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Серед ЛОР-захворювань дітей дошкільного та молодшого шкільного віку найчастіше зустрічаються гіпертрофія глоткового
мигдалика (ГГМ), хронічний аденоїдит
(ХА). Актуальність проблеми ГГМ та ХА у
дітей обумовлена достатньо високою питомою вагою цієї патології у структурі ЛОРзахворювань – від 30 до 40%, а також наявністю поєднання порушень у таких важливих аналізаторних системах, як слухова та
нюхова, та розладами ряду життєзабезпечуючих функцій, в першу чергу, дихальної,
кровотворної, голосоутворюючої [1, 6].
Етіологічними факторами розвитку
ГГМ, ХА є рецидивуючі вірусні та бактеріальні інфекції, алергічні захворювання, супутня патологія імунної (зміни в загальному
та в більшій мірі - місцевому імунітеті, які
можуть бути обумовлені генетичним дефектом синтезу антитіл – Ig M, G, A), нервової,
ендокринної систем, порушення обміну
речовин, шкідливий вплив факторів зовнішнього середовища та кліматичних умов [8,
10].
Основним симптомом наявності ГГМ
та ХА є утруднене носове дихання, слизовогнійні виділення з носа та стікання по задній стінці глотки, сон з відкритим ротом,
гугнявість, загальні та місцеві прояви запалення. Ступінь порушення носового дихання залежить від величини, форми та будови
глоткового мигдалика [1, 3]. Утруднення
носового дихання може призводити до порушення мовної функції, погіршення зору,
змін будови грудної клітини - "курячі груди", деформації лицевого скелету (аденоїдний вигляд обличчя, порушення розвитку
78

щелеп та прикусу зубів), порушення слуху
та пам’яті, нічного нетримання сечі, зниження здатності до концентрації (порушення когнітивних функцій), зниження інтелекту внаслідок недостатньо оксигенації крові,
гальмування асоціативних процесів та психічного розвитку в цілому.
Діти
пред’являють скарги на головний біль різної локалізації та інтенсивності, сухий, непродуктивний кашель, порушення сну, погану пам’ять, швидку втомлюваність.
Відсутність носового дихання призводить до переходу на ротове дихання і осідання мікроорганізмів та пилових частинок
на слизовій оболонці гортані, трахеї, що
викликає застудні захворювання, часті ангіни, фарингіти, патологію бронхів та легеневої системи [3, 6].
Для діагностики ГГМ та ХА виконується передня та задня риноскопія, пальцеве
дослідження носової частини глотки. Найбільш сучасним методом, впровадженим в
практику, є ендоскопія носової частини глотки з можливістю зафіксувати зображення
на фотографії або диску.
Існують консервативні та хірургічні
методи лікування хворих з ГГМ та ХА. Основним видом хірургічного втручання, яке
проводиться при ГНМ, є аденотомія. Це
хірургічне втручання має паліативний характер та не діє на етіологічний чинник, який
викликав дане захворювання. Проведення
даного методу лікування повинно бути обґрунтованим: відсутність ефективності при
виконанні консервативних методів лікування, стійке порушення носового дихання, яке
призводить до частих застудних та інфекЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2015

ційних захворювань, зниження слуху, часті,
рецидивуючі отити, синусити, синдром обструктивного апное під час сну [6, 10].
Слід відмітити, що навіть під час хірургічного втручання у маленької дитини в
зв’язку з рядом анатомічних особливостей,
видалити повністю збільшений глотковий
мигдалик неможливо. Тому аденотомія не
завжди приводить до бажаного результату
[9, 10]. Достатньо часто спостерігаються
рецидиви захворювання, загострення ХА,
що потребує повторного лікування, в тому
числі і хірургічного втручання. Також необхідно враховувати, що існують протипоказання до виконання аденотомії: аномалії
розвитку піднебіння, вік дитини до 2 років,
патологія крові, підозра або наявність онкологічних захворювань, загальні інфекційні
захворювання та захворювання верхніх дихальних шляхів, бацилоносійство, період до
1-го місяця після профілактичних щеплень.
Це робить особливо актуальною проблему
пошуку альтернативних та інноваційних
методів і засобів лікування з використанням
консервативних терапевтичних методик,
шляхом призначення безпечних та ефективних лікарських препаратів, які здатні пригальмувати гіпертрофію лімфоїдної тканини
глотки, в умовах постійно діючих етіологічних чинників, вилікувати хворих на ХА [4,
12, 13] .
В цьому плані одним з найбільш перспективних напрямків є використання гомеопатичних препаратів, перевага яких полягає в нормалізації нейроендокринних порушень та імунологічного дисбалансу на рівні
всього організму, безпечність використання
[2, 5].
У зв’язку з частим рецидивуванням
ХА включено до схеми адекватного консервативного лікування нові препарати та їх
комбінації:
- промивання порожнини носа та носової частини глотки сольовими розчинами,
розчинами антисептиків;
- антигістамінні препарати;
- вітамінотерапія;
- прийом перорально гомеопатичних
препаратів: розсмоктування в порожнині
рота 1 табл. «Тонзилотрену» за 0,5 години
до прийому їжі та розсмоктування 1 табл.
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«Цінабсину» через 0,5 год. після їжі тричі
на добу протягом 4-8 тижнів;
- фізіотерапевтичні методи лікування;
- лікувальна фізкультура з навчанням
дитини дихальних вправ;
- раціональне харчування дитини з виключенням алергогенних продуктів.
Для зменшення ГГМ та лікування з
приводу ХА обрано гомеопатичні засоби,
які виробляються фірмою «Німецький Гомеопатичний Союз» (DHU). Препарат «Тонзилотрен» містить Atropinum sulfuricum D5,
Hepar sulfuris D3, Kalium bichromicum D4,
Silicea D2, Mercurius bijodatus D8. Препарат
має протизапальну дію, стимулює процеси
регенерації, сприяє зменшенню гіпертрофованих мигдаликів, стимулює імунітет. Препарат «Цінабсин» складається з Cinnabaris
D3, Hydrastis canadensis D3, Kalium
bichromicum D3, Echinacea angustifolia D1,
Barium chloratum D3 і призначається для
лікування хворих на гострий та хронічний
синусит. Кожний з лікарських засобів позитивно впливає на симптоми, які супроводжують ГГМ та ХА, що супроводжується
зменшенням набряку слизової оболонки
задніх відділів порожнини носа та носової
частини глотки, секретолітичною дією засобів, полегшенням носового дихання, послабленням відчуття тиску в області перенісся,
за рахунок чого зникають головні болі. При
тривалому застосуванні компоненти препаратів сприяють ліквідації порушень, які
виникли, нормалізації захисних властивостей лімфоїдної тканини та слизової оболонки порожнини носа та носової частини глотки [5, 7, 8, 11].
Результати лікування необхідно оцінювати, з використанням таких критеріїв:
частота рецидивування аденоїдиту; ступінь
зменшення аденоїдних вегетацій; динаміка
загальної симптоматики; частота виникнення ГРВІ та застудних захворювань.
Протягом курсу лікування, згідно з
наведеними рекомендаціями, відмічається
позитивна динаміка: зменшення розмірів
аденоїдних вегетацій, стійка ліквідація
явищ ХА, покращання апетиту та загального самопочуття дитини, зникнення головного болю, відновлення носового дихання.
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