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Згідно з визначенням Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я,  захворювання на 
цукровий діабет відноситься до глобальних 
медико-соціальних проблем. За даними сві-
тової літератури,  щорічно кількість таких 
хворих збільшується на 5-7% відсотків, при-
чому серед дитячого населення відмічається 
приріст захворюваності  особливо серед ді-
тей до 6 років та дітей шкільного віку. Пере-
важна більшість випадків цукрового діабету 
– це цукровий діабет І типу (ЦД1), який від-
носиться до аутоімунних захворювань, хара-
ктерними ознаками якого у дітей та підлітків 
є гострий початок, наявність кетоацидозу і 
залежність від інсуліну. При ЦД1 порушу-
ються практично всі види обміну речовин, 
характерно ураження більшості органів і 
систем організму, що в подальшому веде до 
виникнення тяжких ускладнень та високої 
смертності хворих [1, 9, 10]. Порушення ре-
генераторної функції тканин, послаблення 
фагоцитарної активності макрофагів та лей-
коцитів і зниження  захисного бар’єру слизо-
вої оболонки призводить до посилення адге-
зії мікроорганізмів та формування хронічних 
осередків інфекції [5, 8].   

Верхні дихальні шляхи  заселено бак-
теріальною флорою, яка включає до 200 
видів мікроорганізмів, які колонізують сли-
зову оболонку язика та щік, ротової частини 
глотки, мигдаликів і носової частини глот-
ки. В 1 cм3 зіскобу з їх слизової оболонки 
міститься до 1012 мікробних тіл.  У виділен-

нях з носа, глотки, трахеї та бронхів в нормі 
спостерігаються коагулазонегативні стафі-
лококи, стрептококи  групи «viridans», не-
патогенні нейсерії, коринебактерії, лактоба-
ктерії, кандиди. Незважаючи на таксономі-
чну множинність, до 60-90 % нормофлори 
складають стрептококи. Анаеробна мікроф-
лора в основному локалізується в десневих 
кишенях та криптах мигдаликів [8,11].  

Як бактеріальний чинник найбільш 
часто виступає Streptococcus pyogenes (ß-
гемолітичний стрептокок групи А), який 
призводить до тяжких інфекційних та  пост-
інфекційних ускладнень. При носійстві, без 
симптоматичних проявів, можуть виділя-
тись S. аureus, Hemophilus influenzaс, Strep-
tococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniaе. 
Виділення штамів Corynebacterium 
diphtheriae та Neisseria meningitis, при відсу-
тності клінічних проявів, розглядається як 
носійство, і оцінюється його клінічне та 
епідеміологічне значення [6].   

Інфекції верхніх дихальних шляхів і 
ЛОР-органів явно недооцінені та є досить 
небезпечними у дітей, що насамперед 
пов’язано з погіршенням компенсації вугле-
водного обміну, зниженням ефективності 
цукрознижуючої терапії і ризиком розвитку 
гострих ускладнень: у третини пацієнтів 
причиною діабетичного кетоацидозу є саме 
інфекція, особливо гнійна.   

Широка поширеність запальних за-
хворювань ЛОР-органів у хворих на цукро-
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вий діабет дозволяє припустити часте поєд-
нання цих патологій у обстежуваних, які 
знаходяться на лікуванні в оториноларинго-
логічних і ендокринологічних відділеннях. 
Хронічний тонзиліт  (ХТ) у хворих на цук-
ровий діабет спостерігається в 13-38% ви-
падків [3]. Хворі на ХТ формують досить 
велику групу ризику за багатьма тяжкими 
соматичними захворюваннями, насамперед 
за наявністю ЦДІ, і потребують до себе під-
вищеної уваги не тільки отоларингологів, 
але й лікарів інших спеціальностей [13]. 
Захворювання характеризується нечіткістю 
фарингоскопічних проявів і чинить негати-
вний вплив на перебіг цукрового діабету, 
викликаючи декомпенсацію і кетоацидоз.  

Вивчення мікробного «пейзажу» в ла-
кунах і на поверхні піднебінних мигдаликів 
при ХТ виявило понад 30 різних форм мік-
роорганізмів,  які часто характеризуються 
більш ніж двома бактеріальними асоціаціями 
[2, 11]. Обсіменіння піднебінних мигдаликів 
грампозитивною коковою флорою з високою 
біологічною активністю є незаперечним, 
однак зростає значення умовно-патогенних 
бактерій з вираженим персистуючим потен-
ціалом, який поєднується з антибіотикорези-
стентністю і високими показниками інтенси-
вності колонізації. Науковий інтерес пред-
ставляє виявлення особливостей мікробіоце-
нозу піднебінних мигдаликів у дітей, хворих 
на ЦДІ, в залежності від клінічної стадії пе-
ребігу, що дозволить диференційовано розг-
лядати питання вибору методів і засобів їх 
лікування, а також профілактики даної пато-
логії у дитячому віці. 

Мета нашого дослідження – вивчен-
ня мікробіоценозу піднебінних мигдаликів 
у дітей, хворих на цукровий діабет І типу. 

 
Об’єкт і методи дослідження 
Для вирішення поставленого завдання 

було відібрано 47 дітей, хворих на ЦДІ, у 
яких проведено сучасне клініко-
лабораторне обстеження і які знаходились 
на лікуванні в ендокринологічному відділе-
ні Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «Охматдит» у 2013-2014 роках.  

Основну групу спостережень склада-
ли діти з ЦДІ (n–31), у яких діагностовано 
ХТ, а контрольну групу становило 16 дітей 
з ЦДІ, які не мали ХТ.   

Забір матеріалу з піднебінних мигда-
ликів для бактеріологічного дослідження 
здійснювався натщесерце із застосуванням 
транспортної системи з середовищем Стюа-
рта, яка зберігає видовий склад та кількісне 
співвідношення мікроорганізмів, не торка-
ючись слизової оболонки ротової порожни-
ни, поверхні язика і зубів. Матеріал в лабо-
раторію доставлявся протягом 30 хв – 1 го-
дини. 

У лабораторії матеріал висівався на 
кров’яний агар з 5% крові тварин, шоколад-
ний агар, жовточно-сольовий агар, середо-
вище Ендо та середовище Сабуро з глюко-
зою та хлорамфеніколом. Виконувався сек-
торальний посів біологічного матеріалу на 
чашки, який дозволяє визначати ступінь 
росту. Посіви інкубірувались в умовах зви-
чайної атмосфери, чашки з шоколадним 
агаром – в умовах  вмісту 5%  СО2. Оптима-
льна температура інкубації  становила 370С.  
При виявленні росту на чашках з поживни-
ми середовищами проводився окремо під-
рахунок колоній з різними морфологічними 
ознаками. Визначення видо-родової належ-
ності культури виконувався на основі куль-
туральних,  тинкторіальних, біохімічних, 
серологічних та інших властивостей штаму.  

При виділенні умовно-патогенної мік-
рофлори результати дослідження кількості 
мікроорганізмів для зручності виражались в 
десяткових логарифмах на 1 грам клінічно-
го матеріалу – lg КУО/г (КУО – колонієут-
ворюючі одиниці), а для визначення орієн-
товної кількості останніх керувались таки-
ми критеріями:  

І ступінь росту – дуже скудний ріст – 
ріст поодиноких колоній до 10 (lg 3 КУО/г); 

ІІ ступінь  – скудний ріст – ріст 10-25 
колоній (lg 4 КУО/г); 

ІІІ ступінь – помірний ріст – ріст бі-
льшості ізольованих колоній (не менше 50) 
(lg 5 КУО/г); 

ІV ступінь – масивний ріст – зливний 
ріст колоній, які неможливо порахувати (lg 
6 КУО/г). 

ІІІ та ІV ступені росту свідчать про 
можливу етіологічну роль даного мікроор-
ганізму, І та ІІ ступені росту – пр.о носійст-
во або контамінацію. При ІІІ ступені росту 
кількісний вміст мікроорганізмів складає 
біля 104-105 в 1см3 слизового секрету. 
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При інтерпретації етіологічного зна-
чення збудника необхідно також  врахову-
вати однорідність популяції, наявність або 
відсутність супутньої нормальної мікроф-
лори, анамнез, клінічні прояви, результати 
етіотропної терапії та інше.  

При виборі спектру антибактеріаль-
них препаратів для визначення чутливості 
виділених  штамів мікроорганізмів врахову-
ється їх  природна чутливість та можливість 
формування стійкості, а також клінічна 
ефективність і контингент пацієнтів.  

Мікробіологічні дослідження, які 
включали в себе визначення якісного і кіль-
кісного складу мікробіоценозу обстежува-
ного біотопу, виконувались у відповідності 
до діючих нормативних документів за зага-
льноприйнятими методиками [7].     

Статистична обробка отриманих да-
них проводилась за допомогою пакету про-
грам Statistika-8, Microsoft Office Excel, 
2007. Результати досліджень були відобра-
жені як середнє значення (М) і його станда-
ртне відхилення (m) для непереривних ве-
личин і як частка (процентне відношення) – 
для категоріальних перемінних (тих пере-
мінних, які описують якісні ознаки). При 
виконанні статистичного аналізу розрахо-
вувався досягнутий рівень значимості (р), 
при якому її критичний рівень в даному 
дослідженні приймався рівним 0,05.   

 
Результати досліджень  
та їх обговорення  
Виявлено, що мікробіоценози підне-

бінних мигдаликів у хворих на ЦДІ дітей в 
основному складались з моно- і полікомпо-
нентних асоціацій аеробної і факультатив-
но-анаеробної мікрофлори. У пацієнтів з 
ЦДІ і ХТ, 2-3-компонентні асоціації в 2,5 
рази зустрічались частіше, ніж у хворих на 
ЦДІ без ХТ. Згідно з проведеними дослі-
дженнями, не відмічено достовірних від-
мінностей між персистенцією мікробіоцено-
зів, які складались з 2-3 мікроорганізмів у 
пацієнтів з ЦДІ з наявністю ХТ та у дітей 
контрольної групи. Слід зазначити, що мік-
робіоценози, які включали в себе 2 і більше 
представників, були виявлені у 50% хворих 
на ЦДІ дітей з ХТ, так і без ХТ (p<0,05).  

Загалом у дітей з патологією підне-
бінних мигдаликів виділено 54 штами мік-

роорганізмів, що в середньому складало 
1,5±0,3 ізоляту на одного обстежуваного 
хворого. В контрольній групі порівняння 
цей показник становив 26 із середнім кіль-
кісним показником видової персистенції 1,6 
(p<0,05). 

 

 

Кількісна характеристика мікробіоценозів, 
виділених з піднебінних мигдаликів у хворих на 
ЦДІ  

 
 

Видовий склад мікробіоценозів підне-
бінних мигдаликів у обстежених дітей з ЦДІ 
був різним і мали місце виражені відміннос-
ті (таблиця). 

Згідно з отриманими результатами, у 
дітей, хворих на ЦДІ з ХТ, незалежно від 
його стадії, досліджуваний біотоп активно 
колонізували представники гноєрідних ко-
ків – β-гемолітичний стрептокок виділено у 
12% дітей в кількості   lg 6КУО/г, плазмо-
коагулюючі стафілококи (в найбільшій кі-
лькості Staphylococcus aureus) – у 61% в 
кількості  lg 4,01–4,82 КУО/г. Представники 
роду ентерококів Klebsiella,  E.coli персис-
тували у дітей, хворих на ЦДІ, з ХТ частіше 
у порівнянні з дітьми контрольної групи, що 
становило понад lg3 КУО/г. Особливо це 
стосується виділення у біотопі хворих на 
ЦД1 дітей з наявністю ХТ з піднебінних 
мигдаликів Klebsiella pneumoniаe, яку діаг-
ностовано у 3,5 рази частіше, ніж в  контро-
льній групі. Даний патоген висівався у 22% 
випадків в кількості – lg 4,01–5,41 КУО/г (в 
контролі – у 6%). 
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Характеристика мікробіоценозу піднебінних мигдаликів у дітей,  
хворих на ЦДІ з ХТ, і в дітей контрольній групі 

Представники роду і виду 
мікроорганізмів 

Групи обстежених дітей 
ЦДІ з ХТ  (n=31) ЦДІ без ХТ (n=16) 

частота виділення 
мікроорганізмів  

(%) 

щільність мікро-
бної колонізації 
lg КУО/г (М±m) 

частота виділення 
мікроорганізмів (%) 

щільність мікро-
бної колонізації 
lg КУО/г (М±m) 

Staphylococcus aureus 19 (61%) 4,42±0,4 13 (81%) 3,92±0,52 
Streptococcus viridans 10 (32%) 3 4 (25%) 3 
Streptococcus pyogenes 3 (9%) 6 0 - 
Streptococcus spp  
з ß-гемолітичними  
властивостями 

1 (3%) 5 0 - 

Staphylococcus epidermidis 1 (3%) 3 2 (12%) 3 
Klebsiella pneumonie 7 (22%) 4,71±0,51 1 (6%) 4 
Enterobacter fecal 1 (3%) 3 1 (6%) 3 
Escherichia coli 1 (3%) 3 0 - 
Н\п нейсерії 9 (29%) 3 3 (18%) 3 
Саndida albicans 2 (6%) 3,5±0,5 2 (12%) 3,5±0,5 

 
 
Вищезазначені мікроорганізми, за да-

ними світової літератури, в останній час 
розглядаються як етіологічний чинник бага-
тьох гнійно-запальних захворювань. Цей 
факт обумовлений наявністю в них фермен-
тів агресії (протеази, ліпази та ін.), а також 
такими чинниками вірулентності, як адге-
зини, інвазини [12].  

Крім того, за результатами проведе-
них досліджень у дітей з ЦД1 спостеріга-
лось розширення видового складу мікробіо-
ценозів  піднебінних мигдаликів при ХТ та 
при його відсутності за рахунок представ-
ників дріжджових та пліснявих грибів. Да-
ний мікроорганізм представлений однаково 
часто у дітей, хворих на ЦДІ, як при наяв-
ності ХТ, так і при його відсутності, при 
цьому колонізація  становила lg 3,5 КУО/г. 
Відомим є факт, що гриби не являються 
етіологічним фактором ХТ, але вони мо-
жуть підтримувати запальний процес в під-
небінних мигдаликах, що  можна вважати 
характерним для пацієнтів з ЦДІ. Крім цьо-
го, наявність грибкової флори призводить 
до зниження чутливості патогенних стафі-
лококів до антибіотиків і тим самим чинить 
негативний вплив на перебіг ХТ [4]. 

Характерною особливістю  групи об-
стежених дітей, хворих на  ЦДІ з ХТ було 
також зниження частоти виділення предста-

вників резидентної мікрофлори (коринебак-
терії, лактобактерії), які присутні в даному 
біотопі при умові нормального мікробіоце-
нозу.   

Представники індігенної мікрофлори 
– нейсерії, Staphylococcus aureus найчастіше 
висівались у дітей, хворих на  ЦДІ з ХТ. 
При цьому порушення компенсаторних ме-
ханізмів при досліджуваній патології приз-
водило до більш інтенсивного заселення 
піднебінних мигдаликів грамнегативними 
мікроорганізмами, не характерними для 
даного біотопа: представники неферменту-
ючих грамнегативних бактерій частіше ко-
лонізували поверхню піднебінних мигдали-
ків. Таким чином, щільність обсіменіння 
біотопу у дітей, хворих на ЦДІ з ХТ в сере-
дньому складала lg 3,86±0,78 КУО/г, а без 
ХТ –  lg 3,35±0,43 КУО/г (р=0,05).   

 
Висновки 
1. Видовий і кількісний склад мікробі-

оценозу піднебінних мигдаликів у всіх хво-
рих на ЦДІ дітей з ХТ відрізняється від мік-
робних асоціацій у пацієнтів з ЦДІ без ная-
вності ХТ. 

2. Мікробний склад  мікробіоценозів 
піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на 
ЦДІ, розширений за рахунок персистенції 
Staphylococcus aureus (61%), Streptococcus 
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viridans (32%), Streptococcus pyogenes (9%), 
представників ентеробактерій (Klebsiella 
pneumoniаe – 22%), а також наявності дріж-
джевих та пліснявих грибів.  

3. У дітей,  хворих на ЦДІ, з наявністю 
ХТ  кількість виділених штамів мікроорга-
нізмів достовірно перевищує таку при ЦДІ 
без ХТ. 

4. Виявлені мікробіоценозні особли-
вості у хворих на ЦДІ дітей з ХТ вказують 
на необхідність і доцільність включення в 
схеми їх лікування способів і засобів, які 
мають спрямовану протимікробну дію, а 
також забезпечують відновлення і збере-
ження нормального мікробіоценозу дослі-
джуваного біотопу.  
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МИКРОБИОЦЕНОЗ НЁБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ І ТИПА, 
С НАЛИЧИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

Гавриленко Ю.В., Лайко А.А., Головня О.М. (Киев) 
Р е з ю м е  

В статье представлена сравнительная характеристика качественного и количественного состава микро-
биоценоза нёбных миндалин у 47 детей, больных сахарным диабетом І типа (СДІ). Обследовано 2 группы паци-
ентов: 1-я 31 ребенок с СДІ и наличием хронического тонзиллита (ХТ); 2-я -  16 детей с СДІ, но без ХТ.  В 1-й 
группе детей плотность обсеменения биотопа составила lg 3,86±0,78 КОЕ/г, во 2-й – lg 3,35±0,43 КОЕ/г 
(р=0,05). Микробные ассоциации, которые включали 2 и более представителя, выявлены у 50% больных СДІ 
детей с ХТ и без ХТ. Микробный состав патологических изменений нёбных миндалин у детей, больных СДІ, с 
ХТ разширен за счет персистенции Staphylococcus aureus (61%), Streptococcus viridans (32%), Streptococcus 
pyogenes (12%), представителей энтеробактерий (Klebsiella pneumoniаe – 22%), а также наличия дрожжеподоб-
ных грибов (Candida albicans), которые с одинаковой частотой встречались у пациентов обеих групп.   

Ключевые слова: сахарный диабет, дети, хронический тонзиллит, микробиоценоз.  
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TONSILLITIS GIVEN 
GavrylenkoIu., Laiko A.,Golovnia O. (Kiev) 

S u m m a r y  

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 
e-mail: yesyur@ukr.net 

 
Actuality of theme: Chronic tonsillitis, according to the statistics, occurs in 13-38% of cases in patients with 

diabetes mellitus. These patients form a quite large group of risk for many serious medical conditions, especially the 
presence of type 1 diabetes, and should receive increased attention of not only ENT, but other doctors. Scientific interest 
is identifying features microbiota tonsils in children with type 1 diabetes according to clinical stage course. 

Objective: study of the microbiota of tonsils in children with type 1 diabetes 
Materials and Methods: 47 patients were examined, children with type 1 diabetes. The main group of observa-

tions (n=31) were children with type 1 diabetes, diagnosed with chronic tonsillitis and control group (n - 16) were chil-
dren with type 1 diabetes who did not have chronic tonsillitis. Microbiological studies that included a definition of 
qualitative and quantitative composition of the microbiota of the examinee habitat were performed in accordance with 
existing regulations for conventional techniques. 

Results and their discussion: In the first group of children seeding density habitat was lg 3,86±0,78 CFU/g, the 
second – lg 3,35±0,43 CFU/g (p=0.05). Microbial associations that included 2 or more representatives were observed in 
50% of patients – children with type 1 diabetes and without chronic tonsillitis. The microbial composition of the patho-
logical changes of the tonsils with type 1 with chronic tonsillitis is expanded due to persistence of  Staphylococcus 
aureus (61%), Streptococcus viridans (32%), Streptococcus pyogenes (12%), of representatives of Enterobacteriaceae 
(Klebsiella pneumonie – 22%), and also due to the presence of yeast-like fungi (Candida albicans), which occurred with 
equal frequency in both groups. These results led to the conclusion that species and quantitative composition of micro-
biota tonsils in all sick children with type 1 diabetes and chemotherapy are significantly different from microbial asso-
ciations in children with type 1 without a сhronic tonsillitis. Therefore it is necessary to consider differentiated choice of 
methods and means of treatment and prevention of disease in childhood. 

Keywords: diabetes, children, chronic tonsillitis, microbiocenosis. 


