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Жінці, яка готується стати матір'ю, лікарі завжди радять відповідально підійти до
питання свого здоров'я. Звичайно, стежити
за здоров'ям необхідно і до вагітності, але
для майбутньої мами це питання стає особливо актуальним.
Вагітність є особливим станом організму жінки. У цей час відбувається зміна
імунологічної резистентності, перебудова
гормональної, ендокринної, нервової та всіх
інших систем. Жінка стає вразливою для
інфекцій, загострюються хронічні захворювання, розвиваються деякі патологічні процеси. Тому обстеженню вагітних жінок різними спеціалістами в усіх країнах приділяється велика увага.
Тонзиліти, риніти, гайморити, отити –
це патологія, яка, звичайно, може мати хронічний характер і тривалий час має малосимптомний перебіг. Загострення, як правило,
виникають при зниженні захисних сил організму, в тому числі й при вагітності. Материнський осередок інфекції як гострої, так
і хронічної небезпечний для дитини, тому
що вплив на плід може бути подвійним прямим і опосередкованим. Збудник може
подолати фетоплацентарний бар'єр і привести до внутрішньоутробного інфікування.
Найбільш вразливою у плода є центральна
нервова система, що розвивається протягом
усієї вагітності.
Будь-яка вагітність супроводжується
послабленням імунологічного захисту. З
одного боку, це дозволяє розвиватися організму малюка, який містить відмінний від
материнського набір генів, а з іншого –
сприяє підвищенню інфекційної захворюваності мами. Гострі респіраторні захворю72

вання досить часто зустрічаються під час
вагітності у зв'язку з їх легкою передачею
повітряно-крапельним шляхом. Поряд з
погіршенням загального самопочуття, при
респіраторних інфекціях може відзначатися
нежить, запалення мигдаликів, ларингіт,
фарингіт, трахеїт та ін.
Хронічний тонзиліт (ХТ) займає одне
з перших місць серед усіх захворювань
ЛОР-органів [11, 17]. За даними різних авторів, на це захворювання страждає від 3 до
45 % населення України [2, 3, 5, 7, 9, 13].
Тому саме на цю патологію ми звернули
найбільшу увагу.
Передумовами до виникнення і розвитку ХТ є анатомо-топографічні й морфофункціональні особливості піднебінних
мигдаликів (ПМ), наявність умов вегетування в їх лакунах мікрофлори (м/ф), порушення біологічних процесів й захиснопристосовуючих механізмів у мигдаликовій
тканині [9, 12]. Це виражається в тому, що
на відміну від інших мигдаликів лімфаденоїдного глоткового кільця у ПМ є лакуни,
просвіти їх завжди містять відторгнуті епітеліальні клітини, які багаті холестерином, а
також лімфоцити і різного характеру мікрофлора, грибкові друзи [4, 12]. Частина
зівних отворів лакун прикрита складкою
Гіса, а частина звужена або закрита рубцевою тканиною після повторних гострих запалень у ПМ. Ці умови сприяють затримці
дренування лакун, що в свою чергу веде до
активації постійно існуючої у лакунах мікрофлори [9, 12].
Профілактичний напрямок сучасної
медицини у акушерсько-гінекологічному й
перинатальному аспектах повинен сприяти
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №1, 2015

народженню здорових дітей. Відомо, що на
здоров’я дитини, рівень перинатальної захворюваності й смертності впливають медико-біологічні фактори: вік і стан здоров’я
батьків, кількість пологів, маса тіла і стать
плоду, генетичні фактори, акушерська патологія під час вагітності і пологів, а також
якість надання медичної допомоги матерям
і дітям. Усі ці фактори можуть діяти на перебіг вагітності та стан плоду як окремо, так
і у сукупності.
Невиношування вагітності є однією з
важливих проблем сучасного акушерства.
Частота цієї патології до загальної кількості
пологів складає від 10 до 25 % [15, 16].
Причини переривання вагітності різні, часто
буває їх поєднання, що призводить до
ускладнення вагітності. За класифікацією
причин невиношування вагітності (1975)
перше місце займають інфекційні захворювання матері. Гострі інфекційні захворювання, особливо грип та ангіна, є в теперішній час найбільш частими причинами передчасного переривання вагітності (від 1,9
до 19,5 % в залежності від пори року) й
смерті плоду [14].
Найбільш важливе значення має осередкова інфекція, а саме ХТ, який справляє
негативний вплив не тільки на організм вагітної жінки, але й на життєдіяльність внутрішньоутробного плоду [1, 6, 8]. Але не
дивлячись на це, ХТ не отримав відповідної
уваги і оцінки в акушерстві. Тому ми повторно звертаємо увагу ЛОР-лікарів на дану
проблему.
У багатьох випадках виникнення акушерської патології пов’язано з наявністю
ХТ [6, 10]. Так, у вагітних, які мали в анамнезі пізній токсикоз, ХТ відмічався в 2,5

рази, а при тяжких формах токсикозу – в 3,5
рази частіше, ніж у вагітних з фізіологічним
перебігом вагітності. Частота ХТ у пацієнток з недоношуванням вагітності в 2,5 рази
більша, ніж у жінок, які народили згідно з
передбаченою датою пологів [18]. У літературі є дані про взаємозв’язок між ХТ і запальними процесами у геніталіях. Визначено,
що діти у вагітних, які хворіли на ангіну,
бувають в’ялі, зі зниженням м’язового тонусу, акроціанозом, період новонародженості ускладнюється субфебрилітетом, іноді
бронхопневмоніями [6].
Без сумніву, що осередок інфекції
(тонзиліт, а особливо його загострення ангіна) – це осередок інтоксикації як для
материнського організму, так і для плоду.
Можливо, ця інтоксикація менш виражена,
ніж при специфічних захворюваннях, але у
сукупності з іншими пошкоджуючими факторами (підвищення температури, внутрішньоутробне інфікування, розвиток запального процесу у плаценті) вона може значно
вплинути на плід [6]. Нормальний внутрішньоутробний розвиток плоду залежить від
оптимального рівня обмінних процесів у
організмі матері та від високої вибіркової
дифузійної
здатності
плацентарного
бар’єру. Зміна цих умов призводить до порушення метаболізму і кисневого голодування плоду. В антенатальному періоді на
розвиток плоду і рівень метаболізму впливає стан вагітної та відхилення від нормального перебігу вагітності. В інтранатальному
періоді на плід впливає відхилення від нормального перебігу пологів, а також поєднання цих ускладнень з супутньою патологією вагітних, особливо ЛОР-патологією
[19].
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