегід, хлор;
речовини подразнюючої дії: діоксид азоту, оксид азоту, азотна кислота, аміак,
бром, хлорид сірки, сірчана кислота, діоксид сірки, тетрахлорид титану,
формальдегід, фтор, хлор; канцерогени: бензол, бенз(о)пірен, епіхлоргідрин,
формальдегід;

речовини,

що

впливають

на

репродуктивну

функцію:

бенз(о)пірен, бензин, бензол, фенол, марганець, ацетон, морфолін, оксид
вуглецю; помірно небезпечні промислові алергени: м-фенілендіамін [97, 114].
Фізичні фактори: виробничий шум, виробнича вібрація – локальна і
загальна, електромагнітне випромінювання, електромагнітні поля, рентгенівське
випромінювання, мікроклімат, освітленість [114].
Основними причинами загазованості повітря робочої зони є: порушення
технологічного процесу – розгерметизація обладнання; порушення роботи
припливно-витяжної вентиляції; відсутність місцевих витяжних відсмоктувачів
на робочих місцях; висока зношеність технологічного обладнання.[8]
При деталізації факторів виробничого середовища хімічного і біологічного
походження, було встановлено, що у більшості випадків працівники хімічних
виробництв підлягали поєднаній дії сенсибілізуючих токсичних речовин. Повне
виключення із виробничого середовища несприятливих факторів хімічного чи
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біологічного походження було неможливе, внаслідок технологічних або
економічних труднощів. Тому практично використовується принцип обмеження
інтенсивності

дії

несприятливих

факторів,

тобто

принцип

гігієнічного

нормування. Згідно сучасній концепції ГДК – це величина токсиканта, що не
повинна викликати змін чи відхилень у здоров’ї працівника, хоча і не виключає
можливого порушення стану здоров’я осіб з підвищеною індивідуальною
чутливістю без перевищення ГДК. Дані нормативи справедливі тільки для тих
хімічних речовин, які пройшли клініко-гігієнічну перевірку, тобто деякі
аерополютанти можуть бути не враховані. Крім того, комбінована, комплексна і
поєднана дія виробничих факторів часто порушує надійність гігієнічних
нормативів, розрахованих зазвичай на ізольований вплив [161].
Повітря робочої зони забруднене багатокомпонентною динамічною
сумішшю, інгаляційний вплив якої пов’язаний з комбінованою дією всіх
аерополютантів. Комбінована дія може супроводжуватись зміною їх біологічної
активності у порівнянні з ізольованою дією і може оцінюватись двома методами:
по сумі ефектів і по сумі доз [101].
Однією

з

основних

причин

виникнення

захворювань

гортані

на

промислових підприємствах є вплив на слизову оболонку багатьох шкідливих
чинників – промислових пил, хімічні речовини, зловживання палінням, голосове
перенавантаження, внаслідок підвищеного шуму та інші екологічні умови, роль
яких у розвитку хронічного запалення є доведеною [113, 120, 128, 142,149].
Основними причинами появи у повітрі токсичних речовин є порушення
режиму

технології,

недостатня

герметичність

обладнання

і

апаратів,

переміщення проміжних продуктів з однієї апаратури в іншу, недостатня
ефективність місцевих відсмоктувачів і апаратів. Негативним фактором також є
не достатньо ефективна робота механічної вентиляції [8, 45, 47].
Проведені останніми роками санітарно-гігієнічні дослідження на хімічних
виробництвах свідчать про вплив комплексу несприятливих виробничих
факторів

малої

мікрокліматичних

інтенсивності:
умов

та

хімічного

інших.

При

несприятливим фактором є хімічний [21, 168].

фактору,
цьому

виробничого

головним

шуму,

виробничим
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Доведено, що важливим фактором середовища, що синергічно взаємодіє з
найбільш

розповсюдженими

лімітуючими

агентами

(аерополютантами,

іонізуючими і УФ випромінюваннями) є тепло. Тобто, підвищена температура
середовища, а також температура тіла людини може модифікувати дію інших
шкідливих факторів. Подібні дослідження мають велике значення для оцінки
ймовірної синергічної взаємодіє шкідливих для живих організмів факторів при
реальних показниках забрудненості середовища. Для цього потрібно вивчити
залежність величини синергізму від рівня впливу полютантів у комбінації з
іншими факторами ризику. Більшість ксенобіотиків при комбінованій дії на
організм викликають токсичний ефект. Механізми синергічних ефектів можуть
бути різноманітні. Одним з найбільш розповсюджених фізіологічних механізмів
синергічної дії є гальмування одним ксенобіотиком біотранформацію іншого, на
прикладі впливу на ферментну систему, що проводить детоксикацію. Вплив
температури обумовлено зміною швидкості протікання токсичного процесу і
функціонального стану організму. (підвищенням чутливості організму до
токсичної дії ксенобіотика, порушенням механізму терморегуляції організму і
водно-сольового обміну, кровообігу, дихання та інших біохімічних процесів) [41,
66].
За рахунок цього, по-перше, відбувається вплив ксенобіотика на змінений
організм, по-друге: біологічна дія ксенобіотика знижує стійкість організму до
високої або низької температури. Внаслідок цього, одночасний вплив шкідливих
речовин і контрастних температур середовища призводить до непропорційного
сумування їх біологічних ефектів, викликаючи так званий «синдром взаємного
обтяження» [36].
Підвищена вологість повітря посилює токсичний ефект ксенобіотиків, що
вдихає працівник і, вступаючи у фізико-хімічну взаємодію з вологою, підвищує
чутливість організму до токсичного впливу фтористих сполук і деяких
вуглеводнів, але зменшує токсичність бензину [36].
Шум і вібрація посилюють токсичний ефект ксенобіотиків і прискорюють
появу токсичної дії. Виявлено потенціюючу дію шуму на біологічну дію
монооксиду вуглецю, аерозолю борної кислоти, кварцевого пилу. Під впливом
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загальної вібрації відбувається посилення токсичної дії фтору, свинцю,
кобальтового пилу, кварцевого пилу [36].
Поєднана дія на організм променевої енергії і ксенобіотиків проявляється
різноманітно. УФ випромінювання в оптимальних дозах підвищує стійкість
організму до ксенобіотиків, але високі дози випромінювання знижують
резистентність організму до хімічних речовин [36].
Поєднана дія радіації і ксенобіотиків вивчена частково в умовах
одноразового впливу на організм. Доведено, що гострий вплив хімічних
гіпоксантів (монооксид вуглецю, нітрит натрію, анілін, ціаніди, нітрили)
одночасно з іонізуючою радіацією – супроводжується зниженням радіаційного
ураження [36].
Фізичне навантаження, виявляє значний і різноманітний вплив на всі
органи і функціональні системи організму, у певній мірі обумовлюючи умови
резорбцію, розподілення, перетворення і виділення токсичних речовин; визначає
розвиток і швидкість перебігу інтоксикації. Ефект поєднаної дії фізичного
навантаження і ксенобіотиків залежить від багатьох умов: характеру і
інтенсивності навантаження, ступеню виснаження, особливостей токсичних
речовин і рецепторів, змін в органах і системах організму [36].
При невиконанні гігієнічних нормативів, працівники під час виробничого
процесу піддаються більш інтенсивному впливу полютантів [141]. З огляду на
наявну технологію та практики її експлуатації, що склалася на підприємстві
хімічної промисловості, не завжди вдається забезпечити умови, що відповідають
санітарним

нормам.

У

звичайних

умовах

концентрація

промислових

ксенобіотиків у повітрі виробничих приміщень не перевищує ГДК, але при
пусконалагоджувальних та ремонтно-реконструктивних роботах ці концентрації
можуть збільшуватись у 80 разів [112].
Умови праці на хімічних промислових підприємствах визначаються в
значній мірі кількістю шкідливих виробничих факторів, що мають несприятливу
дію на організм. Працівники хімічних виробництв в процесі своєї трудової
діяльності відлягають поєднаній дії різноманітних токсичних речовин у
концентраціях, що часто перевищують ГДК; полютанти вступають між собою в
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некеровані хімічні реакції, створюючи нові комбінації хімічних речовин [16, 20,
30, 34].
По характеру дії шкідливі речовини, що потрапляють у повітря робочої
зони на різних виробництвах, умовно можна поділити на небезпечні для
розвитку гострого отруєння, наркотичної і загально токсичної дії, а також ті, що
володіють канцерогенним, мутагенним, гонадотропним, ембріотоксичним і
іншими ефектами. Фактична інтенсивність впливу шкідливих речовин не тільки
різноманітна, але і не постійна в процесі праці для більшості професій [45, 47].
ЛОР органи є найбільш вразливими, тому що мають особливе анатомічне
положення і безпосередній контакт з хімічними агентами інгаляційним шляхом,
у зв’язку з цим вивчення факторів ризику росту захворюваності є актуальним
питанням в отоларингології [77].
Мінеральні добрива здатні також призводити до бронхіальної астми.
Наприклад, у працівників хімічним підприємств по виробництву мінеральних
добрив, розповсюдженість БА значно вище у порівнянні з контрольною групою.
Вплив аерополютантів і агрохімікатів, потрібно розглядати як фактори малої
інтенсивності, що викликають віддалені несприятливі патологічні ефекти. Вільні
радикали, що утворюються і інтенсифікуються ксенобіотиками, як хімічного, так
і іншого походження руйнують біологічні структури, що призводить до розвитку
різноманітних захворювань. Вплив даних хімічних чинників може мати
роздільний, поєднаний і комбінований вплив. При поєднаному і комбінованому
впливі

хімічних

факторів

малої

інтенсивності,

можливі

адитивний,

модифікуючий, потенціюючий або нейтралізуючий віддалені біологічні ефекти
[23].
1.3 Методи обстеження голосового апарату
Проблема запальних захворювань гортані хвилює багатьох авторів, в той
же час діагностика даної патології в багатьох випадках буває досить складною.
Тому в сучасній практиці отоларинголога використовується цілий ряд
діагностичних методик для обстеження пацієнтів, встановлення діагнозу,
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виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій [3, 42, 63, 72, 119, 121, 136,
146].
Діагноз хронічного ларингіту встановлюється на основі скарг, анамнезу та
огляду гортані, але потрібні додаткові діагностичні тести для уточнення
патогенетичних механізмів розвитку захворювання у конкретного хворого.
Оскільки кровообіг у тканинах гортані відносно мізерний, запальні процеси не
супроводжуються інтоксикаційним синдромом, викликають зміни лабораторних
даних, пацієнти, як правило, звертаються до оториноларинголога вже при стійкій
дисфонії, що сформувалася [61, 122].
Дуже часто лікарі та пацієнти пов’язують порушення голосової та
дихальної функції з іншими патологіями верхніх дихальних шляхів, та по
причині

технічних

складнощів

у

проведенні

ларингоскопії,

запальні

захворювання гортані лишаються не достатньо діагностованими [42, 63, 152].
У

фоніатрії

діагностичних

та

оториноларингології

методик

–

застосовується

загально

клінічні

ціла

низка

дослідження,

оториноларингологічний огляд, збір анамнезу та скарг хворих, спеціалізований
фоніатричний огляд з використанням функціональних навантажень, перцептивна
оцінка голосу, вимірювання часу максимальної фонації, ларингостробоскопія,
мікроларингоскопія,

мікроларингостробоскопія,

фіброназоларингоскопія,

спектральний аналіз голосу, а також визначення “голосового поля”, сонографія,
рентгенографія гортані, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія гортані,
рентгенокінематографія

гортані,

електроміографія,

хронаксиметрія,

глоттографія, дослідження амплітуди вібрато і зовнішнього дихання під час
співу, електрокімографія, методи дослідження органів і систем, пов’язаних з
процесом голосоутворення. Серед методів дослідження голосової функції та
визначення стану голосового апарату найбільш важливими є спеціалізований
фоніатричний огляд, перцептивна оцінка голосу, сила, звучність, тембр,
додаткові

компоненти,

вимірювання

часу

максимальної

фонації,

ларингостробоскопія, фіброназоларингоскопія, спектральний аналіз голосу [40,
99, 174].
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Особливого значення при діагностиці та лікуванні патологічних станів
останні роки набуває збереження та забезпечення адекватного рівня якості життя
пацієнта. Низка авторів надає великого інформативного значення оцінюванню
якості життя хворих, що мають ознаки хронічних захворювань дихальних
шляхів, патології голосу та ковтання, шляхом застосування різноманітних
опитувальників [40, 162, 174, 179, 212, 217].
Багато

авторів

вважають

відеоларингостробоскопічне

дослідження

найбільш важливим об’єктивним методом дослідження верхніх дихальних
шляхів та голосоутворюючого апарату. Отримання збільшеного і чіткого
зображення за допомогою відеоларингоскопії і відеоларингостробоскопії, в тому
числі і мультимедійної, збереження та архівування даних значно полегшує
динамічне спостереження [18, 37, 174, 177, 237].
Ларингостробоскопія

є

одним

з

найбільш

достовірних

методів

дослідження рухів голосових складок. Це видозмінений спосіб проведення
ларингоскопії, який дозволяє досліджувати характер рухів, вібрації голосових
складок. При звичайній ларингоскопії складки, під час фонації, вібрують з такою
частотою, яку не може зафіксувати людське око, отже ми не бачимо цих рухів.
Принципова різниця між ларингоскопією і ларингостробоскопією полягає в
тому, що при ларингоскопії ми користуємося безперервним джерелом світла для
огляду, а при стробоскопії використовуються спалахи світла, тобто імпульсне
освітлення [193, 210].
Захворювання

верхніх

та

нижніх

дихальних

шлях

часто

взаємо

поєднуються, тому важливо знаходити нові можливості ранньої діагностики
нозологій, що супроводжуються порушенням дихальної та голосової функції
[25].
Важливу роль в діагностиці захворювань бронхо-легеневої системи має
відеоларингостробоскопія [25, 48].
Ю.С. Василенко [18] рекомендує під час проведення ларингостробоскопічного обстеження звертати увагу на такі показники:
1) наявність чи відсутність фонаторних коливань голосових складок;
2) рівномірність коливань по амплітуді і 40 частоті;

40

3) особливості змикання (повне, неповне);
4) форма голосової щілини при неповному змиканні (у вигляді вузької смужки,
витягнутого овалу, трикутника та ін.);
5) характер коливань (енергійний, напружений, млявий, послаблений);
6) наявність чи відсутність стробоскопічного “комфорту” (позитивний чи
негативний);
7) наявність чи відсутність зміщення слизової оболонки по вільному краю
голосових складок.
При відеоларингоскопічному огляді гортані у пацієнтів контрольної групи
візуальними ознаками були: вільний вхід в гортань, голосові зв’язки білі, рівні,
не потовщені, при фонації змикаються, слизові оболонки вестибулярних і
черпакувато-надгортанних складок та між черпакуватого простору рожеві, не
набряклі, з гладкою поверхнею. Складковості, мацерації, кератозу, кірок немає.
Запальні зміни відсутні [225].
При

відеоларингоскопічному

дослідженні

хворих

із

загостренням

хронічного ларингіту відмічались деякі закономірності в локалізації та
розповсюдженості запального процесу. Для загострення хронічного ларингіту
характерні такі ознаки: виражена дифузна гіперемія слизової оболонки
вестибулярних, черпако-надгортанних складок, яскрава гіперемія голосових
складок, незначна пастозність слизової оболонки голосових складок, гіперемія
слизової оболонки міжчерпакуватого простору. При більш детальному огляді
часто відмічається різний ступінь запальних явищ між передніми та задніми
відділами гортані [240].
В

останнє

десятиліття,

у

зв'язку

з

поширеним

впровадженням

ендоскопічного обладнання, все більшого розповсюдження набувають системи,
що дозволяють робити фото або (та) відеозапис ларингоскопічної та
ларингостробоскопічної картини, що за даний період сприяло більшому
розумінню фізіологічних і патофізіологічних процесів в гортані, раніше
недоступних

оку

ларингоскопію [72].

клініциста,

який

використовував

непряму

дзеркальну
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Для об'єктивізації прогнозу і правильної оцінки результатів лікування
можуть бути також використані різні додаткові методи оцінки якісних
характеристик голосу, наприклад, такі як комп'ютерний аналіз голосу,
дослідження слухової оцінки голосу, часу максимальної фонації та інші [40, 72,
118, 127, 135, 170-172, 190].
W. Seidner і T. Nawka (2014) вважають, що діагностика захворювань
гортані, що супроводжуються порушенням голосоутворення, повинна базуватись
на багатовимірному оцінюванні голосу, що включає об’єктивні та суб’єктивні
методи дослідження [224].
В

деяких

дослідженнях

європейських

авторів

присвяченим

функціональним методам візуалізації гортані висвітлюється шлях модифікації та
удосконалення технічних особливостей різноманітних методів дослідження
гортані від непрямої ларингоскопії до високошвидкісної цифрової обробки
зображень ларингоскопічної картини. На сьогодні методами візуалізації гортані,
що

дозволяють

безпосередньо

досліджувати

вібраторні

характеристики

голосових складок є відеостробоскопія, відеокімографія та високошвидкісна
відеоендоскопія [184, 193].
Деякі автори вважають зазначають, що рентгенологічні дослідження
гортані дуже інформативні, але більш раціонально їх використовувати для
диференційної діагностики новоутворень та у випадках нез’ясованої етіології
рухових

порушень

гортані,

а

фіброоптична

ларингоскопія

та

відеоларингостробоскопія є стандартом діагностики при парезах та паралічах
гортані [40, 171].
В даний час поєднання стробоскопа з ендоскопією і відео-або цифровою
технікою широко використовується у функціональній діагностиці патології
гортані [177].
Низка авторів надає великого значення для діагностики порушень
голосоутворення акустичному аналізу голосового сигналу та стробоскопічному
дослідженню гортані. Об’єктивні методи дослідження якості голосу ґрунтуються
на запису фонетограми, спектрограми голосу та проведенні аналізу його
акустичних характеристик [187, 190, 203].
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Аналіз літературних даних свідчить про брак даних, що відображають
акустичну картину фонаторної функції у хворих з запальними захворюваннями
гортані.
Більшість літературних джерел присвячена вивченню лише окремих
параметрів голосу, таких як частота основного тону (ЧОТ), ЧМФ, сила голосу та
тональний діапазон. Водночас, за даними літератури, останнім часом значного
поширення набуло дослідження акустичних показників Jitter та Shimmer у
хворих з порушеннями голосу [18, 40, 187, 203, 207, 221].
Важливим

методом

діагностики

органічних

уражень

гортані

є

електроміографічне обстеження з застосуванням голкових електродів. Цей метод
часто використовується для проведення диференційної діагностики між
неврогенними та первинно-м’язовими захворюваннями гортані. Особливого
значення це набувало при відсутності у хворих з парезами та паралічами гортані
тиреоїдектомії в анамнезі, що могло б слугувати непрямим показником
ятрогенного характеру периферичного пошкодження гортанних нервів.[40, 180,
181].
Т.Б. Земляк (2018) проводила дослідження, в яких вивчала акустичні
параметри голосу у пацієнтів з руховими розладами гортані та отримала дані, що
вказують на виражену нестабільність голосу за частотою та амплітудою,
вираженість шумового компоненту в спектрі голосового сигналу у пацієнтів з
руховими розладами гортані після хірургічного лікування стенозу та свідчать
про найгірший стан фонаторної функції у даної категорії хворих з поміж
обстежуваних. Також при фонуванні звуку «а» були виявлені суттєві відмінності
між значеннями параметрів Jitter та Shimmer, а також показника відношення
негармонічного (шумового) та гармонічного компоненту в спектрі голосного
звуку «а» (NHR) у пацієнтів з руховими розладами гортані та у осіб контрольної
групи [40, 172].
Отже, необхідно завжди враховувати наявність тісного взаємозв’язку між
клініко-функціональним

станом

голосового

апарату

гортані

та

даними

спектрального аналізу голосу пацієнта. Тому, багато авторів вважають даний
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метод об’єктивним в діагностиці органічних та функціональних порушень
голосоутворюючого апарату гортані [40, 72, 166,172].
Потрібно відзначити, що згідно нових даних, що базуються на клінічних
дослідженнях,

найбільш

ефективним

алгоритмом

діагностики

будь-яких

порушень голосового апарату гортані є поєднання відеоларингостробоскопії із
спектральним аналізом голосу [203,210].

1.4 Обговорення даних літератури
Проведений нами аналіз літературних джерел засвідчив досить велику
увагу дослідників до проблеми діагностики та лікування хронічних ларингітів.
Захворювання поширене і у випадку тривалого перебігу дуже тяжко піддається
лікуванню.

Етіологічні

чинники,

що

викликають

розвиток

запальних

захворювань гортані, численні і різноманітні. Серед них вагому роль відіграють
професійні впливи, з якими стикаються робітники в процесі праці на
підприємствах різних галузей. Особливе місце в цьому плані посідають хімічні
виробництва, оскільки внаслідок технологічних процесів на таких підприємствах
відбувається виразний вплив хімічних речовин на верхні дихальні шляхи
працюючих. Тому важливо вчасно діагностувати прояви хронічного ларингіту на
таких підприємствах і застосовувати цілеспрямовані лікувально-профілактичні
заходи.
Хронічні ларингіти викликають порушення голосової функції, виражені
різною мірою, в залежності від форми ларингіту та його перебігу. Оскільки
голосова функція має велике значення для комунікацій у сучасному світу,
забезпечуючи спілкування та соціалізацію, питання збереження задовільної її має
велике медичне і соціальне значення.
В наш час існує низка методів обстеження, які дозволяють оцінити, в тому
числі об’єктивно, стан голосового апарату та якість голосової функції. Серед них
найбільш інформативними, на думку більшості авторів, є ендоскопія гортані,
ларингостробоскопія та акустичний аналіз голосу.
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Однак, на думку багатьох авторів, питання ранньої діагностики порушень у
голосовому

апараті

при

хронічному

ларингіті,

потребують

подальших

досліджень. Ми не знайшли в літературних джерелах ґрунтовних досліджень, які
стосувалися б детальної характеристики стану голосового апарату гортані та
об’єктивної оцінки якості голосу у хворих на хронічний ларингіт, у яких
спостерігався вплив хімічних чинників на виробництва азотовмісних сполук.
Тому дослідження стану голосового апарату у пацієнтів з хронічним ларингітом
на фоні впливу хімічних чинників має велике наукове і практичне значення.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОСЛІДЖУВАНИХ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ
2.1 Методи дослідження хворих на хронічний ларингіт
Враховуючи мету та завдання роботи, нами було використано комплекс
клінічних та інструментальних методів дослідження пацієнтів з хронічним
ларингітом, який включає в себе повне клінічне отоларингологічне обстеження,
спеціалізований фоніатричний огляд, визначення часу максимальної фонації,
загальноклінічні

обстеження,

отоларингологічний

огляд,

спеціалізований

фоніатричний огляд з функціональними навантаженнями, визначення часу
максимальної фонації (ЧМФ), ендоскопію ЛОР-органів, ларингостробоскопію,
акустичний аналіз голосу з визначенням параметрів Jitter, Shimmer, NHR.
Перш за все нами проводився детальний збір анамнезу і аналіз скарг
пацієнтів, здійснювався загальний клінічний отоларингологічний огляд хворих з
метою виявлення гострих та хронічних запальних захворювань ЛОР-органів, а
також їх ускладнень та наслідків, які могли б вплинути на результати проведених
нами досліджень.
Загальний ЛОР-огляд складався з отоскопії, передньої та задньої
риноскопії,

орофарингоскопії.

Всім

хворим

проводився

спеціалізований

фоніатричний огляд, який включав в себе зовнішній огляд гортані, оцінку її
рухливості, огляд гортані за допомогою непрямої ларингоскопії дзеркальцем
Гарсіа. При огляді оцінювався стан голосового апарата при спокійному диханні,
при фонації на високих, середніх і низьких тонах голосу пацієнта. При огляді
оцінювали синхронність коливань голосових складок, стан глоттісної щілини
при фонації звуків різної висоти, стан вестибулярного відділу гортані, стан
слизової оболонки гортані та доступного для огляду підскладкового простору і
верхнього відділу трахеї.
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При детальному фоніатричному огляді пацієнт фонував на зручному рівні
висоти свого голосу голосні звуки «і», «и» або «е», в залежності від
особливостей голосового апарату і конкретних завдань при огляді.
Також ми використовували ендоскопічне обладнання для більш детального
огляду голосового апарату та ЛОР-органів.
Доступним і простим у виконанні є метод визначення часу максимальної
фонації (ЧМФ), який дає змогу, серед іншого, оцінити загальний обсяг повітря,
використаного для фонації, а також опосередковано функціональний стан
голосового апарату. Вимірювання часу максимальної фонації проводиться
наступним чином: пацієнта просять вдихнути повітря і на зручній для нього
висоті тону та з середньою гучністю фонувати голосну «а». За допомогою
секундоміра вимірюється час від початку фонації до переходу звуку в шепіт.
Дослідження виконуються тричі з інтервалами в 60 с та обчислюють середнє
арифметичне значення. В нормі середній час максимальної фонації складає 20-21
с для чоловіків, а для жінок –14-16 с.
Об’єктивних

методом

дослідження

стану

голосового

апарату

є

відеоларингостробоскопія, використання якої значно полегшує діагностику
голосових порушень, оцінку функціонального стану голосового апарату. За
допомогою цього методу визначається стан рухової фонаторної функції гортані.
Ларингостробоскопія – це видозмінений спосіб проведення ларингоскопії,
який дозволяє досліджувати характер фонаторних рухів голосових складок. При
звичайній ларингоскопії неможливо оцінити вібраторні фонаційні рухи, оскільки
голосові складки вібрують під час фонації з такою частотою, яку не може
зафіксувати людське око. Зір може слідкувати за окремими рухами лише тоді,
коли вони здійснюються з частотою понад 16/с, при вищій частоті рухів вони не
фіксуються і зливаються, що створює ілюзію нерухомості. Саме розрізнити ці
рухи дозволяє принцип стробоскопії, створюючи враження, що вібрації складок
стали повільнішими.
Метод стробоскопії ґрунтується на таких законах фізіологічної оптики:
1) на фізіологічній здатності сітківки ока затримувати зорове сприйняття,
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отримане від освітленого предмета, ще на протязі 0,2 с після того, як сам предмет
зник з поля зору; 2) на нездатності сітківки ока сприймати окремо, а накладати
разом зорові враження, які послідовно ідуть один за одним з інтервалами,
меншими за 0,2 с [18].
Принципова різниця між ларингоскопією і ларингостробоскопією полягає
в тому, що при ларингоскопії ми користуємося безперервним джерелом світла
для огляду, а при стробоскопії використовуються спалахи світла, тобто
імпульсне освітлення. Причому, ці спалахи синхронізовано з вібрацією
голосових складок при фонації. Якщо частота рухів голосових складок буде
відповідати частоті спалахів світла, то при кожному інтервалі освітлення ми
побачимо одну і ту ж фазу коливань голосових складок, тобто вони
виглядатимуть нерухомо, оскільки вони увесь час будуть вихоплюватися світлом
в одній і тій же фазі свого руху. Для того, щоб побачити коливання, необхідно
змінити це співвідношення, змінивши інтонацію голосу (що дозволить незначно
зменшити або збільшити частоту коливань) або частоту спалахів світла лампи
стробоскопа. При такому зміщенні частот ми побачимо різні фази коливань
складок і отримаємо враження одного уповільненого коливання. Слід зазначити,
що застосування методу стробоскопії більш ефективне при рівномірних
коливаннях голосових складок, тобто якщо рухи будуть чітко періодичними
[174].
При

дослідженні

вібрацій

голосових

складок

за

допомогою

ларингостробоскопії слід пам’ятати про такі положення:
1. Якщо частота коливань буде точно відповідати частоті спалахів світла,
то складки будуть здаватися нам нерухомими. Таке ж нерухоме положення буде
фіксуватися і тоді, коли співвідношення між частотами будуть кратними (1/2,
1/3, 1/4 та ін.)
2. Якщо частота коливань голосових складок дещо перевищує частоту
спалахів світла, то кожен наступний спалах буде висвітлювати наступну фазу їх
коливання, і ми побачимо в уповільненому вигляді весь цикл коливання
голосових складок.
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3. Якщо стробоскопічні спалахи будуть дещо перевищувати частоту
коливань голосових складок, то кожен наступний спалах буде висвітлювати
коливання складок в дещо більш ранній фазі, ніж попередній, і ми побачимо в
уповільненому вигляді цикл коливання голосових складок в зворотному порядку.
4. Якщо різниця в частотах коливань голосових складок і спалахів світла
стробоскопа буде значною, буде здаватися, що складки «парусять».
Нерідко спостерігається асинхронізм рухів голосових складок, тоді одна
складка виглядає нерухомою, а інша – вібрує. Насправді, вібрують обидві
складки, але з різною частотою, а стробоскоп «підлаштовується» під рухи однієї
з них [174].
Отже, ларингостробоскопічне дослідження дозволяє виявити наявність або
відсутність

фонаторних

коливань,

констатувати

їх

характеристики,

асинхронність, симетричність та ін.
Відеоларингостробоскопія широко використовується: 1) для вивчення
питань фізіології голосу в науково-дослідних роботах; 2) для вивчення
морфології гортані; 3) для вивчення характеру функціональних порушень голосу
(для того, щоб відрізнить функціональне порушення голосового апарата від
органічного, необхідно дослідження гортані в русі), в тому числі при проведенні
ендоскопії фоніатричній практиці при спеціалізованому фоніатричному огляді
при цьому використовуються функціональні навантаження; 4) для диференційної
діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень гортані; 5) для оцінки
результатів терапії і визначення працездатності осіб голосомовних професій; 6)
для експертизи абітурієнтів, які вступають в консерваторію, педагогічні,
театральні, юридичні і ін. учбові заклади, з метою визначення профпридатності
їх голосового апарата до професій, пов’язаних з високим голосовим
навантаженням. [18]
Відеоларингостробоскопічне дослідження проводилося нами на комплексі
обладнання німецької фірми “Storz”, який складається з ларингостробоскопу,
медичної ендовідеокамери, фірмового електронного блока для документації та
обробки даних, а також набору жорстких та гнучких ендоскопів. Обладнання
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дозволяє отримати якісне зображення, провести точне дослідження стробоскопії
і надійно задокументувати отримані результати.
Для зручності оцінки даних стробоскопії запропонована низка методик, що
дозволяє отримати певні кількісні показники. Для кількісно-якісної оцінки даних
відеоларингостробоскопії ми використали систему бальної оцінки фонаторних
коливань при стробоскопічному дослідженні, запропоновану Г.Ф.Иванченко
[174]. За цією системою оцінювалися наступні параметри з відповідною
кількістю балів (табл. 2.1.1).
Таблиця 2.1.1
Система бальної оцінки фонаторних коливань
при стробоскопічному дослідженні
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Характеристика коливань голосових складок
Наявність коливань
- збережені з обох сторін
- збережені з однієї сторони
- відсутні з обох сторін
Синхронність коливань за частотою
- синхронні рівномірні коливання
- одна голосова складка коливається з меншою частотою, ніж інша
- безсистемні, нерегулярні коливання
Синхронність коливань за амплітудою
- однакова амплітуда коливань
- порушення амплітуди з однієї сторони
- двобічне порушення амплітуди
Стан глоттісної щілини при фонації
- повне змикання голосової щілини
- неповне змикання голосової щілини
- відсутність закриття голосової щілини постійне
Стробоскопічний комфорт
- наявність
- відсутність
Зміщення слизової оболонки по вільному краю голосових складок
- наявність
- відсутність

Бали
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
2
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Для проведення акустичного дослідження голосу у хворих на хронічний
ларингіт ми використовували програмне забезпечення «Praat V 4.2.1». Це
комп’ютерна цифрова система для проведення акустичного аналізу голосового
сигналу. Запис голосового сигналу здійснювався в положенні хворого сидячи,
мікрофон розташовувався на відстані 20 см від досліджуваного. Пацієнта
просили здійснювати фонацію звука «а» з максимальною тривалістю на зручній
для нього висоті тону. Аналізу підлягали наступні відносні параметри (індекси):
– Jitter – міра варіабельності частоти основного тону від періоду до періоду
у межах ділянки звукового сигналу, що підлягає аналізу. Відображає ступінь
частотної нестабільності голосу, вимірюється у відсотках;
– Shimmer – міра варіабельності амплітуди коливань від періоду до періоду
ділянки звукового сигналу, що аналізується. Відображає ступінь амплітудної
нестабільності голосу, вимірюється у відсотках;
– NHR (noise-to-harmonics ratio) – показник, що характеризує відношення
негармонічного (шумового) та гармонічного компонентів у спектрі голосного
звуку в діапазоні 70-4200 Гц.
Для аналізу отриманих даних нами були використані методи математичної
варіаційної статистики з застосуванням спеціального програмного забезпечення
персонального комп’ютера. Статистична обробка результатів, побудова діаграм
та розподіл значень статистичного аналізу проводилась на персональному
комп'ютері за допомогою ліцензованого програмного пакету IBM SPSS Statistics
26.0.0 (Subscription ID: 07553533) та Microsoft Excel (Microsoft Office 365
subscription – ID:003BFFDA6372E60). Розраховувалось середнє статистичне
значення показників – величина (М) та її похибка (±m), Достовірність змін і
відмінностей отриманих результатів оцінювали за критерієм (t) Стьюдента та
кутового перетворення Фішера (U).
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2.2 Загальна характеристика обстежуваних хворих на хронічний
ларингіт
Для досягнення поставленої мети нами було обстежено 75 хворих на
хронічний ларингіт у віці від 25 до 56 років (середній вік 43,2±3,7) працівників
ПрАт «Азот» (м. Черкаси). Переважну більшість (78,7 %) серед обстежених
склали чоловіки
Контролем слугували 15 практично здорових осіб без відхилень в
голосоутворюючому апараті за даними інструментального обстеження та без
контакту з хімічними чинниками. Вони не мали скарг на порушення голосу і у
них не було виявлено порушень функціонального стану голосового апарату за
даними фоніатричного огляду.
Аналізу не підлягали особи, які перенесли нейроінфекцію, черепномозкову травму, мали органічне ураження ЦНС, гострі запальні захворювання.
Хронічні ларингіти діагностувалися на основі аналізу скарг хворих, даних
анамнезу, перцептивної оцінки голосу (сила, звучність, тембр, додаткові
компоненти),

часу

максимальної

фонації,

непрямої

ларингоскопії,

спеціалізованого фоніатричного огляду та ендоскопії ЛОР-органів.
За даними спеціалізованого фоніатричного огляду та ендоскопії було
виділено 2 групи хворих на хронічний ларингіт –з катаральною формою (1-а
група) і субатрофічною (2-а група). Для катаральної форми за даними огляду
провідними ознаками були гіперемія та набряк слизової оболонки гортані, для
субатрофічної – витончення і сухість слизової оболонки та знижений тонус
голосового апарату. В обох групах мала місце виражена захриплість. Серед
обстежених нами хворих на хронічний ларингіт на фоні впливу хімічних
чинників також були хворі з гіперпластичною формою ларингіту, дифузною або
обмеженою (осередковою). Однак, враховуючи їх не велику чисельність, а також
значну варіабельність форм, локалізацій і клінічних проявів, ми виключили їх з
аналізу і подальшого поглибленого обстеження. У понад третини відібраних
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нами хворих на хронічний ларингіт ми відзначали гіпертонус або ж гіпертрофію
вестибулярних складок, виражені в різному ступені.
Отже, за даними отоларингологічного та фоніатричного оглядів ми
сформували 2 групи досліджуваних хворих за нозологічною формою хронічного
ларингіту.
Нами було проведено детальне опитування хворих, ми враховували їх
вік, стать, професійний стаж та давність захворювання. Також вивчалися
дані анамнезу, скарги пацієнтів як на стан голосового апарату, так і загального
характеру.
При опитуванні ми зважали на оцінку самими хворими можливих причин
виникнення і розвитку їх захворювання. У більшості обстежених нами хворих
на хронічний ларингіт порушення голосу розвивалися поволі і вони зверталися
до лікаря вже тоді, коли захриплість ставала значною і утруднювала спілкування,
впливала на якість їх життя. Однак преважна кількість обстежених нами
пацієнтів з хронічним ларингітом вказувала на погіршення голосової функції,
збільшення вираженості захриплості, збільшення скарг на сухість, дискомфорт та
кашель при збільшенні стажу, тривалості перебування в цехах під час
виробничого процесу хімічного виробництва та у моменти, коли концентрація
хімічних речовин у повітрі цехів підприємства сягала максимальних значень
внаслідок тих чи інших причин.
Як уже було зазначено, ми виключили з аналізу пацієнтів з гострими
запальними захворюваннями та вірусними респіраторними інфекціями, а також
вираженою хронічною патологією ЛОР-органів. Однак деякі порушення стану
ЛОР-органів були нами виявлені у обстежених хворих на хронічний ларингіт. В
будь-якому разі з аналізу виключалися хворі, у яких ці процеси були у стадії
загострення. Отже, при проведенні загального отоларингологічного огляду нами
не було виявлено виражених патологічних змін при отоскопії, у незначної
частини обстежених було виявлено втягненість барабанної перетинки (30,0 %).
За даними риноскопії у 56,1 % пацієнтів було виявлено хронічний вазомоторний
риніт, а у 41,3 % - викривлення носової переділки. Хронічний тонзиліт мав місце
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у 30,6 %, стан після тонзилектомії у 22,7 %, хронічний фарингіт – у 61,3 %. У
жодного з хворих, у яких були виявлені ці зміни, порушення діяльності
відповідних

структур

не

перешкоджали

проведенню

комплексних

інструментальних досліджень.
Що стосується професійного стажу на хімічному виробництві, то
переважно у обстежених нами хворих на хронічний ларингіт був стаж 7-10 та
понад 10 років (табл. 2.2.1). Однак, у 2-й групі (субатрофічна форма
хронічного ларингіту) була більша частка стажованих робітників. В
середньому

професійний

стаж

обстежених

нами

робітників

хімічних

виробництв азотовмісних сполук в 1-й групі склав 8,5±0,7 років, в 2-й –
13,8±1,1 років.

Таблиця 2.2.1
Розподіл хворих на хронічний ларингіт за стажем
та давністю захворювання
Показник

Групи хворих
1-а

2-а

1-5 років

7,5

5,7

5-10 років

62,5

17,2*

Понад 10 років

30,0

77,1*

1-5 років

22,5

8,5*

5-10 років

52,5

57,2

Понад 10 років

25,0

34,3*

Професійний стаж

Давність захворювання

Примітка: * показники достовірно (P>0,05) відрізняються між собою (критерій Фішера).

Більш наочно ці дані представлено на рис. 2.2.1.
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1 група

7,50%

30%

Професійний стаж 1 – 5 років
Професійний стаж 5-10 років
Професійний стаж Понад 10 років

62,50%

2 група

5,70%

17,20%

Професійний стаж 1 – 5 років
Професійний стаж 5-10 років
Професійний стаж Понад 10 років

77,10%

Рис. 2.2.1. Розподіл хворих на хронічний ларингіт в залежності від
професійного стажу, %.

Як видно з наведених у таблиці 2.2.1 і на рис. 2.2.1 відомостей, у 2-й
групі обстежених хворих на хронічний ларингіт переважно були працівники з
великим стажем роботи в умовах хімічного виробництва. Отже, вплив
хімічних чинників на їх верхні дихальні шляхи був тривалим і більш значним.
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Щодо

аналізу

давності

захворювання

на

хронічний

ларингіт

у

обстежених нами працівників виробництва азотовмісних сполук, нами
виявлено, що як у пацієнтів 1-ї, так і 2-ї груп давність захворювання
переважно складала 8-9 років, однак в 2-й групі частіше були випадки з
тривалістю захворювання понад 10 років (див табл. 2.2.1). Ці дані
представлено на рис. 2.2.2.
1 група

22,50%

25%

Давність захворювання 1 – 5 років
Давність захворювання 5-10 років
Давність захворювання Понад 10 років

52,50%

2 група

8,50%

34,30%

Давність захворювання 1 – 5 років
Давність захворювання 5-10 років
Давність захворювання Понад 10 років

57,20%

Рис. 2.2.2. Розподіл хворих на хронічний ларингіт в залежності від
давності захворювання, %.
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З метою визначення ознак, характерних для хронічного ларингіту саме при
впливі хімічних чинників, ми порівняли отримані нами результати комплексного
клініко-інструментального обстеження у пацієнтів основної групи та групи
порівняння – хворих на хронічний ларингіт без контакту з хімічними
речовинами. При цьому ми обрали для порівняння катаральну форму хронічного
ларингіту. Це обумовлене тим, що при субатрофічній формі хронічного
ларингіту у більшості випадків присутній токсичний вплив, хімічні чинники або
виражені соматичні захворювання. Тому важко підібрати пацієнтів з цією
формою ларингіту, щоб був повністю виключений вплив хімічних чинників.
Отже, ми порівнювали пацієнтів з катаральною формою хронічного ларингіту – з
різним ступенем впливу хімічних факторів (підгрупи 1А та 1Б), а також без них
(група порівняння). До групи порівняння увійшли 15 хворих на катаральну
форму хронічного ларингіту без контакту з хімічними речовинами.
Всім досліджуваним хворим та особам контрольної групи було проведено
комплексне

інструментальне

отоларингологічний

огляд,

обстеження:

загальноклінічні

спеціалізований

фоніатричний

обстеження,
огляд

з

функціональними навантаженнями, визначення часу максимальної фонації
(ЧМФ), ендоскопію ЛОР-органів, ларингостробоскопію, акустичний аналіз
голосу з визначенням параметрів Jitter, Shimmer, NHR. Про результати
отриманих даних буде йтися нижче у відповідних розділах.
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РОЗДІЛ 3
ЕКЗОГЕННІ ХІМІЧНІ ЧИННИКИ, ОБУМОВЛЕНІ ВИРОБНИЦТВОМ
АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК, ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ
ШЛЯХИ

3.1 Аналіз поширеності захворювань на хронічний ларингіт за даними
звернення
Нами було проведено дослідження, спрямоване на визначення рівня
розповсюдженості хронічного ларингіту за даними звернення до отоларинголога
[103].
Нами було проаналізовано характер звернень за оториноларингологічною
допомогою пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями гортані до
лікувальних установ м. Черкаси за період 2013-2017 рр. Відомості наведені за
даними

Черкаського

обласного

відділу

медичної

статистики,

Другого

Черкаського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, а також
було проаналізовано звернення до приватного кабінету оториноларинголога.
Згідно отриманих статистичних даних, до ОКЛ та інших лікувальних установ
області за цей період звернулося 6877 осіб з хронічними ларингітами (3,7% від
усіх звернень до ЛОР-спеціаліста), Другого Черкаського міського центру
первинної медико-санітарної допомоги – 1615 (6,5%) осіб, до кабінету
отоларинголога – 1050 чоловік (5,1%). Загалом по проаналізованих нами
лікувальних

установах

оториноларингологічною

у

зазначений
допомогою

період
осіб

з

було

9542

хронічними

звернень

за

запальними

захворюваннями гортані. Переважно пацієнти зверталися зі скаргами на кашель,
неприємні відчуття в області гортані (печіння, подразнення, сухість, відчуття
«клубка» та ін..), порушення дихання, захриплість голосу.
За нашими даними, за період 2013-2017 рр. у зазначених медичних
установах надано допомогу по 232528 зверненням хворих з захворюваннями
оториноларингологічного профілю, серед них 9542 пацієнтам з хронічними
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запальним захворюваннями гортані. Отже, частка хронічних ларингітів складає
за увесь досліджуваний період 4,1% від усіх звернень до спеціалістаоториноларинголога. При спостереженні окремо по роках виявлено таке (табл.
3.1.1).
Таблиця 3.1.1
Звернення по допомогу до отоларинголога пацієнтів з хронічними
ларингітами за даними Черкаського обласного відділу
медичної статистики за період 2013-2017 рр.
Рік

2017
2016
2015
2014
2013
Всього

Звернення з діагнозом хронічний В т.ч. вперше виявлені хронічні
ларингіт
ларингіти
Загальна кількість
% до загальної
% до загальної
звернень до
кількість
кількості
кількість
кількості
оториноларинголога
звернень
звернень

39527
43292
41389
41407
43364
208979

1548
1645
1561
1578
1599
7927

3,997
3,799
3,771
3,810
3,687
3,7932

228
225
199
230
202
1084

0,5768
0,5197
0,4808
0,5554
0,4658
0,5197

Як видно з наведених у таблиці 3.1.1 даних, динаміка виявлених вперше
хронічних ларингітів та звернень по допомогу з приводу загострень
захворювання, дещо зростає. При цьому в загальному кількість звернень складає
3,79%, в т.ч. вперше виявлених хронічних ларингітів – 0,52%.
Зауважимо, що населення м. Черкаси складає понад 280000 осіб і така
поширеність хронічних ларингітів за даними звернення є досить значимою,
зважаючи на те, що, як показує практика, не всі хворі на хронічні ларингіти
своєчасно звертаються по спеціалізовану допомогу. Так, у 2013р. населення м.
Черкаси згідно статистичних даних склало 283130 осіб, у цей рік з діагнозом
хронічні ларингіти надано допомогу 1599 особам, що складає 0,57 % населення.
Нами було більш детально проаналізовано контингент осіб, що звернулися
по медичну допомогу до Другого Черкаського міського центру первинної
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медико-санітарної

допомоги

та

приватного

медичного

кабінету

оториноларинголога. По проаналізованих нами лікувальних установах у
зазначений період було 2665 звернень з приводу хронічного ларингіту. Серед
усіх цих пацієнтів 45,6% (1215 осіб) склали жінки, 54,4% (1450 осіб) - чоловіки.
Середній вік хворих становив 46±2,8 років і коливався від 26 до 63 років.
Найбільшу групу серед них склали особи віком від 28 до 47 років, активного
працездатного віку.
При аналізі структури звернень усіх осіб з хронічними запальними
захворюваннями гортані, виявилося, що катаральна форма хронічного ларингіту
мала місце у 35,98% (959 осіб) звернень, гіпертрофічна – у 28,56% (761 особа),
атрофічна 35,46% (945 осіб). Пацієнти зверталися по допомогу з приводу
загострення захворювання, коли клінічні прояви мали яскравий вияв: кашель,
ознаки загального нездужання, часом підвищення температури тіла, виражена
захриплість аж до відсутності голосу, неприємні відчуття у області гортані,
інколи відчуття порушення дихання. У обстежених пацієнтів давність
захворювання коливалася від 3 до 15 років і у середньому склала 10±0,7 років.
Хворі зазначали, що мають від 4 до 7 загострень захворювання на рік, в деяких
випадках – до 9. В середньому кількість рецидивів за рік склала 5,1±0,6 разів .
Коли ми проаналізували професійну належність пацієнтів, що звернулися
по допомогу з хронічними запальними захворюваннями гортані, виявилося, що
переважну більшість з них складають особи голосо-мовних професій (вчителі
середньоосвітніх шкіл та дошкільних закладів) – 27,99%, а також працівники
хімічних

виробництв

(«Черкасиазот»,

ПАТ

“Черкаське

хімволокно”,

Фармацевтична корпорація “Юрія-фарм”) – 29,87%. При цьому серед
контингенту професіоналів голосу переважала катаральна форма ларингіту
(37,00% випадків серед цієї професійної групи), а у робітників хімічних
виробництв частіше зустрічалась субатрофічна та атрофічна форма (38,06%
відповідно).
Нами також було проведено аналіз щодо наявності супутніх захворювань,
як ЛОР-органів, так і системних, а також професійна належність досліджуваного
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контингенту пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями гортані.
Виявилося, що у 64,9 % випадків від усіх цих пацієнтів (1732 осіб) хронічний
ларингіт супроводжувався іншими хронічними захворюваннями ЛОР-органів.
Серед них найбільшу кількість випадків, майже половину (47,97% від наявної
супутньої патології ЛОР-органів) склав хронічний тонзиліт, 27,42 % - хронічний
фарингіт, 24,61 % - хронічний вазомоторний риніт.
У 45,02% випадків хронічні ларингіти протікали на фоні системних
хронічних захворювань. Так, у третини пацієнтів (33,58% від загальної кількості)
був наявний цукровий діабет 2 типу, у 12,87% - гіпертонічна хвороба.
Таким чином, хронічний ларингіт обіймає значну частку серед усіх
звернень

до

оториноларинголога,

спостерігається

переважно

у

осіб

працездатного віку і має певні залежності від професійної діяльності пацієнта.

3.2. Основні фактори технологічного процесу та захворювання верхніх
дихальних шляхів у працівників на виробництві азотовмісних сполук
Нами було проведено дослідження гігієнічних умов праці на хімічному
підприємстві – виробництві азотовмісних сполук [105].
Об’єктами дослідження були параметри чинників виробничого середовища
(повітря робочої зони, рівень шуму, мікроклімат).
Санітарно-гігієнічне вивчення стану повітряного середовища проводилося
на хімічних виробництвах аміаку, аміачної селітри, капролактаму методом
фотометрії або хроматографії, а також експрес-методом з використанням
індикаторних трубок (ГОСТ12.1.014-84).
Відбір і аналізи проб повітря робочої зони проводили відповідно до вимог
діючої нормативно-методичної документації по затверджених методиках:
визначення NH3 – згідно МУ № 1637-77, NO2 – згідно МУ № 1638-77, CО – МУ
№ 1640-77.
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У роботі використовували вітчизняні прилади: ПАЛЛАДІЙ-3 призначений
для безперервного автоматичного виміру концентрації аерополютантів в
атмосфері і повітрі виробничих приміщень. Фотоколориметр КФК-2 МП
призначений для виміру коефіцієнтів пропускання, оптичної щільності прозорих
рідинних розчинів і прозорих твердих зразків, а також для визначення
концентрації речовин в розчинах і швидкості зміни оптичної щільності речовини.
ОКТАВА-101ВМ призначений для польових і лабораторних професійних вимірів
загальної і локальної вібрації, вібрації споруд і механізмів. ВШВ-003-М2
призначений для виміру рівня звуку з частотними характеристиками А, В, С;
рівня звукового тиску в діапазоні від 2 Гц до 18 кГц і октавних смугах в діапазоні
частот від 2 Гц до 8 кГц у вільному і дифузійному полях; середніх квадратичних
значень

віброприскорення

і

віброшвидкості.

Може

застосовуватись

в

промисловості і житлових кварталах в охороні здоров’я, при розробці і контролі
якості виробів, при дослідженнях і випробуваннях машин і механізмів.
Метеометр МЕС-200А призначений для вимірювання атмосферного тиску,
відносної вологості повітря, температури повітря, швидкості повітряного потоку,
концентрації оксиду вуглецю, сірководню, і діоксиду сірки в суміші з азотом або
повітрям всередині приміщень, так і поза приміщеннями), а також, розрахунком
температури вологого термометра і параметрів теплового навантаження
середовища ТНС-індекс.
Також проводився аналіз первинної захворюваності працівників ПАТ
«АЗОТ» за І-IV квартали 2018 року. На підприємстві проводився аналіз
патологій верхніх дихальних шляхів та лор-органів.
Гігієнічна оцінка умов праці (повітря робочої зони- 1246 визначень, рівень
шуму – 45 вимірів, параметри мікроклімату – 60 вимірів) на ПАТ «АЗОТ» була
проведена для таких технологічних процесів: отримання аміаку, карбаміду,
аміачної селітри, капролактаму.
Всього було відібрано 1246 проб повітря на вміст токсичних речовин. В
кожній точці відбиралося не менше трьох проб.
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При вивченні умов праці на виробництві ПАТ «АЗОТ» за 2018 рік
з’ясувалося, що основними шкідливими речовинами є аміак, діоксид і оксид
азоту, монооксид вуглецю, карбамід, формальдегід та ін.(таблиця 1) Виходячи з
отриманих даних, концентрації аміаку, діоксиду азоту, монооксид вуглецю
перевищували ГДК, причому іноді в декілька разів. Так вміст аміаку в цеху по
виробництву карбаміду складав 60.0 мг/м3 (макс. значення) та 23.8-34.6 мг/ м3
(середній значення) протягом всього технологічного процесу, при нормі 20.0
мг/м3. Максимальне перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі робочої
зони – 4.5 мг/м3, при середніх показниках – 1.7-2.8 мг/м3 (ГДК<2.0 мг/м3). Що
стосується

інших

шкідливих

речовин,

таких

як

метанол,

акролеїн,

моноетаноламін, формальдегід, пил карбаміду, то їх концентрації у повітряному
середовищі підприємства деколи не значно перевищували ГДК або були на межі
норми. (табл. 3.2.1).
Таблиця 3.2.1
Рівень концентрації хімічних компонентів в повітрі робочої зони
працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук (мкг/м3)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва основних 1 квартал 2018 2 квартал 2018 3 квартал 2018 4 квартал 2018
хімічних
факторів
макс. середн. макс. середн. макс. середн. макс. середн.
Аміак
19
ГДК=20.0
монооксид
вуглецю
11.8
ГДК=20.0
діоксид азоту
2.1*
ГДК=2.0
Метанол
<2.5
ГДК=5.0
Акролеїн
<0.1
ГДК=0.2
Моноетоламін
<0.12
ГДК=0.5
Карбамід
8.1
ГДК=10.0
Формальдегід
0.3
ГДК=0.5
Пил аміачної
4.8
селітри, ГДК=5.0

На території
виробництва
середн.

9.5

60**

31.3*

60**

23.8*

34.6*

13.9

4.0-5.0
(гдк=6.0)

7.7

19.8

10.0

22.4*

16.5

13.4

8.0

<3.5
(гдк=5.0)

1.7

4.5**

2.5*

3.5*

2.3*

2.8*

1.9

<2.0

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

<2.5

-

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

-

<0.12

<0.12

<0.12

<0.12

<0.12

<0.12

<0.12

-

7.7

9.3

8.8

9.1

8.6

7.9

7.0

<5.0

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

<0.1

3.0

4.5

3.5

5.0

4.6

3.9

3.2

<3.0

Примітка: * – перевищення ГДК, ** – перевищення ГДК в 2 чи більше разів.

63

Незважаючи на те, що токсичні речовини на виробництві часто
знаходяться в повітрі робочої зони на рівні нижче ГДК, існує ймовірність появи
комбінованої дії даних речовин, а тривалий хімічний вплив малої інтенсивності
може стати умовою для виникнення захворювання або погіршення клінічної
картини.
Результати вимірювання температурних показників показали, що з 60
вимірів – 34 (56.66%) характерні для нагріваючого мікроклімату і 26(43.33%) для
охолоджуючого мікроклімату. Також слід зазначити, що з 60 вимірів
температури на робочих місцях – 28 (46.67%) не відповідали параметрам
допустимих умов праці. Проведені нами дослідження, щодо вологості повітря
показали, що її рівні в приміщеннях на виробництві не завжди відповідала ГДР.
Параметри загального рівня шуму приблизно в половині вимірів
перевищували допустимі величини, доходячи іноді до 100-120дБа. По частотній
характеристиці шум був широкосмуговим, постійним та імпульсним. Деякі
працівники цехів К-3, А-3, А-5 практично постійно перебувають під впливом
шуму до 80 дБа.
Нами була проаналізована загальна захворюваність ВДШ у працівників
промислового хімічного виробництва в динаміці 2014-2018 рр.
У окремих працівників на підприємстві були виявлені різноманітні
захворювання, серед яких особливу роль мають патології верхніх дихальних
шляхів: хронічні риніти, катаральні та субатрофічні фарингіти, хронічні
ларингіти та трахеобронхіти.
Як видно з наведених відомостей, за даними первинної захворюваності на
підприємстві хімічного виробництва азотовмісних сполук, відмічається досить
високі показники уражень гортані, що становить 10.2-12.48% від всієї первинної
патології ВДШ (рис. 3.2.1). При цьому середня захворюваність ларингітами по м.
Черкаси за 2013-2017 роки становить 4.1%.
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Рис. 3.2.1. Загальна захворюваність ВДШ та частка хворих на ларингіти
у працівників хімічного виробництва азотовмісних речовин в динаміці 20142018 рр.

Аналізуючи структуру захворюваності патологіями ВДШ за 2018 рік,
можна відмітити високий рівень захворюваності тонзилітами і фарингітами в
холодний період року та аномально високий рівень захворюваності ларингітами
та трахеобронхітами в ІІ-ІІІ кварталах (рис. 2). При аналізі даних хімічного
складу повітря робочої зони за І-IV квартали 2018 року, найбільші перевищення
ГДК по аміаку, монооксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу аміачної селітри
реєструвались саме в ІІ-ІІІ кварталах. Причому така відмінність в напрямку
збільшення захворюваності в порівнянні з показниками загалом по місту булла
достовірною (табл. 3.2.2).
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Таблиця 3.2.2
Частка захворюваності на ларингіти серед усієї патології ВДШ у
працівників хімічного виробництва та загалом по м. Черкаси у 2018 р.
Підприємство
Період

ЛОР
захворювання,
абс.

І і IV квартали

348

ІІ-ІІІ квартали

325
673

ларингіти
абс./%
23
6,6%
61
18,77%*
84
12,48%*

Місто
ЛОР
захворювання,
абс.
22085
17442
39527

ларингіти
абс./%
805
3,65%
743
4,26%
1548
3,92%

Примітка: *- достовірна відмінність за критерієм Фішера.

Більш наочно ці дані представлено на рис. 3.2.2.

Рис. 3.2.2. Структура основних патологій ВДШ у працівників за І-IV
квартал 2018 р.

Існує ймовірність того, що зростання захворюваності на ларингіти та
трахеобронхіти в теплий період року пов’язане із збільшенням концентрації
токсичних речовин в повітрі робочої зони та нагріваючим мікрокліматом у
приміщеннях виробництв в даний період. Висока захворюваність на тонзиліти та
фарингіти в І та IV кварталах пояснюється сезонністю та не відрізняється від
показників по м. Черкаси в цілому.
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Зауважимо, що об'єктивно оцінити вплив шкідливих чинників на
виробництві досить складно, тому що процедура відбору проб і подальшого їх
виміру для кількісного аналізу фізичних, хімічних, і біологічних чинників (
останні чинники для хімічних підприємств не є типовими і поширеними)
виробничого середовища має такі особливості:
• разові проби повітря в робочій зоні (хімічний чинник), з подальшим їх
аналізом в пересувній(стаціонарній) лабораторії, або разовий вимір рівня шуму,
вібрації, параметрів мікроклімату (фізичні чинники), або разовий вимір будьякого іншого параметра не є об’єктивною характеристикою якості повітря,
оскільки хімічне виробництво працює цілодобово і, відповідно, на працюючу
позмінно людину, виробниче середовище впливає і у вечірню , і в нічну зміну.
Зазвичай вимірювання проводяться тільки вдень.
• відбір проб проводиться протягом 20-30 хвилин, не враховуючи ефекти
синергізму,

адитивності,

які

можуть

бути

при

наявності

декількох

аерополютантів однонаправленої токсичної дії.
• при нештатній ситуації (до якого відноситься, згідно з визначенням ЗУ від
1997 р. «Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів» відхилення

від

норм

технологічного

процесу),

внаслідок

порушення

технологічного процесу, відбувається викид в атмосферне повітря шкідливих
речовин. У подібній ситуації, які трапляються досить часто, виміри будь-яких
чинників з метою оцінки умов праці – не здійснюються.
• при аварійних ситуаціях, виміри для оцінки умов праці також не
здійснюються.
• для об’єктивної характеристики умов праці, необхідно вимірювати
параметри технологічного процесу цілодобово.
Однак, виявлені нами тенденції свідчать про ймовірність взаємозв’язку між
впливом хімічного та фізичного факторів технологічного процесу на працівників
виробництва азотовмісних сполук та захворюваністю патологіями ВДШ.
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3.3 Умови праці обстежуваних осіб на хімічному виробництві
азотовмісних сполук
ПрАТ «АЗОТ» входить до групи OSTCHEM Group DF і є одним із
найбільших хімічних підприємств України. На підприємстві працює близько 3,5
тисяч фахівців. На даний момент продуктова лінійка ПрАТ «АЗОТ» включає в
себе: рідкий аміак, аміачну селітру, карбамід, карбамідо-аміачну суміш (КАС),
аміачну воду. Крім того, підприємство виробляє слабку азотну кислоту, діоксид
вуглецю та кисень, має можливість виробляти іонообмінні смоли, рідкий та
кристалічний капролактам і сульфат амонію. ПрАТ «АЗОТ» - велике хімічне
виробництво з кількома цехами, де виконуються різні технологічні процеси. За
інтенсивністю впливу хімічних чинників цехи суттєво відрізняються, а отже різна
і інтенсивність впливу факторів виробничого середовища на верхні дихальні
шляхи працюючих на виробництві азотовмісних сполук. Підприємство охоплює
цехи з виробництва аміаку: А-3 (проєктна потужність – 1200 т/добу, працюють 2
агрегати) і А-5 (1700 т/добу). Цехи з виробництва сечовини (карбаміду) М-2
(проєктна потужність – 1000 т/добу) і М-6 (1000 т/добу). Цех з виробництва
азотної кислоти М-5 (3240 т/добу, працюють 9 агрегатів). Цех з виробництва
аміачної селітри М-9 (2970 т/добу, працюють дві грануляційні башти),
виробництво КАС (3000 т/добу), інші структурні підрозділи. В залежності від
продукції, якості обладнання та особливостей технологічного процесу, цехи
мають відмінні гігієнічні умови праці робітників.
З метою порівняння стану голосового апарату при хронічному ларингіті в
залежності від впливу хімічних чинників ми обрали для аналізу дві групи цехів з
відмінним рівнем вмісту азотовмісних сполук в повітрі робочої зони працівників
за даними гігієнічного аналізу. Так, до підрозділів, де рівень основних хімічних
елементів не перевищував ГДР, відносяться цехи A3, A5 , а до тих, де рівень
хімічних випливів суттєво перевищує ГДР – цехи M7, M9 Зауважимо, що значне
перевищення ГДР в цехах M7, M9 обумовлене особливостями технологічного
процесу, а також застарілим обладнанням. Рівні концентрації у повітрі цих цехів
аміаку і діоксиду азоту достовірно відрізнялися між собою (табл.3.3.1 ). Так, в
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цеху М9 відповідні величини склали 52,4 та 3,8, а в цеху А5 - 24,8 та 1,66
(p<0,05). В цеху М9 працює 358 робітників, а в цеху А5 – 156 осіб.
Таблиця 3.3.1
Рівень концентрації хімічних компонентів в повітрі робочої зони
працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук (мкг/м3)
в залежності від цеху
Назва
основних
хімічних
факторів

Аміак
ГДК=20.0
монооксид
вуглецю
ГДК=20.0
діоксид
азоту
ГДК=2.0

М7

М9

А3

На території
виробництва

А5

макс.

середнє

макс.

середнє

макс.

середнє макс.

середнє

середнє

51,7

42,4

60,0

52,4

34,9

17,2

32,1

24,8

4.0-5.0
(гдк=6.0)

17.4

11.5

26.8

16.0

24.4

12.8

12.4

7,7

<3.5
(гдк=5.0)

2,3

1.8

4,6

3,8

1,8

1,4

1,7

1,4

<2.0

Для того, щоб краще розділити характер впливу хімічних речовин на
верхні дихальні шляхи, зокрема голосовій апарат працюючих, ми вивчили
основні етапи і особливості виробничого процесу основних продуктів
підприємства.
Карбамід отримують синтетичним шляхом із аміаку, двоокису вуглецю, в
основі виробництва лежить реакція Базарова, де дві молекули аміаку з’єднуються
з одною молекулою вуглекислого газу з утворенням карбаміду.
Промислові способи виробництва карбаміду розрізняються не стільки
умовами синтезу (температура, тиск, відношення NH3:СО2), скільки методами
уловлювання і використання газів дистиляції плаву — суміші аміаку з діоксидом
вуглецю, ступінь перетворення яких в карбамід зазвичай не перевищує
відповідно 50 і 70 %. Невеликі виробництва карбаміду, що комбінуються з
потужним виробництвом нітрату амонію, можуть працювати за розімкненою
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схемою, тобто без повернення газів дистиляції на отримання карбаміду. В цьому
випадку дистиляцію ведуть в один ступінь і увесь аміак, що виділився,
поглинають з суміші газів нітратною кислотою для отримання нітрату амонію.
Сучасні і найбільш довершені виробництва карбаміду великої потужності
працюють за замкнутими схемами, згідно яких продукти дистиляції повністю
повертаються на синтез карбаміду. Вдосконалення таких схем йде у напрямі
підвищення одиничної потужності агрегатів і ступеня корисного використання
енергетичних ресурсів процесу. Але така реакція проходить у два етапи.
Починається вона з утворення карбамату амонію. Для цього потрібен тиск 13,414,7 мПа і температура 170-171С у системі синтезу, а тепло, яке виділяється, йде
для формування пару. Наступний етап – утворення карбаміду із карбамату
амонію у колоні синтезу за t 180-185С і тиску 13,3 -14,7мПа. Реакція дегідратації
карбамату амонію протікає при таких умовах протягом години. Оскільки такі
реакції зворотні, утворюються і аміак, і вода, і велика кількість енергії. [22].
Амонійну селітру виробляють із газоподібного синтетичного аміаку і
розчину нітратної кислоти, отримуючи розчин нітрату амонію. Проходить
практично необоротна екзотермічна реакція: NH3 + HNO3 → NH4NO3 + 144,9
кДж/моль. Швидкість цієї хімічної реакції в системі газ−рідина дуже висока,
тому в цілому гетерогенний процес лімітований швидкістю підведення реагентів
і відбувається в дифузійній області. Теплота, яка виділяється у великій кількості,
використовується для випаровування води і концентрування одержаного
розчину. Концентрація NH4NO3 в отриманому розчині зростає зі збільшенням
концентрації вихідної нітратної кислоти і температури початкових реагентів.
Зазвичай у виробництві амонійної селітри використовують розведену 47–60%-ну
нітратну кислоту. Отриманий розчин піддають додатковому випарюванню з
одержанням плаву з вмістом NH4NO3 99,7-99,8%, з якого далі отримують
гранули продукту [43].
Отже, ми відібрали для подальшого аналізу 43 осіб з цехів А5, А3 (з
достовірно меншим впливом хімічних факторів під час виконання професійних
обов’язків) і 32 робітників з цеху М9 (зі значним впливом хімічних факторів). Як
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і в попередніх дослідженнях, пацієнти були також поділені на групи в залежності
від форми хронічного ларингіту. Оскільки переважно ми спостерігали у них
катаральну і субатрофічну форму ларингітів, саме таких хворих ми досліджували
(групи 1 та 2, відповідно). Ми порівняли результати обстеження пацієнтів, що
працювали у цехах, де вміст хімічних елементів у повітрі виробничого
середовища не перевищує гранично допустимі рівні (ГДР) – підгрупа А, та тих,
де мали місце підвищені рівні хімічних речовин у повітрі цехів (підгрупа Б).
Таким чином, до підгрупи 1А увійшло 23 пацієнта з катаральною формою
хронічного ларингіту, до підгрупи 1Б – 17 осіб, підгрупу 2А склали 20 хворих на
субаторфічний хронічний ларингіт, а підгрупу 2Б – 15.
Також для проведення порівняльного аналізу з метою визначення можливої
ролі хімічних факторів у виникненні і розвитку хронічних ларингітів, а також
виявлення особливостей клінічної картини та перебігу захворювання у таких
хворих, ми обрали групу порівняння. До групи порівняння увійшли хворі на
хронічний ларингіт, які не мали контакту з хімічними факторами. Це були
пацієнти з катаральною формою хронічного ларингіту. Ми не порівнювали
випадки субатрофічного хронічного ларингіту, оскільки при такій формі
захворювання, як правило, в анамнезі у пацієнтів визначалися або контакт з
різними хімічними сполуками, інші форми інтоксикації або хронічні соматичні
захворювання. Таким чином, було складно обрати для групи пацієнтів з
субатрофічною формою хронічного ларингіту, у яких надійно можна було б
виключити вплив хімічних чинників. Або ж вони підлягали виключенню з
вибірки внаслідок наявності соматичної патології. Отже, ми порівнювали
катаральну форму хронічного ларингіту без контакту з хімічними факторами та з
різним ступенем хімічного впливу. Це дозволило визначити відмінності клінічної
картини та особливості перебігу хронічного ларингіту, а також оцінити фактори
ризику його розвитку.
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3.4 Обговорення отриманих даних
Проведені нами дослідження показали, що хронічні ларингіти є досить
розповсюдженими захворюваннями ЛОР-органів. За даними звернення до
лікувальних закладів м. Черкаси, звернення з приводу хронічних запальних
захворювань гортані склали 4,1 % від усіх звернень до оториноларинголога. При
цьому нами було виявлено, що розвиток хронічного ларингіту має певну
залежності від професійної діяльності пацієнта. Уразливими контингентами
щодо розвитку цього захворювання виявилися особи голосо-мовних професій
(склали 27,99%) та працівники хімічних виробництв (29,87 %). Так, серед усіх
пацієнтів, що звернулися по допомогу до отоларинголога з хронічними
запальними захворюваннями гортані, третину (29,87 %) склали працівники
хімічних

виробництв

(Черкасиазот,

ПАТ

“Черкаське

хімволокно”,

Фармацевтична корпорація “Юрія-фарм”) – 29,87%.
Проведене нами дослідження гігієнічних характеристик на підприємстві
ПАТ “АЗОТ” показало, що умови праці на виробництві сполук азотної групи
характеризуються дією комплексу несприятливих чинників: високим рівнем
забруднення повітря робочої зони аерополютантами в поєднанні із флюктуючим
мікрокліматом, шумом, вібрацією і інтенсивними фізичними навантаженнями.
При цьому пріоритетними несприятливими виробничими чинниками на
виробництві азотовмісних сполук є випари аміаку, оксидів азоту, монооксиду
вуглецю з перевищенням ГДК, часом в декілька разів. Середні значення
концентрацій аерополютантів, що перевищували ГДК в повітрі робочої зони:
аміак – 23,8-34,6 мг/м3, діоксид азоту – 1,7-2,8 мг/ м3.
При аналізі даних щодо захворюваності верхніх дихальних шляхів на
підприємстві ми виявили значну частину таких хвороб, в тому числі хронічних
ларингітів. У працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук ПАТ
“АЗОТ” встановлено високий рівень поширеності захворювань органів дихання,
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особливо ларингітів і трахеобронхітів (10,2-12,5%), порівняно з показниками
захворюваності по м. Черкаси (4,1%).
Отже, відмічається висока причинна ймовірність ролі хімічного фактору
(аміак, оксиди азоту, монооксид вуглецю, пил аміачної селітри) у виникненні
захворювань на ларингіти, трахеїти, бронхіти серед працівників хімічного
виробництва азотовмісних сполук.
Для визначення впливу хімічних чинників на перебіг хронічного ларингіту
ми поділили обстежуваних хворих на підгрупи з меншим і більшим контактом з
хімічними речовинами. Для цього ми визначили на підприємстві підрозділи з
більшими і меншими рівнями хімічних чинників і дослідили гігієнічні умови на
робочих місцях. ПАТ «АЗОТ» – велике хімічне виробництво з кількома цехами,
які суттєво відрізняються за інтенсивністю впливу хімічних чинників. Нами було
обрано для аналізу два цехи ПрАТ «Азот» – модернізований А5 та цех з
застарілим обладнанням М9. Ми порівняли результати обстеження пацієнтів, що
працювали у цехах, де вміст хімічних елементів у повітрі виробничого
середовища не перевищує достовірно гранично допустимі рівні (ГДР) – підгрупа
А (цех А5), та тих, де мали місце підвищені рівні хімічних речовин у повітрі
цехів (підгрупа Б, цех М9). Таким чином, до підгрупи 1А увійшло 23 пацієнта, до
пігрупи 1Б – 17 осіб, підгрупу 2А склали 20 хворих, а підгрупу 2Б – 15. Саме в
цих

виділених

нами

підгрупах

інструментальне дослідження.

ми

проводили

комплексне

клініко-
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РОЗДІЛ 4
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТАН ГОЛОСОВОГО АПАРАТУ ЗА
ДАНИМИ КЛІНІЧНИХ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ
ОБСТЕЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ

4.1. Основні скарги хворих на хронічний ларингіт
Нами було проведено детальний аналіз скарг хворих на хронічний
ларингіт на фоні впливу хімічного чинника. Як уже було зазначено, всі
обстежувані нами хворі на хронічний ларингіт були розподілені на дві групи за
нозологічною формою. До 1 групи увійшли пацієнти з катаральною, до 2 –
субатрофічною формою хронічного ларингіту. Це обумовило певну різницю в
скаргах хворих 1 та 2 груп. Однак в більшості скарг відмінностей практично не
спостерігалося і при обох формах хронічного ларингіту на фоні хімічного
чиннику зберігався приблизно однаковий високий рівень скарг на дискомфорт
в області гортані, відчуття клубка в горлі, покашлювання та виражену
захриплість та інші (табл. 4.1.1).
Серед

місцевих

скарг

у

обстежених

нами

пацієнтів

найчастіше

зустрічались захриплість різного ступеня, голосова втома, неприємні відчуття в
області гортані – "клубок" у горлі, дискомфорт, подразнення та сухість.
Практично всі обстежені нами хворі скаржились на захриплість та дискомфорт
у горлі, які заважали у спілкуванні та впливали на якість життя. Так, в першій
групі у обстежених нами пацієнтів скарги на виражену захриплість мали місце у
95,0 %, тоді, як в другій – 91,4 %.
Періодичну відсутність голосу (афонію) відзначали в 27,5 % пацієнтів
першої, 54,3 % - другої. На «голосову втому», підвищену втомлюваність голосу
скаржились 55,0 % осіб першої групи та 77,1 % – другої. Отже, вираженість цих
симптомів зростала у другій групі, у хворих з субатрофічною формою хронічного
ларингіту, порівняно з першою (катаральна форма).
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Таблиця 4.1.1
Основні скарги хворих на хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників, %
Скарги
Захриплість різного ступеня
Епізоди афонії
Підвищена втомлюваність голосу
Біль, парестезії в області гортані
Відчуття клубка в горлі,
Подразнення, сухість
В’язке мокротиння
Кашель, покашлювання
Головний біль
Важкість в голові
Запаморочення
Дратівливість, емоційність

Групи хворих
1-а
95,0
27,5
55,0
57,5
65,0
45,0
72,5
77,5
72,5
87,5
47,5
82,5

2-а
91,4
54,3*
77,1
65,7
68,6
85,7*
42,8
80,0
68,6
80,0
51,4
91,4

Примітка: *- достовірна відмінність між показниками за критерієм Фішера

В першій групі на неприємні відчуття в області гортані, як от біль,
подразнення, сухість та «клубок» в горлі висували скарги дещо менша кількість
пацієнтів, ніж в другій групі. Випадків скарг на «клубок» в горлі було 65,0 % в
першій і 68,6 % в другій групі, відповідно. Періодичні больові та інші відчуття
(поколювання, печення, пульсація) в області гортані переважно пов’язані з
голосовим навантаженням були у 57,5 % хворих першої групи та у 65,7 % другої
групи. Подразнення і сухість частіше хвилювали пацієнтів з субатрофічною
формою хронічного ларингіту (2 група). Так, в 1 групі таких випадків було
45,0 %, тоді як в 2 – аж 85,7 %.
На періодичне покашлювання, що хворі пов’язували або з голосовим
навантаженням, або з впливом хімічних факторів, пилу в першій групі
скаржились 77,5 %, в другій – 80,0 % пацієнтів відповідно. При цьому в’язке
мокротиння турбувало 72,5 % хворих 1 групи з катаральним ларингітом і значно
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меншу кількість 42,8 % пацієнтів 2 групи з субатрофічною формою хронічного
ларингіту.
Деякі пацієнти також скаржились на здавлений, глухий голос, що було
пов’язане з гіпертонусом вестибулярного відділу гортані.
Більш наочно ці дані представлені на рис. 4.1.1.
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Рис. 4.1.1. Місцеві скарги у хворих на хронічний ларингіт на фоні впливу
хімічних чинників: 1 група – катаральна форма, 2 група – субатрофічна форма.
У обстежених нами хворих також виникало багато скарг не тільки на
розлад голосової функції, або неприємні відчуття в гортані, але і скарг загального
характеру: на головний біль, запаморочення, важкість в голові, швидку втому,
погіршення

пам’яті

та

уваги,

метеозалежність,

зниження

працездатності,

порушення сну та ін. Переважно такі скарги виникали або посилювались при
тривалому перебуванні в цехах хімічного виробництва, стресових навантаженнях,
втомі.
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При аналізі скарг загального характеру у обстежених пацієнтів з хронічним
ларингітом, були отримані такі дані (див. табл. 4.1.1).
За нашими даними, в першій групі хворі найбільше скаржилися на важкість
в голові – 87,5 %, дратівливість та емоційність – 82,5 %, головний біль в 72,5 %
випадків.
В другій групі пацієнти найчастіше висували скарги: на головний біль в
57,6 %, дратівливість та емоційність – 91,4 % та важкість в голові в 80,0 %
випадків.
Отже, при вивченні скарг хворих з хронічним ларингітом, особливо на
фоні хімічних чинників, слід звертати увагу і на «загальні» скарги. Більш наочно
отримані дані представлені на рис. 4.1.2.
На малюнку чітко видно, що деякі скарги є практично в однаковій
кількості пацієнтів в обох групах (захриплість, відчуття «клубка», кашель,
покашлювання), деякі відрізняються за частотою, але односпрямовано, тобто
вони всі більш часто, з більшою чи меншою перевагою зустрічаються у хворих
2-ї групи (епізоди афонії, втомлюваність голосу, парестезії і біль в області
гортані, відчуття подразнення і сухості). Однак в’язке мокротиння, навпаки,
частіше турбувало хворих 1-ї групи.
Отже, «загальні» скарги переважно з боку центральної нервової системи
турбували значну частину хворих на хронічний ларингіт обох груп, особливо це
стосується головного болю, дратівливості, емоційності та важкість в голові.
Однак, у порівнянні груп між собою, пацієнтів 1 групи частіше ніж 2
турбували головний біль та важкість в голові, а хворі з 2 групи частіше, ніж 1,
відзначали епізоди запаморочення і підвищену дратливість.
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Рис. 4.1.2. Загальні скарги у хворих на хронічний ларингіт 1-ї та 2-ї груп.
Як

видно

з

аналізу

отриманих

даних,

частота

практично

всіх

досліджуваних скарг, як загальних, так і місцевих, була високою в обох
досліджуваних групах хворих на хронічний ларингіт. Переважно їх кількість
наростала від 1 до 2 групи, особливо це стосувалось афонії, голосової втоми,
напруження у м’язах шиї при фонації, відчуття подразнення та сухості в області
гортані серед місцевих та запаморочення і дратівливості серед загальних скарг.
Однак у деяких показниках більшою була частота скарг у хворих 1 групи
порівняно з 2. Це стосується, насамперед, скарг на в’язке мокротиння на
складках, яке важко відкашлювалось та відчуття важкості в голові.

4.2 Ларигоскопічна картина у обстежуваних хворих на хронічний
ларингіт
Нами було проведене клінічне обстеження пацієнтів з хронічним
ларингітом з використанням в т.ч. спеціалізованого фоніатричного огляду [105].
При оториноларингічному огляді у пацієнтів з катаральним ларингітом при
непрямій ларингоскопії відмічалася гіперемія слизової оболонки гортані, голосові
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складки мали колір від рожевого до червоного (рис.4.2.1). Часто має місце
посилення судинного малюнку та застійна гіперемія голосових складок. Тонус
голосових складок, як правило, був знижений, але ми спостерігали і гіпертонус,
особливо вестибулярного відділу гортані. Змикання голосових складок при
фонації частіше було неповним – утворювалася щілина, частіше – трикутна у
задніх відділах, рідше – прямокутна на всьому протязі або овальна в середніх
відділах. У частини хворих була наявна незначна кількість в’язкого мокротиння
на голосових складках. Досить часто відмічалася гіперемія і судинний малюнок
підскладкового простору та видимої частини трахеї. У таких пацієнтів, як
правіло, зміненою була і слизова оболонка глотки.

Рис

4.2.1.

Ларингосокопічна

картина

при

загостренні

хронічного

катарального ларингіту.
Ларингоскокопічна картина при гіперпластичному хронічному ларингіті
залежала від розповсюдженості, вираженості і характеру гіперпластичного
процесу. При дифузному гіперпластичному ларингіті спостерігалася гіперемія,
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набряк слизової оболонки гортані, потовщення голосових складок (нерідко –
нерівномірне). При осередкових формах гіперпластичного ларингіту визначалися
відповідні зміни слизової оболонки у певних обмежених ділянках. Це були
прояви лейкоплакії, гіпертрофії або кератозу.
Моторика гортані при гіперпластичному ларингіті була порушена в тій чи
іншій мірі в залежності від вираженості і локалізації процесу. При осередкових
формах характер змін обумовлювався вираженістю, об’ємом і розташуванням
гіперплазії. Чим ближче вона була розташована до медіального краю або
центральної ділянки голосових складок, тим більші порушення рухової
фонаторної діяльності голосового апарату ми спостерігали.
Морфологічна сутність гіперпластичного ларингіту полягає у розростанні
сполучної тканини у власному шарі слизової оболонки за рахунок організації
субстрату. Часто має місце збільшення лімфатичних щілин, розростання
ендотелію судин. Розрізняють декілька форм хронічного гіпертрофічного
ларингіту. Насамперед вони розподіляються за розповсюдженістю процесу на
дифузні і осередкові. Особливе місце серед гіпертрофічних ларингітів посідають
такі, що супроводжуються явищами патологічного ороговіння (дискератозами).
Серед них виділяють такі форми, які можуть бути і стадіями одного процесу –
лейкоплакія, пахідермія, кератоз. Лейкоплакії – білі плями з нерівною поверхнею,
що розташовані переважно на голосових складках. Кератоз – ороговіння слизової
оболонки.

Найбільш

часта

локалізація

–

голосові

складки,

комісура,

міжчерпакувата область. Пахідермії – це епідермоїдні нарости, які частіше
розвиваються в міжчерпакуватій ділянці гортані. Пахідермії міжчерпакуватого
простору можуть механічно перешкоджати змиканню голосових складок в задній
третині, що змінює режим їх коливань. Тому навіть незначні утворення в цій
ділянці відбиваються на якості голосу, особливо співочого [174].
На рис. 4.2.2 представлено ларингоскопічну картину пацієнта з кератозом
на лівій голосовій складці. Видно щільне утворення білого кольору, що охоплює
передні і середні відділи лівої голосової складки. При фонації утворення заважає
повному змиканню голосових складок, перешкоджає вібраторним рухам
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ураженої голосової складки, що значною мірою відбивається на якості голосу
пацієнта.

Рис. 4.2.2. Ларингоскопічна картина гіперпластичного ларингіту (кератоз
лівої голосової складки)

Особливе місце серед хронічних запальних захворювань гортані займає
хронічний

набряково-поліпозний

ларингіт

(хвороба

Рейнке-Гайека).

Це

захворювання має характерні ларингоскопічні ознаки, завдяки яким і отримало
свою назву. Збільшення розміру субепітеліального простору, притаманне саме
цій формі ларингіту, на голосових складках призводить до своєрідного набряку
останніх, розвивається їх набрякова гіпертрофія. При цій формі ларингіту одна чи
обидві голосові складки мають виражений набряк і потовщення характерного
жовтувато-сірого або рожевато-сірого кольору та желеподібної консистенції.
Найбільші зміни спостерігаються в передній і середній частині складок по
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вільному їх краю і верхній поверхні. Набряк обмежується характерним місцем,
яке відповідає розташуванню багатошарового плаского епітелію.
Ларингоскопічно

набряк

Рейнке

проявлявся

наявністю

набрякових

«подушок» з поверхнею сірувато-рожевого кольору, такі зміни нагадують
слизовий поліп. Утворення, якщо вони великі, коливаються при диханні і фонації.
Набрякові утворення «охоплюють» голосову складку як валик, частіше займають
верхню поверхню мембранозної частини голосової складки на всьому протязі.
Рухливість голосових складок при цій формі ларингіту була збережена у повному
обсязі. При фонації і щільному зімкненні голосових складок тканини зміщуються
на верхню поверхню і утворюють характерні «валики» (Рис. 4.2.3). Етіологічними
факторами розвитку цього захворювання загальновизнано вважають зловживання
тютюнопалінням, контакт з хімічними речовинами, виробничим пилом та
алергічні стани. Серед обстежених нами пацієнтів було кілька випадків
поліпозного гіперпластичного хронічного ларингіту, етиологічний вплив при
якому у робітників хімічного виробництва не викликає жодного сумніву.

Рис. 4.2.3. Ларингоскопічна картина хворого на хронічний ларингіт при
ларингіті Рейнке.
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Пацієнтів з гіперпластичною формою хронічного ларингіту ми виключали з
подальшого аналізу.
Ларингоскопічна картина пацієнтів з атрофічною та субатрофічною
формою хронічного ларингіту характеризувалася витонченням слизової оболонки
гортані, особливо голосових складок. Голосові складки були блідо-рожеві, часто
виявлялися витончення медіального краю голосових складок та їх сухість.
Змикання при фонації було неповне. Найчастіше визначалася овальна щілина в
середньому відділі глоттісної щілини (рис.4.2.4). У деяких хворих на хронічний
ларингіт спостерігалося „провисання” медіального краю голосових складок.

Рис. 4.2.4. Ларингоскопічна картина пацієнта з атрофічною формою
хронічного ларингіту.
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Зауважимо, що атрофічні процеси в гортані можуть призвести до появи так
званої борозни голосової складки внаслідок значного витончення медіального
краю голосової складки .
Борозна голосової складки (Sulcus glotidis) – це борозна, жолобовидне
заглиблення, яка пролягає вздовж вільного краю голосової складки. Вона може
простягатися на всю довжину складки, або ж охоплювати тільки частину її,
частіше – середні відділи. Глибина борозни варіюється від незначного
заглиблення до глибокого поділу складки на латеральну і медіальну частини.
Процес може бути однобічним, але частіше спостерігається двобічне ураження.
Ларингоскопічно визначається неповне змикання голосових складок при фонації,
щілиноподібне заглиблення (менше чи більше виражене) близько до вільного
краю голосової складки, яке розташоване паралельно йому. Краще борозна
візуалізується під час дихання, коли голосова щілина розкрита. Слизова оболонка
складок може бути інтактною, а може відмічатись гіперемія і незначний набряк,
обумовлені

неправильним

механізмом

голосоутворення.

Досить

часто

зустрічається компенсаторний гіпертонус вестибулярних складок [174].
Ми спостерігали кілька випадків борозни у обстежених нами хворих на
хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників.
Нами також було проаналізовано дані клінічного огляду хворих на
хронічний ларингіт з урахуванням інтенсивності хімічного впливу (в підгрупах А
і Б, які були поділені саме за принципом рівня впливу хімічних чинників, А – з
меншим рівнем, Б – з більш значним).
Як уже було зазначено вище, при оториноларингічному огляді у пацієнтів з
катаральним ларингітом при непрямій ларингоскопії відмічалася гіперемія
слизової оболонки гортані - від інтенсивно рожевого до червоного. У деяких
хворих мала місце застійна гіперемія голосових складок. Тонус голосових
складок у більшості пацієнтів був знижений, однак у частини пацієнтів
спостерігався гіпертонус вестибулярного відділу гортані. При фонації у хворих
на хронічний ларингіт зберігалася щілина, частіше – трикутна у задніх відділах. У
багатьох пацієнтів була наявна невелика кількість в’язкого мокротиння на
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голосових складках, яке тяжко відкашлювалось, а при ларингоскопії трималося
на голосових складках і під час функціональних навантажень. Досить часто ми
відмічали гіперемію і судинний малюнок підскладкового простору та видимої
частини трахеї, особливо у пацієнтів підгрупи Б. При цьому, у пацієнтів групи Б
(з більшим хімічним впливом) запальні зміни були більш вираженими, і саме
серед

них

була

переважна

більшість

виявлених

випадків

гіпертонусу

вестибулярних складок.
Ларингоскопічна картина пацієнтів з атрофічною та субатрофічною
формою ларингіту характеризувалася сухістю та витонченням слизової оболонки
гортані, особливо голосових складок. Голосові складки були, як правило, блідорожеві, часто спостерігалося витончення медіального краю голосових складок.
Змикання при фонації було неповне у переважної більшості хворих. Частіше
визначалася овальна щілина в середньому відділі глоттісної щілини, в деяких
пацієнтів спостерігалося „провисання” медіального краю голосових складок. В
підгрупі Б зазначені ознаки були більш виразними. У пацієнтів цієї групи були
наявні виражений гіпотонус голосового апарату, витончення та сухість слизової
оболонки. Саме у пацієнтів цієї групи ми виявили ускладнення хронічного
ларингіту у вигляді борозни голосових складок. Зауважимо, що випадки
гіпертонусу вестибулярного відділу гортані також переважно спостерігався саме
у пацієнтів підгрупи Б.

4.3. Дані ларингостробоскопії у хворих на хронічний ларингіт
Нами було проаналізовано дані ларингостробоскопії у пацієнтів з
хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних чинників [164]. За даними
ларингоскопії у пацієнтів з катаральною формою ларингіту спостерігалися
нерівномірні як за амплітудою, так і за частотою фонаторні коливання, які досить
часто були асиметричними, коли зміни більш були вираженими на одній зі
сторін. Амплітуда коливань переважно була малою, а самі рухи складок дещо
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послабленими. Симптом зміщення слизової оболонки вільного краю голосових
складок та «стробоскопічний комфорт» був відсутній у більшості пацієнтів.
За даними ларингостробоскопії у обстежуваних з хронічним субатрофічним
ларингітом ми відмічали виражене зниження тонусу істинних голосових складок
та неповне змикання їх при фонації зі збереженням голосової щілини переважно
у вигляді овалу. У них спостерігалося значне порушення координації голосового
апарату, асинхронність роботи голосових складок з нерівномірними коливаннями
по частоті та амплітуді. Слизова хвиля, як правило, була відсутня. У фазі
закриття мала місце голосова щілина різної форми, в залежності від ступеня
зниження тонусу голосових складок та наявності проблем з медіальним краєм
голосових складок (переважно його витончення, або провисаня). Щільного
змикання голосових складок у фазі закриття не спостерігалося у жодного
пацієнта з цієї групи. Голосова щілина могла бути у формі трикутника, еліпсу,
або ж щілини на всьому протязі голосових складок різної ширини. Фонаторні
коливання

були

послаблені,

часом

супроводжувалися

напруженням

вестибулярного відділу гортані, вираженим в різному ступені.
У частини обстежених нами хворих на хронічний ларингіт спостерігався
гіпертонус вестибулярного відділу гортані, який в деяких випадках формувався в
псевдоскладковий механізм голосоутворення.
На рис. 4.3.1 представлено ларингостробоскопічну картину пацієнта з
катаральною формою хронічного ларингіту на фоні хімічних чинників при
диханні і фонації звука «і». Видно виражену гіперемію, набряк слизової оболонки
гортані і голосових складок, що обумовило певну нерівномірність медіального
краю голосових складок. При фонації зберігається щілина переважно в задніх
відділах.
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Рис. 4.3.1. Ларингосторобоскопічна картина пацієнта з хронічним
ларингітом при диханні і фонації.
За показниками відеоларингостробоскопії ми виявили, що у всіх (100%)
пацієнтів рухливість гортані зберігалася у повному обсязі, однак вона
супроводжувалася порушеннями вібраторної функції, вираженими в різному
ступені. У більшості пацієнтів спостерігалося порушення коливань голосових
складок з обох боків, переважно майже симетричне. У незначної частини (12,8 %)
однак, мало місце виразно асиметричне порушення вібраторної функції та ще у 2
пацієнтів (2,1%) ми спостерігали однобічне порушення. Однак, за даними
ларингостробоскопії у більшості (90,4 %) хворих була виявлена виражена
асинхронність коливань правої і лівої голосових складок як за частотою, так і за
амплітудою У більшості (79,8 %) пацієнтів спостерігалося неповне змикання
голосових складок, особливо при субатрофічній формі. При цьому утворювалась
щілина різної форми та розміру, при катаральній формі частіше у задніх відділах,
при субатрофічній – у середньо-задніх або у середніх у формі веретена. У
більшості (92,5 %) обстежених був відсутній «стробоскопічний комфорт»,
незалежно від форми ларингіта. У значної кількості також відсутньою була
слизова хвиля, особливо при субатрофічній формі. Амплітуда коливань
голосових складок при фонації частіше була малою, а самі рухи ослабленими. Всі
перераховані показники знаходяться у прямій залежності від вираженості
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запального процесу слизової оболонки гортані та ступеня потовщення (при
катаральній формі) або витончення (при субатрофічній формі) голосових
складок, а також ступеня вираженості впливу хімічного чинника.
Ми

обчислили

значення

інтегрального

бального

показника

даних

ларингостробоскопії у пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних
чинників з урахуванням його форми. Отримані дані представлені в табл.. 4.3.1. Як
видно з представлених у таблиці даних, в обох досліджуваних групах хворих має
місце достовірне (P<0,01) збільшення інтегрального показника порівняно з
контрольною групою, що свідчить про виражені значною мірою порушення
фонаторної функції гортані у таких хворих. При цьому різниця в групах між
собою хоч і була досить значною, але виявилася недостовірною (Р>0,05).
Таблиця 4.3.1
Стан вібраторної функції гортані за даними відеоларингостробоскопії
у хворих на хронічний ларингіт – інтегральний показник, M±m
Групи обстежених
Контрольна група

Середньостатистичне значення
інтегрального показника
5,010±0,001

Катаральна форма (1-а група)

8,9±0,5

Субатрофічна форма (2-а група)

10,8±0,9

1--к t/р

7,77 p<0,01

2--к t/р

6,43 p<0,01

1--2 t/р

1,84 p>0,05

Примітки: t-коефіцієнт достовірності різниці.

Більш наочно ці дані представлено на рис. 4.3.2.
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Рис. 4.3.2. Інтегральний бальний показник ларингостробоскопії у хворих на
хронічний ларингіт на фоні хімічного впливу (1-ї та 2-ї групи) та у осіб
контрольної групи (К).
Зауважимо, що чим більший показник інтегральної бальної оцінки, тим
більш значні порушення у стані голосового апарату наявні у пацієнта. При цьому,
хоч показник не відрізнявся достовірно в групах з різними формами хронічного
ларингіту між собою, однак, в структурі цього інтегрального показника
визначалися певні особливості в залежності від форми. Так, при катаральному
ларингіті високе значення показника досягалося переважно за рахунок порушень
амплітуди та асинхронності коливань, а при субатрофічній формі на передній
план виступали такі ознаки, як наявність стійкої глотісної щілини при фонації та
відсутність слизової хвилі.
Отже, за допомогою метода ларингостробоскопії можна не тільки детально
вивчити стан голосових складок та вібраторну функцію гортані при хронічних
ларингітах на фоні впливу хімічних чинників, але і, використавши еквівалент в
балах, кількісно оцінити параметри порушень і визначити ступінь вираженості
розладів голосової функції в динаміці, що дозволяє об’єктивізувати оцінку
тяжкості

порушень

профілактичних заходів.

голосової

функції

та

ефективність

лікувально-
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4.4 Стан голосової функції у хворих на хронічний ларингіт за даними
акустичного аналізу
Нами було проведено обстеження акустичних параметрів голосу пацієнтів з
хронічним ларингітом, у яких спостерігався вплив хімічних чинників під час
виконання професійних обов’язків [105]. При аналізі клінічної картини таких
хворих, нами було виявлено, що переважно у них спостерігається атрофічна або
катаральна форма ларингіту. Тому нами було відібрано для аналізу дві групи з
обома цими формами хронічного ларингіту, 1 та 2 відповідно.
Для аналізу голосового сигналу нами було записано за допомогою
програми «Praat V 4.2.1» фонацію пацієнтами звуку «а» з максимально
рівномірним за висотою та інтенсивністю звуком. Фонування звуку «а»
відбувалося зі зручною для пацієнта гучністю, що відповідала його звичайній
розмовній мові. Потім отримані записи голосу аналізували за допомогою
ліцензованої програми за основними параметрами (рис. 4.4.1).

Рис. 4.4.1. Приклад запису фонування звуку «А» пацієнтом з хронічним
ларингітом.
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При аналізі отриманих акустичних параметрів голосу у обстежуваних
хворих звертала на себе увагу значна частотна розбіжність висоти тону та
нерівномірність амплітудних показників гучності голосу. Фактично, ці показники
відображали ту захриплість, яку відчували самі пацієнті, та на слух сприймали
оточуючі. Під час виконання фонаційного завдання деякі з хворих відмічали
складності при намаганні утримання фонації звуку «а» з постійною висотою та
гучністю, як цього вимагала методика дослідження. У хворих 1 групи (катаральна
форма хронічного ларингіту) показник Jitter, що відбиває стабільність звуку за
частотою, коливався у межах від 0,313 до 1,259%, а Shimmer, що відображає
коливання звуку за амплітудою, від 3,506 до 7,012%. В 2 групі (субатрофічна
форма хронічного ларингіту) відповідні значення склали для Jitter 0,232-0,782%,
для Shimmer 1,769-8,842%. Показник NHR, що відбиває ступінь захриплості,
«зашумлення» голосового сигналу, у групі 1 коливався від 0,019 до 0,098, в 2
групі реєструвався у межах 0,005-0,058.
При аналізі отриманих даних акустичного дослідження звукового сигналу
при фонуванні голосного звуку «а» були виявлені суттєві (статистично
достовірні; р<0,05; p<0,01) відмінності середньостатистичних значень параметрів
Jitter та Shimmer, а також показника відношення негармонічного (власне
захриплість, шумового) та гармонічного компоненту в спектрі (NHR) у пацієнтів
з хронічними ларингітами (групи 1 і 2) порівняно з особами контрольної групи
(К) (табл. 4.4.1).
Середньостатистичні значення акустичних показників в 1 групі хворих з
хронічним катаральним ларингітом склали: Jitter - 0,92±0,1 %, Shimmer 5,31±0,5%, NHR - 0,078±0,004. В 2 групі хворих з хронічним субаторофіченим
ларингітом середньостатистичні значення акустичних показників дорівнювали:
Jitter - 0,67±0,05%, Shimmer- 6,57±0,7%, NHR - 0,028±0,003. Отримані дані
свідчать про виражену варіабельність характеристик основного тону (за
показниками частоти та амплітуди) у хворих як з катаральним, так і з
субатрофічним хронічним ларингітом. Ці дані відображають нестійку амплітуду
та частоту коливань голосових складок та значно виражену захриплість у таких
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хворих. Статистично достовірної відмінності між показниками Jitter та Shimmer у
пацієнтів 1 та 2 групи обстежуваних хворих між собою виявлено не було
(р>0,05).
Таблиця 4.4.1
Акустичні показники аналізу голосового сигналу при фонації звуку «а»
у пацієнтів з хронічним ларингітом (групи 1 і 2) та у осіб
контрольної групи (К)
Групи обстежених
Контрольна група
Катаральна форма (1-а група)
Субатрофічна форма (2-а група)
1--к t/р
2--к t/р
1--2 t/р

Jitter, %
0,26±0,03
0,92±0,1
0,67±0,05
6,32
p<0,01
7,03
p<0,01
2,24
p<0,05

Акустичні показники
Shimmer, %
NHR
1,27±0,08
0,0035±0,001
5,31±0,5
0,078±0,004
6,57±0,7
0,028±0,003
7,98
18,07
p<0,01
p<0,01
7,52
7,75
p<0,01
p<0,01
1,46
10,0
p>0,05
p<0,01

Більш наочно ці дані представлено на рис. 4.4.2
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Рис. 4.4.2. Акустичні показники голосового сигналу Jitter та Shimmer при
фонації звуку «а» у пацієнтів з хронічним ларингітом (групи 1 і 2) та у осіб
контрольної групи (К)
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Високі значення коефіцієнтів Jitter та Shimmer свідчать про виражені
порушення вібраторного циклу голосових складок за частотою та амплітудою та
кількісно відображають їх. У хворих з хронічним ларингітом, як катаральною, так
і субатрофічною формою, асинхронізм та нестабільність акустичних параметрів
фонації обумовлюється, зокрема, запальними та дистрофічними змінами слизової
оболонки, структур голосового апарату. Величина показника NHR у групі 1 та 2
хворих з хронічними ларингітами на фоні впливу хімічних чинників відображає
виражену захриплість і проявляється наявністю та вираженістю додаткових
нерегулярних частотних проявів звукового сигналу при фонуванні звуку «а».
Висока частотна розбіжність висоти основного тону у досліджуваних хворих на
хронічний ларингіт відображає складність збереження постійного рівня висоти
звуку при фонації.
При цьому найвищі значення показників варіабельності за частотою (Jitter) та
амплітудою (Shimmer), а також коефіцієнта NHR були отримані у 1- групі хворих
з катаральною формою хронічного ларингіту на фоні хімічних чинників.
Отримані дані свідчать про виражену нестабільність голосу за частотою та
амплітудою, значну частку шумового компоненту в спектрі голосового сигналу у
обстежених пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні хімічних факторів,
особливо с катаральною формою захворювання.
На нашу думку, значення акустичних показників Jitter та Shimmer, що
відбивають ступінь нестабільності основного тону фонації за частотою та
амплітудою, а також NHR як відображення ступеня захриплості, можуть
розглядатися як об’єктивний критерій оцінки функціонального стану голосового
апарату та визначення важкості порушень функції голосоутворення при
хронічних ларингітах на фоні впливу хімічних чинників. Методика неінвазивна,
доступна, об’єктивна і інформативна.
Зважаючи на те, що кількісні показники спектрального аналізу голосового
сигналу є об’єктивними даними, такі ознаки виступають цінними об’єктивними
критеріями для визначення ступеня порушення голосоутворення, визначення
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якості життя пацієнтів з хронічними ларингітами, а також ефективності
реабілітаційних заходів у разі їх проведення.

4.5 Обговорення отриманих даних
Отже, значну допомогу при діагностиці хронічного ларингіту на фоні
впливу хімічних чинників та визначенні ступеня ураження голосового апарату
при цьому може створити застосування функціональних методів дослідження, в
тому числі об’єктивних, до яких належать визначення часу максимальної фонації
(ЧМФ), ларингостробоскопія та акустичній аналіз голосового сигналу. За
допомогою метода ларингостробоскопії можна не тільки детально вивчити стан
голосових складок та вібраторну функцію гортані при хронічних ларингітах на
фоні впливу хімічних чинників, але і, використавши еквівалент в балах, кількісно
оцінити параметри порушень і визначити ступінь вираженості розладів голосової
функції в динаміці, що дозволяє об’єктивізувати оцінку
При цьому зауважимо, що ЧМФ, Jitter та Shimmer - це універсальні
показники, які не залежать від діагнозу та статі, а лише від функціонального
стану голосового апарата. Jitter та Shimmer при цьому навіть не залежать суттєво
від тренованості голосового апарата. Власне, ці показники і розроблялися для
того, щоб мати можливість порівнювати критерій у пацієнтів з зовсім різними
віком, порушеннями стану голосового апарату, рівнем володіння голосовим
апаратом. ЧМФ та співвідношення гармоніки/шум теж універсальні показники,
але вони дещо залежать від тренованості голосового апарату.
Застосування показників Jitter та Shimmer дозволяє вирішити питання
складності порівняння показників пацієнтів з різноманітними характеристиками
голосу, різною тренованістю голосового апарата та різною патологією голосового
апарата.

цінність

цих

показників

полягає

у

їх

«відносності».

Вони

характеризують не сам по собі рівень частоти та амплітуди звукових хвиль, а
отже висоти і сили голосу, а їх зміни в процесі фонації. Це дає змогу оцінити
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стабільність фонування кожного пацієнта, а також створює можливості
коректного порівняння голосових даних у різних пацієнтів чи групах пацієнтів з
різною висотою чи силою голосу при різноманітній патології голосоутворення.
Також

важливим

відносним

акустичним

показником

є

співвідношення

гармоніка/шум (чистий тон та гармонічний тон до шуму, нерегулярних
коливань), який дозволяє кількісно оцінити захриплість. Акустично захриплість
характеризується невпорядкованою, аперіодичною мінливістю частоти основного
тону, наявністю шумових компонентів, пов’язаних з варіабельністю частоти
[172].
У пацієнтів з хронічними ларингітами на фоні впливу хімічних чинників
гортані спостерігаються виражені порушення голосоутворення, які об’єктивно
підтверджуються даними акустичного аналізу та ларингостробоскопії. Отримані
дані свідчать про значну частотну та амплітудну нестабільність, а також
негармонічність голосу пацієнтів з хронічними ларингітами на фоні впливу
хімічних чинників. Найвищі значення показників варіабельності за частотою
(Jitter) та амплітудою (Shimmer), а також коефіцієнта NHR були отримані нами у
1 групі хворих з катаральною формою хронічного ларингіту на фоні хімічних
чинників. Отримані дані свідчать про виражену нестабільність голосу за
частотою та амплітудою, значну частку шумового компоненту в спектрі
голосового сигналу у обстежених пацієнтів з хронічним ларингітом, особливо
при катаральній формі.
Дослідження методом ларингостробоскопії та визначення акустичних
показників Jitter, Shimmer, NHR у пацієнтів з хронічним ларингітом є
об’єктивними інформативними методиками, визначити функціональний стан
голосового апарату, що дають можливість кількісно оцінити нестійкість
основного тону за частотою та амплітудою, а також вираженість захриплості, що
дозволяє використовувати їх у якості об’єктивних критеріїв визначення ступеня
порушень голосової функції у даної категорії хворих.
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За результатами досліджень, представлених у цьому розділі,
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даними звернення до оториноларинголога, супутня патологія та фактори
розвитку Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018;(4):55-63.
2. Шидловська ТА, Ковальчук ПМ. Показники ларингостробоскопії у хворих
на

хронічний

ларингіт

з

урахуванням

професійних

чинників.
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РОЗДІЛ 5
АНАЛІЗ ДАНИХ КОМПЛЕКСНОГО КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ЛАРИНГІТ
З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА
5.1 Порівняльний аналіз основних показників стану голосового
апарату у хворих на хронічний ларингіт з урахуванням впливу хімічних
факторів
Ми обстежили хворих на хронічний ларингіт – працівників публічного
акціонерного товариства «АЗОТ» (м. Черкаси) [164]. Оскільки переважно ми
спостерігали у них катаральну і субатрофічну форму ларингітів, саме таких
хворих ми досліджували методом ларингостробоскопії групи 1 та 2, відповідно.
ПАТ «АЗОТ» – велике хімічне виробництво з кількома цехами, де виконуються
різні технологічні процеси. За інтенсивністю впливу хімічних чинників цехи
суттєво відрізняються, а отже різна і інтенсивність впливу факторів виробничого
середовища на верхні дихальні шляхи працюючих на виробництві азотовмісних
сполук. Ми порівняли результати обстеження пацієнтів, що працювали у цехах,
де вміст хімічних елементів у повітрі виробничого середовища не перевищує
гранично допустимі рівні (ГДР) – підгрупа А, та тих, де мали місце підвищені
рівні хімічних речовин у повітрі цехів (підгрупа Б). До підгрупи 1А увійшло 23
пацієнта, до підгрупи 1 Б – 17, підгрупу 2А склали 20 хворих, а підгрупу 2Б – 15.
При вимірюванні часу максимальної фонації були отримані наступні
результати (табл. 5.1.1). У хворих першої А групи він становив (18,6±1,6) с, в 1Б
групі – (13,6±1,2) с, в групі 2А – (13,4±1,1) с, і в групі 2Б – (10,8± 0,8) с. У
контрольній групі такий показник склав (21,2±1,6). Показники в усіх
досліджуваних групах достовірно (p<0,05) відрізнялись від контролю. Також у
підгрупах 1Б, 2А та 2Б ЧМФ був достовірно нижчим, ніж в підгрупі 1А.
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Таблиця 5.1.1
Час максимальної фонації у групах хворих на хронічний ларингіт та осіб
контрольної групи, M±m, с
Групи обстежених
Показники

ЧМФ, с
Порівняно з
контрольною
групою t/p
Порівняння з
групою 1А
t/p
Порівняння з
групою 1Б
t/p
Порівняння
груп 2А і 2Б
t/p

К

1А

(21,2±1,6)

(18,6±1,6)
1,14 Р>0,05

1Б

2А

2Б

(13,6±1,2)* (13,4±1,1)** (10,8± 0,8)**
3,8 P<0,01

4,01 P<0,01 5,81 P<0,01

2,5 P<0,05

2,67 P<0,05 4,36 P<0,01
0,12 Р>0,05 1,94 Р>0,05
1,91 Р>0,05

Примітки: t-коефіцієнт достовірності в групах;
*- показники достовірно p<0,05; **- p<0,01 відрізняються від контролю
p<0,05; p<0,01- достовірна різниця між показниками в групах

Отже, у пацієнтів з хронічним ларингітом, у яких був підвищений вплив
хімічних речовин у повітрі виробничого середовища, мав місце достовірно
менший від контролю ЧМФ. Це свідчить про порушення функціонального стану
голосового апарату у таких хворих.
Наочно отримані дані представлено на рис. 5.1.1.
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ЧМФ, с

21,2
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2Б

13,4
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Рис. 5.1.1. Показники ЧМФ у хворих на хронічний ларингіт (групи 1А, 1Б,
2А, 2Б) та осіб контрольної групи (К).

Нами було проаналізовано дані ларингостробоскопії у пацієнтів з
хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних чинників. У пацієнтів з
катаральною формою ларингіту (групи 1А та 1Б) спостерігалися нерівномірні як
за амплітудою, так і за частотою фонаторні коливання. Ці порушення досить
часто були асиметричними, коли зміни були більш виражені на одній зі сторін.
Амплітуда коливань була малою, а самі рухи складок послабленими. При фонації
у багатьох хворих зберігалася щілина, переважно у задніх відділах. Симптом
зміщення

слизової

оболонки

вільного

краю

голосових

складок

та

«стробоскопічний комфорт» був відсутній у більшості обстежуваних хворих.
За

даними

ларингостробоскопії

у

обстежуваних

з

хронічним

субатрофічним ларингітом відмічали виражене зниження тонусу істинних
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голосових складок та неповне змикання їх при фонації. У них спостерігалося
порушення координації голосового апарату, асинхронність роботи голосових
складок з нерівномірними коливаннями по частоті та амплітуді. Слизова хвиля,
як правило, була відсутня. У фазі закриття спостерігалася голосова щілина різної
форми, в залежності від ступеня зниження тонусу голосових складок та
наявності проблем з медіальним краєм голосових складок (переважно мі
спостерігали його витончення, або провисаня). Щільного змикання голосових
складок у фазі закриття не спостерігалося у жодного пацієнта з цієї групи.
Голосова щілина могла бути у формі трикутника, еліпсу, або ж щілини на всьому
протязі голосових складок різної ширини. Фонаторні коливання послаблені,
часом

супроводжувалися

гіпертонусом

вестибулярного

відділу

гортані,

вираженим в різному ступені.
Серед усіх обстежених нами хворих на хронічний ларингіт приблизно в
третині випадків спостерігався гіпертонус вестибулярного відділу гортані, який в
деяких випадках формувався в псевдоскладковий механізм голосоутворення.
Таких пацієнтів найбільше було у групі 1Б.
Як видно з таблиці 5.1.2, за середнім оціночним балом результатів
відеоларингостробоскопії в усіх групах обстежених хворих на хронічний
ларингіт є достовірна (p<0,05) різниця порівняно з контролем, а також в деяких
групах між собою. Так, в другій групі (як А так і Б) зміни за даними
відеоларингостробоскопії були достовірно більш вираженими, ніж в групі 1А. В
групі 2Б порушення були більш значними, порівняно з обома підгрупами групи 1
та групою 2А. Пацієнти з більш високим показником балів мали найбільш значні
порушення діяльності гортані і більш тяжкий перебіг захворювання. Так, у групі
1А інтегральний бальний показник даних ларингостробосокопії склав 7,9±0,2, 1Б
- 8,8±0,6, 2А - 10,5±0,8, 2Б - 12,1±1,0, при нормі 5,010±0,001.
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Таблиця 5.1.2
Стан голосової функції за даними відеоларингостробоскопії за середньою
кількістю балів, M±m, (за Г.Ф.Иванченко)
Групи обстежених

Показники
Кількість
балів

К

1А

1Б

2А

2Б

5,010±0,001

7,9±0,2**

8,8±0,6**

10,5±0,8**

12,1±1,0**

6,31 P<0,01 6,86 P<0,01

7,09 P<0,01

1,4 Р>0,05

3,15 P<0,01

4,11 P<0,01

1,7 Р>0,05

2,82 P<0,05

Порівняно з
контрольною
групою t/p

14,44
P<0,01

Порівняння з
групою 1А
t/p
Порівняння з
групою 1Б
t/p
Порівняння
груп 2А і 2Б

1,24 Р>0,05

t/p
Примітки:
1. t-коефіцієнт достовірності в групах;
2. *- показники достовірно p<0,05; **- p<0,01 відрізняються від контролю
3. **- p<0,01; p<0,05- достовірна різниця між показниками в групах
.
Таким чином, в усіх досліджуваних нами групах хворих на хронічний
ларингіт спостерігаються значні порушення у діяльності голосового апарату.
При цьому за результатами клінічних методів, а також даними об’єктивного
інструментального

дослідження

виявляється

тенденція

до

погіршення

функціонального стану голосового апарата зі збільшенням хімічного впливу на
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виробництві. Так, у групах Б, порівняно з групами А, спостерігається підсилення
десинхронізації вібраторних коливань, зростає кількість випадків з відсутністю
стробоскопічного комфорту, збільшується кількість випадків гіпертонусу
вестибулярного відділу гортані. Подібні тенденції стосуються і інших показників
відеоларингостробоскопії в групах.
Більш наочно дані відеоларингостробоскопії у досліджуваних групах
хворих на хронічний ларингіт представлені на рис. 5.1.2.

12,1

13

середня
кількість 12
балів

10,5

11
8,8

10

контроль
1А
1Б
2А
2Б

7,9

9
8
7
6

5,01

5
4
групи хворих

Рис. 5.1.2. Показники відеоларингостробоскопії (оцінка в балах за
Г.Ф.Іванченко) у хворих на хронічний ларингіт (групи 1А, 1Б, 2А, 2Б) та осіб
контрольної групи (К).
Отже, кількісна оцінка за допомогою бальних інтегральних показників
відеоларингостробоскопії дозволяє точно визначити ступінь вираженості змін
фонаторної діяльності голосового апарату та об’єктивізувати діагностику
функціональних порушень голосового апарату при хронічному ларингіті на фоні
впливу хімічних чинників.
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5.2

Порівняльна

характеристика

даних

комплексного

клініко-

інструментального обстеження хворих на хронічний ларингіт з різним
рівнем впливу хімічних чинників та без нього
З метою визначення ознак, характерних для хронічного ларингіту саме при
впливі хімічних чинників, ми порівняли отримані нами результати комплексного
клініко-інструментального обстеження у пацієнтів основної групи та групи
порівняння – хворих на хронічний ларингіт без контакту з хімічними
речовинами. При цьому ми обрали для порівняння катаральну форму хронічного
ларингіту. Це обумовлене тим, що при субатрофічній формі хронічного
ларингіту у більшості випадків присутній токсичний вплив, хімічні чинники або
виражені соматичні захворювання, важко підібрати пацієнтів з цією формою
ларингіту, щоб був повністю виключений вплив хімічних чинників. Отже, ми
порівнювали пацієнтів з катаральною формою хронічного ларингіту – з різним
ступенем впливу хімічних факторів (групи 1А та 1Б), а також без них (група
порівняння). До групи порівняння увійшли 15 хворих на катаральну форму
хронічного ларингіту без контакту з хімічними речовинами.
В табл. 5.2.1 наведено дані щодо клінічних ознак стану голосового апарату
у хворих на катаральну форму хронічного ларингіту з різним ступенем впливу
хімічного чиннику (групи 1А та 1Б), а також у пацієнтів, які не мали контакту з
хімічними речовинами (група порівняння).
Як видно з наведених у таблиці даних, у пацієнтів групи 1Б, у яких мав
місце найбільш інтенсивний вплив хімічних речовин, найбільш вираженими
були такі клінічні ознаки, як розлади вібраторної функції голосових складок,
запальні зміни глотки та гортані. Однак усі досліджувані ознаки були найбільш
вираженими саме в цій групі.
Більш наочно ці дані представлено на рис. 5.2.1.
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Таблиця 5.2.1
Клінічні ознаки при катаральній формі хронічного ларингіту
з урахуванням наявності хімічного чинника, % випадків у групах
Потовщення,
набряк
Гіперемія
Гіперемія
слизової
між черпакупідскладкової
оболонки
ватого
зони, трахеї
голосових
простору
складок

Групи

Розлади
вібраторної
функції
голосових
складок

Гіпертонус
вестибулярних складок

Запальні
зміни
слизової
оболонки
глотки

1А

86,9

13,0

47,8

21,7

17,39

17,39

1Б
Катаральний
ларингіт без
хімічного
впливу

94,11*

29,4

52,9*

35,3

35,3*

47,1*

53,3

13,3

20,0

13,3

6,66

6,66

Примітка: * - показник достовірно (Р<0,05) відрізняється від значень у групі порівняння
(критерії Фішера).
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Рис. 5.2.1. Клінічні ознаки стану голосового апарату у хворих на хронічній
катаральній ларингіт з різним ступенем впливу хімічних чинників.
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З даних представлених на рисунку 5.2.1, чітко видно, що всі досліджувані
ознаки найбільш часто зустрічаються у пацієнтів групи 1Б, з найбільшим
хімічним впливом. Особливо це стосується таких показників як гіперемія і
набряк структур гортані та трахеї, а також гіпертонусу вестибулярних складок.
Ми також вивчили основні скарги у хворих на хронічній ларингіт з різним
рівнем хімічного впливу (табл. 5.2.2) у порівнянні з пацієнтами, які ніяким чином
не контактували з хімічними речовинами.
Таблиця 5.2.2
Основні скарги при катаральній формі хронічного ларингіту
з урахуванням наявності хімічного чинника, % випадків у групах
Групи

Підвищена
Біль,
Кашель, ПодразненВиражена
втомлюва- парестезії в
в’язке
ня, відчуття
захриплість
ність голосу
горлі
мокротиння
клубка

Епізоди
афонії

1А

47,8

39,1*

56,5*

60,9

52,2

34,8

1Б

64,7*

58,8*

70,6*

82,4*

70,6*

41,2*

Катаральний
ларингіт без
хімічного
впливу

33,3

13,3

26,6

33,3

46,6

13,3

Примітка: * - показник достовірно (Р<0,05) відрізняється від значень у групі порівняння
(критерії Фішера).

Як видно з наведених у таблиці 5.2.2 відомостей у хворих на хронічній
катаральній ларингіт, у яких був значний вплив хімічного фактору, усі скарги
були більш вираженими і частота їх достовірно вищою, ніж у пацієнтів без
контакту з хімічними речовинами.
Більш наочно ці дані представлено на рис. 5.2.2.
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Рис. 5.2.2. Основні скарги хворих на хронічній катаральній ларингіт з
різним ступенем впливу хімічних чинників.

Нами також було проведено порівняльний аналіз найбільш інформативних
показників даних інструментальних обстежень у хворих на хронічній
катаральній ларингіт з урахуванням ступеня впливу хімічних чинників (табл.
5.2.3).
Як видно з наведених у табл. 5.2.3. даних, у хворих з найбільш вираженим
впливом хімічних речовин (група 1Б), був найнижчим показник ЧМФ, який
достовірно відрізнявся від контрольноной групи порівняння та групи 1А. Наочно
ці дані представлені на рис. 5.2.3
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Таблиця 5.2.3
Дані комплексного інструментального обстеження стану голосового апарату
у хворих на хронічний катаральний ларингіт з різним ступенем
впливу хімічних чинників
Групи
обстежених

ЧМФ, с

Стробоскопія,
бали

контроль

21,2±1,6

1А

Акустичні показники
Jitter, %

Shimmer, %

NHR

5,01±0,001

0,26±0,03

1,27±0,08

0,0035±0,001

18,6±1,6

7,9±0,2

0,76±0,1

4,82±0,4

0,063±0,002

1Б

13,6±1,2

8,8±0,6

0,98±0,09

6,11±0,5

0,092±0,009

катаральна
форма без
хімічного
впливу

18,5±1,1

6,8±0,2

0,51±0,1

3,01±0,1

0,052±0,01

К-1А

1,14

14,44**

4,78**

8,70**

26,60**

К-1Б

3,80**

6,31**

7,58**

9,55**

9,77**

К-катаральна
форма без
хімічного
впливу

1,39

8,94**

2,39*

13,58**

4,82**

1А-1Б

2,5*

1,42

0,63

2,01

3,14**

0,05

3,88**

1,76

4,38**

1,07

3,01**

3,16**

3,49**

6,07**

2,97**

1Акатаральна
форма без
хімічного
впливу
1Бкатаральна
форма без
хімічного
впливу
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сек

22

21,2

21
20

18,6

18,5

19
контроль
1А
1Б
Катаральна форма без хімічного впливу

18
17
16
15

13,6

14
13

ЧМФ

Рис. 5.2.3. Величина часу максимальної фонації у хворих на хронічний
ларингіт з різним ступенем впливу хімічних речовин та без нього.

Що стосується показників ларингостробоскопії, то у хворих групи 1Б (з
вираженим значною мірою впливом хімічних чинників на виробництві
азотовмісних сполук) інтегральний бальний показник був найвищим. Це свідчить
про значні розлади фонаторної діяльності голосового апарату у таких хворих.
Показник бальної оцінки у підгрупі 1Б достовірно відрізняється від такого у
контрольний та групі порівняння.
Більш наочно ці дані представлено на рис. 5.2.4.
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8,8
9
8,5

7,9

8
7,5

6,8
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1А
1Б
Катаральна форма без хімічного впливу

7
6,5
6
5,01

5,5
5
4,5

стробоскопія

Рис. 5.2.4. Значення інтегрального бального показника ларингостробоскопії
у хворих на хронічний ларингіт з різним ступенем впливу хімічних чинників.
У хворих на хронічний ларингіт з високим рівнем впливу хімічних речовин
також найбільш виражено змінювались акустичні показники Jitter та Shimmer,
що відображає значний ступінь порушення голосової функції – відсутність
стійкості основного тону за частотою та амплітудою у таких хворих (див. табл.
5.2.3, рис 5.2.5). Також у них був достовірно підвищено показник NHR, що
відбиває високий ступень захриплості у цих пацієнтів.

7
6,11
6
4,82

5
4

3,01
3
2
1
0

0,76
0,26

Jitter

контроль
1А
1Б
Катаральна форма без хімічного впливу

1,27

0,98
0,51

Shimmer

Рис. 5.2.5. Акустичні показники Jitter та Shimmer у хворих на хронічний
ларингіт з різним рівнем хімічного впливу.
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Отже у хворих з хронічним ларингітом на фоні хімічних чинників
реєструються значні відхилення від норми у стані голосового апарату за даними
клініко-інструментального, в т.ч. об’єктивного, обстеження. Такі зміни були
достовірно більш вираженими у осіб з більш значним хімічним впливом.

5.4 Обговорення отриманих даних
При аналізі даних клініко-інструментального обстеження у хворих на
хронічний ларингіт з урахуванням ступеня впливу хімічних чинників та у
порівнянні з групою, де такого хімічного впливу не було взагалі, нами було
виявлено, що практично всі з досліджуваних показників були достовірно більш
порушеними, ніж у групі порівняння. Це свідчить про вплив хімічного фактору
на розвиток порушень у голосовому апараті хворих на хронічний ларингіт.
Порушення голосової функції за даними ларингостробоскопії у хворих на
хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників проявляються змінами
вібраторного циклу, переважно десинхронізацією діяльності голосового апарату,
послабленням амплітуди коливань, що відображається достовірною зміною
інтегрального бального показника. Причому ступінь порушення голосової
функції за даними ларингостробоскопії у хворих на хронічний ларингіт залежить
від рівня хімічного впливу. Чим більш вираженими є такий вплив, тим більші
відхилення від норми у стані голосового апарату реєструються за даними
ларингостробоскопії.
Проведені

дослідження

засвідчили,

що

за

допомогою

відеоларингостробоскопії можна об’єктивізувати, кількісно оцінити і визначити
ступінь вираженості порушень фонаторної діяльності при хронічному ларингіті
на фоні хімічних чинників.
У пацієнтів з більш вираженим впливом хімічних чинників зареєстровано
достовірно більш значні відхилення від норми у акустичних показниках Jitter та
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Shimmer порівняно з хворими на хронічний ларингіт, у яких був виключений
хімічний вплив. Це свідчить про значні порушення якості голосу, а отже –
розлади голосоутворення, у таких пацієнтів, вірогідно, обумовлені саме хімічним
впливом.
При аналізі даних комплексного клініко-інструментального дослідження у
хворих на хронічний ларингіт з урахуванням ступеня впливу хімічного фактору,
в т.ч. з використанням порівняльного аналізу з пацієнтами, у яких такого впливу
не було, виявлено чіткий зв'язок між станом голосового апарату та ступенем
хімічного впливу у таких хворих.

За результатами досліджень, представлених у цьому розділі,
опубліковано наукові праці:
Ковальчук ПМ, Шидловська ТА Акустичний аналіз голосу у хворих на
хронічний ларингіт. Фізіол. журн. 2021;67(6):46-51.
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РОЗДІЛ 6
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Хімічне виробництво є однією з провідних галузей промисловості України.
Особливе місце в структурі хімічної промисловості посідає виробництво
хімічних засобів для сільського господарства, зважаючи на зростаючу потребу у
них економіки України та значну кількість працівників. Серед різних типів
підприємств, задіяних у синтезі мінеральних добрив або сировини для
подальшого їх виробництва, найбільший інтерес з гігієнічних позицій становлять
підприємства-виробники азотовмісних та комплексних добрив, що, передусім,
зумовлено досить високою небезпекою початкових продуктів, а також складним
комплексом технологічних процесів з утворенням токсичних інгредієнтів у
процесі виробництва, зокрема аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю,
метанолу, формальдегіду.
Черкаське публічне акціонерне товариство «АЗОТ» - одне з найбільших
підприємств в Україні по виробництву мінеральних добрив, іонообмінних смол,
капролактаму та іншої хімічної продукції. Завдяки праці співробітників ПрАТ
«АЗОТ» випускається високоякісна продукція, яка має підвищений попит не
лише в СНД, а також в багатьох країнах Європи, Південно-східної Азії і
Латинської Америки.
Історично склалося так, що через соціальні блага та пільги, які надаються
на підприємствах хімічної галузі, найбільш активна, здорова та достатньо
освічена частина населення йде працювати саме туди. Однак в силу наявної
технології і практики її експлуатації, що склалася на підприємствах хімічної
промисловості, не завжди вдається забезпечити умови, які відповідають
санітарним нормам, що призводить до негативного впливу на організм
працюючих [16, 52, 142, 143]. Крім того, існує ризик забруднення оточуючого
середовища, атмосферного повітря у місцях розташування хімічних виробництв,
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а отже, поширення негативного впливу на здоров’я місцевого населення [34, 104,
105].
В низці наукових досліджень доведено шкідливий вплив хімічних сполук
на ендокринну систему, зокрема, на репродуктивну та функцію щитоподібної
залози [112, 226]. Відомо, що дисбаланс цих гормонів також впливає на стан
гортані.
Однак, у сучасній літературі дуже мало наукових досліджень щодо змін
слизової оболонки верхніх дихальних шляхів (ВДШ) і голосового апарату
гортані, пов’язаних з синтезом аміаку і його дериватів в реальних умовах
сучасного хімічного виробництва.
Нами

було

проведено

аналіз

даних

комплексного

клініко-

інструментального дослідження стану голосового апарату та голосової функції у
75 пацієнтів з хронічними ларингітами на тлі впливу хімічних факторів, 15
практично здорових осіб контрольної групи та 15 хворих на хронічний ларингіт
без контакту з хімічними речовинами у якості групи порівняння. Аналіз даних
проведено з урахуванням характеристик екзогенного хімічного впливу,
зумовленого виробництвом азотовмісних сполук. Для цього ми обстежили
працівників ПрАт «Азот» (м. Черкаси). Всім досліджуваним хворим на
хронічний

ларингіт

загальноклінічні

було

обстеження,

проведено

комплексне

отоларингологічний

обстеження,
огляд,

зокрема

спеціалізований

фоніатричний огляд із функціональними навантаженнями, визначення часу
максимальної фонації (ЧМФ), ендоскопію ЛОР-органів, ларингостробоскопію,
акустичний аналіз голосу з визначенням параметрів Jitter, Shimmer, NHR.
Проведений аналіз показав, що у осіб, які зазнають впливу хімічних
чинників частіше всього виявляється катаральна та субатрофічна форми
хронічного ларингіту. Тому ми проаналызували дані обстеження саме таких
пацієнтів - із катаральним та субатрофічним ларингітом. Пацієнти були поділені
на групи за формою хронічного ларингіту (1-а група – катаральний, 2-а група –
субатрофічний) та за рівнем впливу хімічних чинників на виробництві
азотовмісних сполук. Для визначення впливу хімічних чинників на перебіг
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хронічного ларингіту ми поділили обстежуваних хворих на підгрупи з меншим і
більшим контактом з хімічними речовинами. Для цього ми визначили на
підприємстві підрозділи з більшими і меншими рівнями впливу хімічних
чинників і дослідили гігієнічні умови на робочих місцях. За параметрами
техногенних чинників цехи хімічного підприємства суттєво відрізняються, а
отже різна і інтенсивність впливу факторів виробничого середовища на верхні
дихальні шляхи у працівників виробництва азотовмісних сполук. Тому ми
порівняли результати обстеження пацієнтів із хронічним ларингітом, які
працювали у цехах, де вміст хімічних елементів у повітрі виробничого
середовища не перевищує значуще гранично допустимі рівні (ГДР) – підгрупа А,
та тих, які зазнали впливу підвищених рівнів хімічних речовин у повітрі цехів
(підгрупа Б). Загалом, до підгрупи 1А увійшло 23 пацієнти, до підгрупи 1 Б – 17
осіб, підгрупа 2А була утворена з 20 хворих, а підгрупа 2Б – з 15 осіб.
Для досягнення поставленої мети нами було обстежено працівників ПрАт
«Азот» (м. Черкаси), з яких відібрано 75 хворих на хронічний ларингіт у віці від
25 до 56 років (середній вік 43,2±3,7), переважно (78,7 %) чоловіків. Серед
обстежених нами працівників більшість мали 7-10 та понад 10 років
професійного стажу на хімічному виробництві. В середньому професійний
стаж обстежених нами робітників хімічних виробництв азотовмісних сполук в
першій групі склав (8,5±0,7) років, в другій – (13,8±1,1) років. При цьому в 2
групі була більша частка стажованих робітників. Отже, вплив хімічних
чинників на їх верхні дихальні шляхи був тривалим і більш значним.
У обстежених нами працівників виробництва азотовмісних сполук
давність захворювання на хронічний ларингіт переважно складала 8-9 років,
однак в другій групі частіше були випадки з тривалістю захворювання понад
10 років.
Всім досліджуваним хворим та особам контрольної групи було проведено
комплексне

інструментальне

отоларингологічний

огляд,

обстеження:

загальноклінічні

спеціалізований

фоніатричний

обстеження,
огляд

з

функціональними навантаженнями, визначення часу максимальної фонації
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(ЧМФ), ендоскопію ЛОР-органів, ларингостробоскопію, акустичний аналіз
голосу з визначенням параметрів Jitter, Shimmer, NHR.
Насамперед, нами було проведено дослідження, спрямоване на визначення
рівня розповсюдженості хронічного ларингіту за даними звернення до
отоларинголога.

За

оториноларингологічну

результатами
допомогу

аналізу
пацієнтів

характеру
з

звернень

хронічними

по

запальними

захворюваннями гортані до лікувальних установ м. Черкаси за період 2013-2017
рр виявилось, що частка хронічних ларингітів складає за увесь досліджуваний
період 4,1% від усіх звернень до спеціаліста-оториноларинголога. Серед усіх
звернень з хронічними запальними захворюваннями гортані, виявилося, що
катаральна форма хронічного ларингіту мала місце у 35,98%, гіпертрофічна – у
28,56%, атрофічна - 35,46% осіб. Коли ми проаналізували професійну належність
пацієнтів, що звернулися по допомогу з хронічними запальними захворюваннями
гортані, виявилося, що переважну більшість з них складають особи голосомовних професій (вчителі середньоосвітніх шкіл та дошкільних закладів) –
27,99%, а також працівники хімічних виробництв (Черкасиазот, ПАТ “Черкаське
хімволокно”, Фармацевтична корпорація “Юрія-фарм”) – 29,87%. Таким чином,
нами було виявлено, що хронічний ларингіт обіймає значну частку серед усіх
звернень до оториноларинголога і має певні залежності від професійної
діяльності пацієнта. При цьому значний відсоток серед пацієнтів з хронічним
ларингітом складають робітники хімічних виробництв.
Слизова оболонка верхніх дихальних шляхів є початковим структурним
елементом дихальної системи та являє собою систему бар’єрних механізмів
імунного захисту та мукоциліарного кліренсу. Формування комплексу складних
та взаємопов’язаних процесів взаємодії травного тракту та верхніх дихальних
шляхів, залучаючи усі структурні рівні організму – молекулярний, клітинний,
органний та системний, забезпечують тканинну резистентність і гомеостаз
організму. При розвитку різної патології зміни слизової оболонки неминуче
супроводжуються зниженням фізіологічних захисних функцій організму [48].
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Дослідження, присвячені хронічному ларингіту, не чисельні. В
роботах дослідників описані стан слизової оболонки, порушення голосової
функції, наявність бактеріальної та вірусної інфекції, гостро-езофагальний
рефлекс, імунний статус у пацієнтів з хронічними ларингітами [ 58, 159].Низка
авторів звертає увагу на важливу роль токсичного впливу, техногенних та
екологічних факторів на виникнення і розвиток хронічних ларингітів, особливо
субатрофічних форм захворювання [74, 100].
Нами було проведено аналіз захворюваності у працівників хімічного
виробництва азотовмісних сполук ПАТ “АЗОТ” і встановлений високий рівень
поширеності

захворювань

органів

дихання,

особливо

ларингітів

і

трахеобронхітів, який склав 10.2-12.5% в залежності від періоду і значно
перевищував рівень захворюваності по м. Черкаси (4.1%).
Нами було проведено дослідження гігієнічних умов праці на хімічному
підприємстві – виробництві азотовмісних сполук з метою вивчення основних
чинників, що впливають на верхні дихальні шляхи працюючих. При вивченні
умов праці на виробництві ПрАТ «АЗОТ» за 2018 рік з’ясувалося, що основними
шкідливими речовинами є аміак, діоксид і оксид азоту, монооксид вуглецю,
карбамід, формальдегід, концентрації яких подекуди перевищували ГДК, іноді
значно.
Умови праці на виробництві сполук азотної групи характеризуються дією
комплексу несприятливих чинників: високим рівнем забруднення повітря
робочої зони аерополютантами в поєднанні із флюктуючим мікрокліматом,
шумом, вібрацією і інтенсивними фізичними навантаженнями. Найбільш
вагомими

несприятливими

виробничими

чинниками

на

виробництві

азотовмісних сполук є випари аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, пил
аміачної селітри з перевищенням ГДК, часом в декілька разів. Середні значення
концентрацій основних аерополютантів, які перевищували ГДК в повітрі робочої
зони складають: аміак- 23.8-34.6 мг/ м3, діоксид азоту - 1.7-2.8 мг/ м3.
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Наші дані щодо основних чинників впливу на хімічному виробництві
співзвучні з результатами інших авторів, які вивчали умови праці на виробництві
азотовмісних сполук.
Проведені раніше дослідження щодо умов праці на виробництві з’єднань
азотної групи виявило, що основними шкідливими виробничими факторами
(ШВФ) на ньому є, насамперед, різноманітні хімічні азотовмісні сполуки (аміак,
діоксид і оксид азоту та інші), потім виробничий шум і непостійний
(флюктуючий) мікроклімат, а також загальна вібрація і, у ряду працівників –
фізичні перевантаження. [8, 112, 226].
Згідно отриманих нами даних, вміст аміаку в цеху по виробництву
карбаміду складав 60.0 мг/м3 (макс. значення) та 23.8-34.6 мг/ м3 (середній
значення) протягом всього технологічного процесу, при нормі 20.0 мг/м3.
Максимальне перевищення концентрації діоксиду азоту в повітрі робочої зони –
4.5 мг/м3, при середніх показниках – 1.7-2.8 мг/м3 (ГДК<2.0 мг/м3). Що
стосується

інших

шкідливих

речовин,

таких

як

метанол,

акролеїн,

моноетаноламін, формальдегід, пил карбаміду, то їх концентрації у повітряному
середовищі підприємства деколи не значно перевищували ГДК або були на межі
норми. Крім того, робітники під час виробничого процесу піддавалися впливу
шуму, вібрації, несприятливого мікроклімату, мали фізичні навантаження.
На думку низки дослідників, які займалися проблемами професійної
патології, поєднання кількох факторів впливу, навіть на рівні, що не перевищує
ГДР, може підсумовуваатись і призводить до більшого впливу на організм
працюючого [ 58, 74, 100].
Отже, не зважаючи на те, що токсичні речовини на виробництві ПрАТ
«Азот» часто знаходяться в повітрі робочої зони на рівні нижче ГДК, існує
ймовірність появи комбінованої дії даних речовин, а тривалий хімічний вплив
малої інтенсивності може стати умовою для виникнення захворювання або
погіршення клінічної картини.
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Важливою умовою при аналізі факторів виробничого середовища є
врахування всіх проявів технологічного процесу, що можуть впливати на
організм працюючих.
Аналізуючи структуру захворюваності патологіями ВДШ на виробництві
ПрАТ «Азот» за 2018 рік, ми відмітили високий рівень захворюваності
тонзилітами і фарингітами в холодний період року та аномально високий рівень
захворюваності ларингітами та трахеобронхітами в ІІ-ІІІ кварталах. При аналізі
даних хімічного складу повітря робочої зони за І-IV квартали 2018 року,
найбільші перевищення ГДК по аміаку, монооксиду вуглецю, діоксиду азоту,
пилу аміачної селітри реєструвались саме в ІІ-ІІІ кварталах. Причому така
відмінність в напрямку збільшення захворюваності в порівнянні з показниками
загалом по місту була достовірною. Існує ймовірність того, що зростання
захворюваності на ларингіти та трахеобронхіти в теплий період року пов’язане із
збільшенням концентрації токсичних речовин в повітрі робочої зони та
нагріваючим мікрокліматом у приміщеннях виробництв в даний період. Висока
захворюваність на тонзиліти та фарингіти в І та IV кварталах пояснюється
сезонністю та не відрізняється від показників по м. Черкаси в цілому.
Серед хронічних ларингітів на фоні хімічних впливів, за нашими даними,
переважно виявляється катаральна (35,98%) та субатрофічна (35,46%) форма.
Зауважимо, що об'єктивно оцінити вплив шкідливих чинників на
виробництві досить складно, що обумовлене змінними параметрами середовища
і водночас необхідністю багатофакторного проведення відповідних вимірів.
ПрАТ «АЗОТ» - велике хімічне виробництво з кількома цехами, де
виконуються різні технологічні процеси. За інтенсивністю впливу хімічних
чинників цехи суттєво відрізняються, а отже різна і інтенсивність впливу
факторів виробничого середовища на верхні дихальні шляхи працюючих на
виробництві азотовмісних сполук. Підприємство охоплює цехи з виробництва
аміаку: А-3 (проєктна потужність – 1200 т/добу, працюють 2 агрегати) і А-5
(1700 т/добу). Цехи з виробництва сечовини (карбаміду) М-2 (проєктна
потужність – 1000 т/добу) і М-6 (1000 т/добу). Цех з виробництва азотної
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кислоти М-5 (3240 т/добу, працюють 9 агрегатів). Цех з виробництва аміачної
селітри М-9 (2970 т/добу, працюють дві грануляційні башти), виробництво КАС
(3000 т/добу), інші структурні підрозділи. В залежності від продукції, якості
обладнання та особливостей технологічного процесу, цехи мають відмінні
гігієнічні умови праці робітників, а отже – і різні ризики впливу на ВДШ
працюючих.
З метою порівняння стану голосового апарату при хронічному ларингіті в
залежності від впливу хімічних чинників ми обрали для аналізу дві групи цехів з
відмінним рівнем вмісту азотовмісних сполук в повітрі робочої зони працівників
за даними гігієнічного аналізу. Так, до підрозділів, де рівень основних хімічних
елементів не перевищував ГДР, відносяться цехи A3, A5, а до тих, де рівень
хімічних випливів суттєво перевищує ГДР – цехи M7, M9 Зауважимо, що значне
перевищення ГДР в цехах M7, M9 обумовлене особливостями технологічного
процесу, а також застарілим обладнанням. Ці цехи досі працюють на старому
обладнанні, а цехи А3 та А5 вже модернізовані. Рівні концентрації у повітрі цих
цехів аміаку і діоксиду азоту достовірно відрізнялися між собою: в цеху М9
відповідні величини склали 52,4 та 3,8, а в цеху А5 - 24,8 та 1,66 (p<0,05).
Ми відібрали для подальшого комплексного клініко-інструментального
обстеження та ґрунтовного аналізу 43 осіб з цехів А5, А3 (з достовірно меншим
впливом хімічних факторів під час виконання професійних обов’язків) і 32
робітників з цеху М9 (зі значним впливом хімічних факторів). Пацієнти були
також поділені на групи в залежності від форми хронічного ларингіту катаральну і субатрофічну форму, групи 1 та 2, відповідно. Ми порівняли
результати обстеження пацієнтів, що працювали у цехах, де вміст хімічних
елементів у повітрі виробничого середовища не перевищує гранично допустимі
рівні (ГДР) – підгрупа А, та тих, де мали місце підвищені рівні хімічних речовин
у повітрі цехів (підгрупа Б).
З метою визначення ознак, характерних для хронічного ларингіту саме при
впливі хімічних чинників, ми порівняли отримані нами результати комплексного
клініко-інструментального обстеження у пацієнтів основної групи та групи
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порівняння – хворих на хронічний ларингіт без контакту з хімічними
речовинами. Водночас ми обрали для порівняння тільки катаральну форму
хронічного ларингіту, оскільки при субатрофічній формі хронічного ларингіту у
більшості випадків присутній токсичний вплив або виражені соматичні
захворювання, тому важко у них повністю виключити вплив хімічних
чинників.При цьому ми обрали для порівняння катаральну форму хронічного
ларингіту. Це обумовлене тим, що при субатрофічній формі хронічного
ларингіту у більшості випадків присутній токсичний вплив, хімічні чинники або
виражені соматичні захворювання, важко підібрати пацієнтів з цією формою
ларингіту, щоб був повністю виключений вплив хімічних чинників. Отже, ми
порівнювали пацієнтів з катаральною формою хронічного ларингіту – з різним
ступенем впливу хімічних факторів (групи 1А та 1Б), а також без них (група
порівняння). До групи порівняння увійшли 15 хворих на катаральну форму
хронічного ларингіту без контакту з хімічними речовинами.
Нами було проаналізовано скарги хворих на хронічний ларингіт в
залежності від нозологічної форми (1 та 2 групи). Ми аналізували як скарги з
боку голосової системи, так і ті, що відбивають загальний стан пацієнтів,
насамперед, стан їх нервової та серцево-судинної систем. Виявилося, що скарги
загального характеру - на головний біль, тяжкість в голові, запаморочення,
порушення сну, дратівливість досить часто висували хворі на хронічний
ларингіт на фоні впливу хімічних чинників. Це може свідчити про порушення
діяльності центральної нервової системи та мозкового кровообігу у обстежуваних
хворих з хронічним ларингітом. А значна кількість скарг на захриплість,
періодичну втрату голосу (афонію), втомлюваність голосу та неприємні відчуття
в області гортані, у голосовому апараті свідчить про виражені розлади
голосоутворення у таких хворих.
Як видно з аналізу отриманих нами даних, в досліджуваних групах
відмічається тенденція до зростання кількості основних скарг як місцевого, так і
загального характеру від першої до другої групи. Серед місцевих скарг особливо це
стосується скарг на виражену втомлюваність голосу, дискомфорт та больові відчуття
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в області гортані при фонації, а також періодичну відсутність голосу. Серед
загальних скарг найбільшу динаміку зростання від першої до другої групи
демонстрували скарги на дратівливість та запаморочення. Скарги на головний біль,
важкість в голові та в’язке мокротиння, навпаки, наростали у пацієнтів першої
порівняно з другою групою. Таким чином, можна зробити висновок, що
незважаючи на те, що деякі скарги висуває приблизно однакова кількість пацієнтів з
хронічним ларингітом обох досліджуваних груп, у частини з таких скарг існують
виразні відмінності, притаманні для катаральної або субатрофічної форми хронічного
ларингіту. У будь-яком разі зрозуміло, що хронічний ларингіт на фоні хімічних
чинників супроводжуються досить тяжкими порушеннями у функціонуванні
системи голосоутворення, які ускладнюють спілкування в соціальній сфері та
негативно впливають на якість життя пацієнтів.
Клінічна картина за даними непрямої ларингоскопії та ендоскопії лорорганів у обстежуваних нами хворих на хронічний ларингіт були характерними
для катаральної або субатрофічної форми захворювання. Однак, при більш
значному впливі хімічних чинників вони були більш виразними.
Також нами було визначено час максимальної фонації у хворих на
хронічний ларингіт і виявилося, що він був нижчим за норму.
Визначення часу максимальної фонації є віддзеркаленням можливості
системи голосоутворення забезпечити необхідний підскладковий тиск та
відповідно, силу звуку і якість голосу певний період часу, що дає можливість
розглядати його як доступний, простий у виконанні і достатньо інформативний
метод оцінки порушень голосу у хворих з руховими розладами гортані. [172].
Нами було проаналізовано дані ларингостробоскопії у пацієнтів з
хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних чинників. У пацієнтів з
катаральною формою ларингіту спостерігалися нерівномірні як за амплітудою,
так і за частотою фонаторні коливання. Ці порушення досить часто були
асиметричними, коли зміни більш виражені на одній зі сторін. Амплітуда
коливань частіше була малою, а самі рухи складок послабленими. Симптом
зміщення

слизової

оболонки

вільного

краю

голосових

складок

та
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«стробоскопічний комфорт», як правило, був відсутній (реєструвався у
поодиноких пацієнтів).
За

даними

ларингостробоскопії

у

обстежуваних

з

хронічним

субатрофічним ларингітом відмічали виражене зниження тонусу істинних
голосових складок та неповне змикання їх при фонації. У них також
спостерігалося порушення координації голосового апарату, асинхронність
роботи голосових складок з нерівномірними коливаннями по частоті та
амплітуді. Слизова хвиля, як правило, була відсутня. У фазі закриття
спостерігалася голосова щілина різної форми, в залежності від ступеня зниження
тонусу голосових складок та наявності проблем з медіальним краєм голосових
складок (переважно у хворих відзначалося його витончення, або провисаня).
Щільного змикання голосових складок у фазі закриття не спостерігалося у
жодного пацієнта з цієї групи. Голосова щілина могла бути у формі трикутника,
еліпсу, або ж зберігалася щілина на всьому протязі голосових складок різної
ширини. Фонаторні коливання були послаблені, часом супроводжувалися
гіпертонусом вестибулярного відділу гортані, вираженим в різному ступені.
У частини обстежених нами хворих на хронічний ларингіт як при
катаральній,

так

і

при

субатрофічній

формі

спостерігався

гіпертонус

вестибулярного відділу гортані, який в деяких випадках формувався в
псевдоскладковий механізм голосоутворення.
Отже, за показниками видеоларингостробоскопії у всіх (100%) пацієнтів
збережена рухливість гортані супроводжувалася порушеннями вібраторної
функції, вираженими в різному ступені. У більшості пацієнтів за даними
стробоскопії спостерігалося порушення коливань голосових складок з обох
боків, однак, у багатьох хворих була виявлена виражена асинхронність коливань
правої і лівої голосових складок як за частотою, так і за амплітудою У більшості
пацієнтів спостерігалося неповне змикання голосових складок, особливо при
субатрофічній формі. При цьому утворювалась щілина різної форми та розміру,
при катаральній формі частіше у задніх відділах, при субатрофічній – у середньозадніх або у середніх у формі веретена. У більшості обстежених був відсутній
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«стробоскопічний комфорт», незалежно від форми ларингіта. У значної кількості
також відсутньою була слизова хвиля, особливо при субатрофічній формі.
Амплітуда коливань голосових складок при фонації частіше була малою, а самі
рухи ослабленими. Всі перераховані показники знаходилися у прямій залежності
від вираженості запального процесу слизової оболонки гортані та ступеня
потовщення (при катаральній формі) або витончення (при субатрофічній формі)
голосових складок.
Ларингостробоскопія визнається найбільш інформативним методом оцінки
функціонального стану голосового апарату, насамперед, стану вібраторної
функції гортані [18, 174, 225]. Для аналізу даних ларингостробоскопії
загальновизнаним є метод кількісної інтегральної бальної оцінки [18, 40, 174].
Ми обчислили значення інтегрального бального показника даних
ларингостробоскопії у пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних
чинників з урахуванням його форми. В обох досліджуваних групах хворих має
місце достовірне (P<0,01) збільшення інтегрального показника порівняно з
контрольною групою, що свідчить про виражені значною мірою порушення
фонаторної функції гортані у таких хворих. При цьому різниця в групах між
собою хоч і була досить значною, але виявилася недостовірною.
Зауважимо, що чим більший показник інтегральної бальної оцінки, тим
більш значні порушення у стані голосового апарату наявні у пацієнта. При
цьому, хоч показник не відрізнявся достовірно в групах з різними формами
хронічного ларингіту між собою, однак, в структурі цього інтегрального
показника визначалися певні особливості в залежності від форми. Так, при
катаральному ларингіті високе значення показника досягалося переважно за
рахунок порушень амплітуди та асинхронності коливань, а при субатрофічній
формі на передній план виступали такі ознаки, як наявність стійкої глотісної
щілини при фонації та відсутність слизової хвилі.
Отже, за допомогою метода ларингостробоскопії можна не тільки детально
вивчити стан голосових складок та вібраторну функцію гортані при хронічних
ларингітах на фоні впливу хімічних чинників, але і, використавши еквівалент в
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балах, кількісно оцінити параметри порушень і визначити ступінь вираженості
розладів голосової функції в динаміці, що дозволяє об’єктивізувати оцінку
тяжкості порушень та ефективність лікувально-профілактичних заходів.
Для

об’єктивної

оцінки

стану

голосової

функції

в

наш

час

використовується низка методів акустичного аналізу [18, 40, 170, 172, 174, 225].
Акустичне дослідження голосу є об’єктивною оцінкою якості голосового
сигналу, що дозволяє вивчити цілу низку фізичних параметрів, зокрема частоту
та інтенсивність основного та гармонічних тонів, які є складовими компонентами
голосних звуків. Однак нерідко для даних показників притаманна певна
мінливість. Крім того, постає питання порівняння показників пацієнтів з
різноманітними характеристиками голосу та різною патологією голосового
апарата. [172].
При цьому багато дослідників надають перевагу визначенню акустичних
показників Jitter та Shimmer [40, 172].
На думку багатьох авторів, вони є одними з найбільш чутливих та
інформативних показників акустичної картини фонаторної функції гортані при
патології голосу. Цінність цих показників полягає у їх «відносності». Вони
характеризують не сам по собі рівень частоти та амплітуди звукових хвиль, а
отже висоти і сили голосу, а їх зміни в процесі фонації. Це дає змогу оцінити
стабільність фонування кожного пацієнта, а також створює можливості
коректного порівняння голосових даних у різних пацієнтів чи групах пацієнтів з
різною висотою чи силою голосу при різноманітній патології голосоутворення.
Також

важливим

відносним

акустичним

показником

є

співвідношення

гармоніка/шум (чистий тон та гармонічний тон до шуму, нерегулярних
коливань), який дозволяє кількісно оцінити захриплість. [172, 225].
Голос людини не являє собою просте звукове коливання, а складається з
низки простих звуків. Так, до основного тону приєднуються обертони, які й
надають голосу кожної людини неповторного тембру та індивідуальності. В
голосі людини виділяють такі якості як висота, сила і тембр. З точки зору
акустики ці якості є наслідком змін у часі акустичних параметрів звуку – частоти
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коливань та їх амплітуди. Кількість і сила звучання обертонів залежить від
особливостей будови гортані, характеру вібраторних коливань голосових
складок, а також від величини і форми резонаторних порожнин. Виникнення
обертонів пов’язане також з тим, що голосові складки коливаються не тільки
всією своєю довжиною, утворюючи основний тон, але і своїми більш короткими
ділянками. Амплітуда цих часткових коливань все більше зменшується, а їх
частота зростає відповідно до зменшення такої ділянки (зворотнопропорційна
залежність). Якщо часткові коливання відбуваються з частотою, в декілька раз
вищою за основний тон, вони називаються гармонічними або ж просто
“гармоніками”. Число таких обертонів може бути різним. Гармонійні обертони
вокально прикрашають основний тон, а негармонійні (які мають місце при
захворюваннях голосового апарата) погіршують його темброве забарвлення.
Форманти - це області підсилених завдяки резонансу та артикуляції обертонів,
які на спектрограмах голосового сигналу мають вигляд «піків» [170].
При аналізі отриманих акустичних параметрів голосу у обстежуваних
хворих на хронічний ларингіт звертала на себе увагу значна частотна розбіжність
висоти тону та гучності голосу, яка, власне, була відчутна на слух. Під час
виконання фонаційного завдання деякі з хворих відмічали складності при
намаганні утримання фонації звуку «а» з постійною висотою та гучністю.
Найбільш

інформативним

методом

визначення

якості

голосу

є

спектральний аналіз голосних звуків (фонем), який дозволяє якісно та кількісно
оцінити

формантний

та

обертоновий

склад.

В

наш

час

найбільш

розповсюдженим засобом для подальшого аналізу голосового сигналу є
використання перетворення Фур’є. [170].
Характеристики спектру голосового сигналу при фонуванні звуків «і», «а»
та «е», визначаються особливостями голосоведення при їх виголошенні. Так, при
фонуванні звуку «і» має місце максимальне змикання голосової щілини та
підвищення тонусу всього голосового апарату, а при звуку «е», навпаки, фонація
відбувається в умовах максимального розслаблення. При фонуванні звуку «а»
відбувається найбільше відкриття порожнини рота, зміна форми надставної
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труби. За акустичними параметрами для звуку «а» характерне найбільш щільне
(близьке одна до одної) розташування основних фонемних формант F1 та F2 – на
відстані 380 Гц (F2 –F1= 380 Гц). Для звуку «і» таке значення складає 2010 Гц,
для «е» - дорівнює 1360 Гц. [170].
Отже, ми дослідили акустичні параметри голосу у хворих на хронічний
ларингіт на фоні хімічних чинників. У хворих 1 групи (катаральна форма
хронічного ларингіту) показник Jitter, що відбиває стабільність звуку за
частотою, коливався у межах від 0,313 до 1,259%, а Shimmer, що відображає
коливання звуку за амплітудою, від 3,506 до 7,012%. В 2 групі (субатрофічна
форма хронічного ларингіту) відповідні значення склали для Jitter 0,232-0,782%,
для Shimmer 1,769-8,842%. Показник NHR, що відбиває ступінь захриплості,
«зашумлення» голосового сигналу, у групі 1 коливався від 0,019 до 0,098, в 2-й
групі реєструвався у межах 0,005-0,058. При аналізі отриманих даних
акустичного дослідження звукового сигналу при фонуванні голосного звуку «а»
були виявлені суттєві (статистично достовірні; р<0,05; p<0,01) відмінності
середньостатистичних значень параметрів Jitter та Shimmer, а також показника
відношення негармонічного (шумового) та гармонічного компоненту в спектрі
(NHR) у пацієнтів з хронічними ларингітами (групи 1 і 2) порівняно з особами
контрольної групи. Середньостатистичні значення акустичних показників в 1
групі хворих з хронічним катаральним ларингітом склали: Jitter - 0,92±0,1 %,
Shimmer - 5,31±0,5%, NHR - 0,078±0,004. В 2 групі хворих з хронічним
субаторофіченим

ларингітом

середньостатистичні

значення

акустичних

показників дорівнювали: Jitter - 0,67±0,05%, Shimmer- 6,57±0,7%, NHR 0,028±0,003. Отримані дані свідчать про виражену варіабельність характеристик
основного тону (частоти та амплітуди) у хворих як з катаральним, так і з
субатрофічним хронічним ларингітом з наявністю нестійкої амплітуди коливань
голосових складок та значної вираженості захриплості.
За нашими даними, у пацієнтів з хронічними ларингітами на фоні впливу
хімічних

чинників

гортані

спостерігаються

виражені

порушення

голосоутворення, які об’єктивно підтверджуються даними акустичного аналізу.
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Отримані дані свідчать про значну частотну та амплітудну нестабільність, а
також негармонічність голосу пацієнтів з хронічними ларингітами на фоні
впливу хімічних чинників.
Високі значення коефіцієнтів Jitter та Shimmer кількісно відображають
вираженість порушень вібраторного циклу голосових складок за частотою та
амплітудою у хворих з хронічним ларингітом, як катаральною, так і
субатрофічною формою. Виявлений асинхронізм обумовлюється, зокрема,
запальними та дистрофічними змінами слизової оболонки, структур голосового
апарату у таких хворих. Величина показника NHR у групі 1 та 2 хворих з
хронічними ларингітами на фоні впливу хімічних чинників відображає
вираженість додаткових шумів звукового сигналу при фонуванні звуку «а», що
клінічно проявляється захриплістю. Висока частотна розбіжність основного тону
(за показником Jitter) у досліджуваних хворих на хронічний ларингіт
віддзеркалює труднощі збереження постійного рівня висоти звуку при фонації у
таких хворих.
Основний тон - це звук певної частоти, що має вирішальне значення для
складного звуку і дозволяє чітко визначити його місце за висотою на тон-шкалі.
Для кожного конкретного голосу основний тон залишається постійним у певних
межах. Однак, голоси різних людей з однаковою висотою основного тону, а отже
– чутною висотою голосу, суттєво відрізняються один від одного на слух.
Схожість таких голосів полягає у тому, що вони мають однаковий основний тон,
їх відмінність обумовлюється приєднанням до основного тону додаткових тонів з
частотою, специфічною саме для цого голосу. Основний тон позначається у
спектрі голосового сигналу як F0, «нульова» форманта. [170].
Значення висоти основного тону не може розглядатися як стала величина,
адже людському голосу притаманна як фізіологічна відносна монотонність
(рівномірність) звукового сигналу, так і відносна непостійність висоти голосу. В
контексті вищезазначеного особливого значення набуває аналіз акустичних
параметрів, що відображають і дають можливість оцінити фізіологічну та
патологічну мінливість основних характеристик звукового сигналу. [172].
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При цьому найвищі значення показників варіабельності за частотою
(Jitter) та амплітудою (Shimmer), а також коефіцієнта NHR були отримані у 1
групі хворих з катаральною формою хронічного ларингіту на фоні хімічних
чинників.
Зауважимо, що ЧМФ, Jitter та Shimmer - це універсальні показники, які не
залежать від діагнозу та статі, а лише від функціонального стану голосового
апарата. Jitter та Shimmer при цьому навіть не залежать суттєво від тренованості
голосового апарата. Власне, ці показники і розроблялися для того, щоб мати
можливість порівнювати критерій у пацієнтів з зовсім різними віком,
порушеннями стану голосового апарату, рівнем володіння голосовим апаратом.
ЧМФ та співвідношення гармоніки/шум теж універсальні показники, але вони
дещо залежать від тренованості голосового апарату.
Застосування показників Jitter та Shimmer дозволяє вирішити питання
складності порівняння показників пацієнтів з різноманітними характеристиками
голосу, різною тренованістю голосового апарата та різною патологією
голосового апарата. Цінність цих показників полягає у їх «відносності». Вони
характеризують не сам по собі рівень частоти та амплітуди звукових хвиль, а
отже висоти і сили голосу, а їх зміни в процесі фонації. Це дає змогу оцінити
стабільність фонування кожного пацієнта, а також створює можливості
коректного порівняння голосових даних у різних пацієнтів чи групах пацієнтів з
різною висотою чи силою голосу при різноманітній патології голосоутворення.
Також

важливим

відносним

акустичним

показником

є

співвідношення

гармоніка/шум (чистий тон та гармонічний тон до шуму, нерегулярних
коливань), який дозволяє кількісно оцінити захриплість. Акустично захриплість
характеризується

невпорядкованою,

аперіодичною

мінливістю

частоти

основного тону, наявністю шумових компонентів, пов’язаних з варіабельністю
частоти [172].
На нашу думку, значення акустичних показників Jitter та Shimmer, що
відбивають ступінь варіабельності основного тону за частотою та амплітудою, а
також NHR як відображення ступеня захриплості, можуть розглядатися як

129

об’єктивний критерій оцінки функціонального стану голосового апарату та
визначення ступеня важкості порушень функції голосоутворення при хронічних
ларингітах на фоні впливу хімічних чинників. Методика неінвазивна, доступна,
об’єктивна і інформативна.
Відзначимо,

що

за

нашими

даними

застосування

методів

ларингостробоскопії та акустичного аналізу голосу дозволяє об’єктивно
визначити стан голосового апарату при різних формах хронічного ларингіту на
фоні впливу хімічних чинників. При цьому показники ларингостробоскопії були
більше змінені при субатрофічній формі, а акустичні показники – при
катаральній.
Зважаючи на те, що кількісні показники спектрального аналізу голосового
сигналу є об’єктивними даними, такі ознаки виступають цінними об’єктивними
критеріями для визначення ступеня порушення голосоутворення, визначення
якості життя пацієнтів з хронічними ларингітами, а також ефективності
реабілітаційних заходів у разі їх проведення.
Дослідження акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR у пацієнтів з
хронічним ларингітом є об’єктивними інформативними методиками, що дають
можливість кількісно оцінити нестійкість основного тону за частотою та
амплітудою, а також вираженість захриплості, що дозволяє використовувати їх у
якості об’єктивних критеріїв визначення ступеня порушень голосової функції у
даної категорії хворих.
Все це робить, на нашу думку, акустичний аналіз голосу пріоритетним
методом ранньої діагностики та об’єктивізації визначення ступеня порушення у
голосовому апараті хворих на хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників.
Метод виявився найбільш чутливим і інформативним.
Зауважимо, принагідно, що проведене нами обстеження хворих на
хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників методом спірометрії виявилося не
інформативним. Не зважаючи на те, що частина обстежених нами хворих
скаржилася на утруднення дихання, ми не виявили у них достовірних
відмінностей у показниках спірометрії від контрольних значень. Лише у кількох
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обстежених нами хворих на хронічний ларингіт мали місце суттєві відхилення
від норми у показниках спірометрії. Однак виявилося, що у цих хворих були
хронічний бронхіт або бронхіальна астма (зауважимо, що це були ста жовані
робітники). Ми виключили їх з аналізу, зважаючи на супутні захворювання.
Отже, дослідження методом спірометрії виявилися не показовими при
обстеженні хворих на хронічний ларингіт на фоні хімічних чинників працівників
виробництва азотовмісних сполук.
Отже ми провели дослідження серед працюючих на виробництві
азотовмісних сполук великого хімічного виробництва з кількома цехами, де
виконуються різні технологічні процеси, та які суттєво відрізняються за
інтенсивністю впливу хімічних чинників. Відповідно спостерігається різна
інтенсивність впливу факторів виробничого середовища на верхні дихальні
шляхи робітників. Нами було обрано для аналізу два цехи ПрАТ «Азот» модернізований А5 та цех з застарілим обладнанням М9.
Ми порівняли результати обстеження пацієнтів, що працювали у цехах, де
вміст хімічних елементів у повітрі виробничого середовища не перевищує
гранично допустимі рівні (ГДР) – підгрупа А, та тих, де мали місце підвищені
рівні хімічних речовин у повітрі цехів (підгрупа Б). Таким чином, до групи 1А
увійшло 23 пацієнта, до групи 1 Б – 17 осіб, групу 2А склали 20 хворих, а групу
2Б – 15.
При вимірюванні часу максимальної фонації у хворих першої А групи він
становив (18,6±1,6) с, в 1Б групі – (13,6±1,2) с, в групі 2А – (13,4±1,1) с, і в групі
2Б – (10,8± 0,8) с. У контрольній групі такий показник склав (21,2±1,6).
Показники в усіх досліджуваних групах достовірно (p<0,05) відрізнялись від
контролю. Також у групах 1Б, 2А та 2Б ЧМФ був достовірно нижчим, ніж в групі
1А. Отже, у пацієнтів з хронічним ларингітом, у яких був підвищений вплив
хімічних речовин у повітрі виробничого середовища, мав місце достовірно
менший від контролю ЧМФ. Це свідчить про значні порушення функціонального
стану голосового апарату у таких хворих і неможливість підтримання
задовільного рівня фонації.
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Практичне значення досить простого голосового тесту визначення часу
максимальної фонації стає зрозумілим при деталізації акустичних механізмів
генерування голосу. Так, голос людини, як і всі інші звуки, має силу, висоту і
тембр. Водночас, він не являє собою просте звукове коливання, а складається з
низки простих звуків, поєднуючи основний тон з обертонами. Основний тон - це
звук певної частоти, що є домінантним в системі складного звуку і дозволяє
чітко визначити його місце за висотою на тон- шкалі. Існує певна залежність між
силою (гучністю) звуку та висотою його основного тону. Як правило, чим більша
інтенсивність, тим вище основний тон. Сила звуку пов’язана з амплітудою
коливань голосових складок і значною мірою визначається величиною
підскладкового тиску, тобто силою видиху. Забезпечення певної сили звуку,
величини підскладкового тиску обумовлює рівень, зростання чи зниження
висоти основного тону, опосередковано регулює його відносну сталість.
Додатковим механізмом підтримання сталості висоти основного тону є зміна
напруження голосових та передніх щитоперснеподібних м’язів. Порушення в
роботі нервово-м’язового апарату гортані викликають не лише обмеження
функціонування системи зовнішнього дихання, а й виключають можливість
повноцінного регулювання висоти основного тону за рахунок зміни тонусу
гортанних м’язів. Визначення часу максимальної фонації є віддзеркаленням
можливості системи голосоутворення забезпечити необхідний для формування
звуку підскладковий тиск достатньо тривалий час та, відповідно, підтримувати
бажану силу звуку і якість голосу. Це дозволяє розглядати його як
інформативний непрямий показник порушень голосу у хворих з руховими
розладами гортані. [172].
Нами також було проаналізовано дані ларингостробоскопії у пацієнтів з
хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних чинників. За середнім оціночним
балом результатів відеоларингостробоскопії в усіх групах обстежених хворих на
хронічний ларингіт виявлена достовірна (p<0,05) різниця порівняно з контролем,
а також в деяких групах між собою. Так, в другій групі (як А так і Б) зміни за
даними відеоларингостробоскопії були достовірно більш вираженими, ніж в
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групі 1А. В групі 2Б порушення були більш значними, порівняно з обома
підгрупами групи 1 та групою 2А. Пацієнти з більш високим показником балів
мали найбільш значні порушення діяльності гортані і більш тяжкий перебіг
захворювання. Так, у групі 1А інтегральний бальний показник даних
ларингостробосокопії склав 7,9±0,2, 1Б - 8,8±0,6, 2А - 10,5±0,8, 2Б - 12,1±1,0, при
нормі 5,010±0,001.
Отже, за допомогою відеоларингостробоскопії можна об’єктивізувати,
кількісно оцінити і визначити ступінь вираженості порушень фонаторної
діяльності при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників.
Таким чином, в усіх досліджуваних нами групах хворих на хронічний
ларингіт спостерігаються значні порушення у діяльності голосового апарату.
При цьому за результатами клінічних методів, а також даними об’єктивного
інструментального

дослідження

виявляється

тенденція

до

погіршення

функціонального стану голосового апарата зі збільшенням хімічного впливу на
виробництві. У пацієнтів з підгрупи Б більш виразними були клінічні прояви
захворювання – значна вираженість запальних або атрофічних процесів в
гортані, більш виражена захриплість. У пацієнтів підгрупи Б були низькі
значення ЧМФ. У групах Б, порівняно з групами А, спостерігається підсилення
десинхронізації вібраторних коливань, зростає кількість випадків з відсутністю
стробоскопічного комфорту, збільшується кількість випадків гіпертонусу
вестибулярного відділу гортані. Подібні тенденції стосуються і інших показників
відеоларингостробоскопії в групах.
Також для проведення порівняльного аналізу з метою визначення
можливої ролі хімічних факторів у виникненні і розвитку хронічних ларингітів, а
також виявлення особливостей клінічної картини та перебігу захворювання у
таких хворих, ми обрали групу порівняння. До групи порівняння увійшли хворі
на хронічний ларингіт, які не мали контакту з хімічними факторами. Це були
пацієнти з катаральною формою хронічного ларингіту. Ми не порівнювали
випадки субатрофічного хронічного ларингіту, оскільки при такій формі
захворювання, як правило, в анамнезі у пацієнтів визначалися або контакт з
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різними хімічними сполуками, або хронічні соматичні захворювання. Таким
чином, було складно обрати для групи пацієнтів з субатрофічною формою
хронічного ларингіту, у яких надійно можна було б виключити вплив хімічних
чинників. Або ж вони підлягали виключенню з вибірки внаслідок наявності
соматичної патології. Отже, ми порівнювали катаральну форму хронічного
ларингіту без контакту з хімічними факторами та з різним ступенем хімічного
впливу. Це дозволило визначити відмінності клінічної картини та особливості
перебігу хронічного ларингіту, а також оцінити фактори ризику його розвитку.
Таким чином, до підгрупи 1А увійшло 23 пацієнта з катаральною формою
хронічного ларингіту, до підгрупи 1 Б – 17 осіб, підгрупу 2А склали 20 хворих на
субаторфічний хронічний ларингіт, а підгрупу 2Б – 15.
За нашими даними, у пацієнтів групи 1Б, у яких мав місце найбільш
інтенсивний вплив хімічних речовин, найбільш вираженими були такі клінічні
ознаки, як розлади вібраційної функції голосових складок, запальні зміни глотки
та гортані. Практично усі досліджувані ознаки були найбільш вираженими саме в
цій групі. У хворих на хронічній катаральній ларингіт, у яких був найбільший
вплив хімічного фактору (підгрупа Б), усі скарги були більш вираженими і
частота їх достовірно вищою, ніж у пацієнтів без контакту з хімічними
речовинами.
Нами також було проведено порівняльний аналіз даних інструментальних
обстежень у хворих на хронічній катаральній ларингіт з урахуванням ступеня
впливу хімічних чинників. Виявилось, що у хворих з найбільш вираженим
впливом хімічних речовин, був найнижчим показник ЧМФ, який достовірно
відрізнявся від контрольної групи, групи порівняння та групи 1А. Що стосується
показників ларингостробоскопії, то у хворих групи 1Б (з вираженим значною
мірою впливом хімічних чинників на виробництві азотовмісних сполук)
інтегральний бальний показник був найвищим і достовірно відрізняється від
такого у контрольний та групи порівняння. Це свідчить про значні розлади
фонаторної діяльності голосового апарату у таких хворих. У хворих на
хронічний ларингіт з високим рівнем впливу хімічних речовин також найбільш
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виражено змінювались акустичні показники Jitter та Shimmer, що відображає
значній ступень порушення голосової функції – відсутність стійкості основного
тону за частотою та амплітудою у таких хворих. Також у них був достовірно
підвищено показник NHR, що відбиває високий ступень захриплості у цих
пацієнтів
Отже у хворих з хронічним ларингітом на фоні впливу хімічних чинників
реєструються значні відхилення від норми стану голосового апарату за даними
клініко-інструментального, в т.ч. об’єктивного, обстеження, достовірно більш
виражені у осіб з більш значним хімічним впливом.
Таким чином, проведений аналіз свідчить про те, що ступінь порушення
голосової функції за даними клініко-інструментального обстеження у хворих на
хронічний ларингіт залежить від рівня хімічного впливу. Чим більш вираженими
є такий вплив, тим більші відхилення від норми у стані голосового апарату
реєструються.
Дослідження акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR у пацієнтів з
хронічним ларингітом є об’єктивними інформативними методиками, що дають
можливість кількісно оцінити нестійкість основного тону за частотою та
амплітудою, а також вираженість захриплості, що дозволяє використовувати їх у
якості об’єктивних критеріїв визначення ступеня порушень голосової функції у
даної категорії хворих. Причому для катаральної форми ларингіта більш
значущим в діагностичному плані є показник Jitter, а для субатрофічних –
Shimmer.
При аналізі даних комплексного клініко-інструментального дослідження у
хворих на хронічний ларингіт з урахуванням ступеня впливу хімічного фактору,
в т.ч. з використанням порівняльного аналізу з пацієнтами, у яких такого впливу
не було, виявлено чіткий зв'язок між станом голосового апарату та ступенем
хімічного впливу у таких хворих.
Одним з найважливіших і пріоритетних завдань є рання діагностика і
профілактика професійних захворювань, визначення груп і ступенів ризику
порушень показників здоров’я. [100].
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Найбільш інформативними методами ранньої діагностики та визначення
ступеня ураження голосового апарата у хворих на хронічний ларингіт на фоні
хімічних чинників, за нашими даними, є дослідження акустичних показників
Jitter, Shimmer, NHR та визначення інтегрального бального показника
ларингостробоскопії.
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ВИСНОВКИ
1. У працівників хімічного виробництва азотовмісних сполук встановлений
високий рівень поширеності захворювань органів дихання, особливо
ларингітів і трахеобронхітів (до 12,5%), який достовірно перевищує
показники захворюваності по місту (4,1%). Серед усіх випадків хронічного
ларингіту за даними зверення до отоларинголога третину складають
працівники хімічних виробництв (29,87 %).
2. На виробництві сполук азотної групи на верхні дихальні шляхи працюючих
діє комплекс поєднання несприятливих чинників, серед яких високий рівень
забруднення повітря випарами аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю,
пил аміачної селітри, шум, вібрація, інтенсивні фізичні навантаження та
флюктуючий мікроклімат. При цьому середні значення концентрацій
основних аерополютантів сягають: аміак – до 34,6 мг/м3, діоксид азоту – до
2,8 мг/м3.
3. Серед хронічних ларингітів на фоні хімічних впливів переважно виявляється
катаральна (35,98%) та субатрофічна (35,46%) форма захворювання.
4. Порушення фонаторної діяльності гортані при хронічному ларингіті на фоні
хімічних чинників за даними ларингостробоскопії проявляються змінами
вібраторного циклу, переважно десинхронізацією діяльності голосового
апарату, послабленням амплітуди коливань, зростанням інтегрального
бального показника до 12,1±1,0. Ступінь порушення функції голосового
апарата у хворих на хронічний ларингіт за даними ларингостробоскопії, яка
дозволяє об’єктивізувати, кількісно оцінити і визначити міру її вираженості,
залежить від рівня хімічного впливу.
5. Об’єктивнми критеріями визначення ступеня порушень голосової функції у
пацієнтів з хронічним ларингітом на фоні хімічних факторів є дослідження
акустичних показників Jitter, Shimmer, NHR, які дають можливість кількісно
оцінити нестійкість основного тону за частотою та амплітудою, а також
вираженість захриплості. Значення показників варіабельності за частотою
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(Jitter) та амплітудою (Shimmer), а також коефіцієнта NHR зростають зі
збільшенням хімічного впливу.
6. Найбільш інформативними об’єктивними критеріями порушень у голосовому
апараті при хронічному ларингіті на фоні хімічних факторів є збільшення
бальної оцінки ларингостробоскопії понад 7,9±0,2 і достовірні зміни
акустичних показників Jitter до 0,92±0,1, Shimmer до 5,31±0,5, NHR до
0,078±0,004
7. Метод визначення об’єктивних акустичних показників Jitter, Shimmer
інформативний для ранньої діагностики порушень у голосовому апараті при
хронічному ларингіті на фоні хімічних факторів і може бути використаним
для прогнозування та вирішення експертних питань.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕДАЦІЇ
1. Для ранньої діагностики порушень у голосовому апараті при хронічному
ларингіті на фоні хімічних факторів доцільно використовувати акустичний метод
визначення Jitter, Shimmer. Цей метод чутливий, об’єктивний, доступний і
придатний до скринінгу. Пацієнтам, у яких виявлено відхилення від норми у цих
показниках, необхідно якомога швидше провести цілеспрямовані лікувальні
заходи з метою профілактики хронічного ларингіту.
2. Робітникам хімічних виробництв, у яких є скарги на захриплість голосу,
дискомфорт і сухість у області гортані, відзначається відхилення від норми у
акустичних показниках Jitter, Shimmer необхідно проведення лікувальнопрофілактичних заходів та вирішення питання про зменшення рівня впливу
хімічних речовин шляхом посилення захисних заходів або зміни місця роботи на
цехи з меншими рівнями хімічного впливу, оскільки у них існує високий ризик
розвитку та прогресування хронічного ларингіту.
3. Робітникам хімічних виробництв азотовмісних сполук з метою
профілактики

хронічних

ларингітів

доцільно

проводити

раз

на

рік

спеціалізований фоніатричний огляд, визначення ЧМФ, та, за можливості,
визначення

функціонального

стану

голосового

апарату

за

допомогою

інструментальних обстежень (акустичний аналіз голосу, ларингостробоскопія)
4.

За

допомогою

відеоларингостробоскопії

можна

об’єктивізувати,

кількісно оцінити і визначити ступінь вираженості порушень фонаторної
діяльності при хронічному ларингіті на фоні хімічних чинників, що робить його
цінним для об’єктивного визначення тяжкості порушень та проведення
експертизи.
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