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Підвищення ефективності санації осе-
редків інфекції ЛОР-органів залишається 
однією з пріоритетних задач оторинола-
ринології, особливо коли мова йде про ди-
тячий вік пацієнтів. В структурі захворюва-
ності дітей більше 70% припадає на адено-
тонзилярну патологію при відсутності тен-
денції до зменшення на протязі останніх 
десятиліть. За даними А.А. Баранова [1], 
захворюваність на хронічні запалення рото-
вої і носової частин глотки в 1991 р. склада-
ла 2354 випадки на 100 тис дитячого насе-
лення, в 1997 р. – 2924, зі значним підви-
щенням у дітей шкільного віку (особливо 
віком від 14 до 17 р. – до 3500). 

Результати спостережень Т.І. Гараще-
нко [10, 11] свідчать про те, що захво-
рюваність на хронічний тонзиліт  залежить 
від віку: у дітей 2-3 років вона невелика і не 
перевищує 2%, в  дошкільному віці зростає 
до 5%, а в пубертатному періоді складає 
14,4%. При цьому, згідно з думкою Х.М. 
Маккаєва [24], у дітей практично не буває 
ізольованих запальних процесів або осеред-
ків інфекції тільки в піднебінних або тільки 
в глотковому мигдалику, в патологічний 
процес залучається вся лімфоїдна система 
місцевого імунного захисту носової і рото-
вої частин глотки, а такі низькі показники 
розповсюдження хронічного тонзиліту мо-
жуть бути пов’язані з труднощами їх розпі-
знавання і гіподіагностикою у маленьких 
дітей. 

Існує багато фактів, які свідчать про 
наявність певних відмінностей в клінічних 
проявах хронічних захворювань лімфоїдно-
го глоткового кільця у дітей і дорослих. 

Відомо, що морфофункціональна одиниця 
мигдаликів – «кріптолімфон» остаточно 
формується лише до 5-7-річного віку, тому 
Ю.Є. Вельтищов [9] вважає, що особливо 
чітко ця різниця виражена у дітей до 7-8 
років життя, коли відбуваються і в основ-
ному завершуються процеси становлення 
імунної системи зростаючого організму.  

Детальний аналіз деяких зв'язків хро-
нічного тонзиліту з ураженням дихальних 
шляхів, нирок, суглобів і тканин серця на-
ведений в аналітичних роботах В.А. Снєгур 
[30], В.А. Попи [27]. Педіатри давно звер-
тають увагу на серйозність проблеми спо-
лучення хронічного тонзиліту з іншими 
соматичними захворюваннями. Приводять-
ся клініко-статистичні дані про можливий 
взаємозв'язок хронічного тонзиліту иа алер-
гічних процесів різної локалізації [12], з 
гіпоталамічним синдромом інфекційно-
аллергічної природи [18]. Дослідженнями 
В.В. Кіщука [14, 15] показано, що у хворих 
на хронічний тонзиліт частіше виявляється 
супутня патологія з боку верхніх дихальних 
шляхів, ніж шлунково-кишкового тракту. 
Активно вивчається зв'язок хронічного тон-
зиліту з хронічним гастродуоденітом у дітей 
[3], з дисбактеріозом кишечника [25], з апе-
ндицитом [26], з хронічним гепатитом В 
[28] та ін.  

Можна припустити, що перебіг хроні-
чного тонзиліту має свої особливості при 
порушенні функції розташованих поруч 
органів, в тому числі деструктивно-
запальних процесів у зубо-щелепній систе-
ми. Питанню взаємозв’язку карієсу зубів у 
дітей із захворюваннями лімфоїдного апа-
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рата глотки стоматологи останніми роками 
приділяють достатньо уваги. О.І. Тирса [32] 
вказує, що серед дітей з карієсом зубів в 
58,9% випадків визначається хронічний тон-
зиліт. За даними Л.А. Хоменко та співавто-
рів [33], спостерігається парадоксальна си-
туація: з'явилися нові, більш досконалі пло-
мбувальні матеріали та інструменти, а кіль-
кість дітей, що потребують лікування каріо-
зних зубів, зросла з 50 до 97,23%. При епі-
деміологічному обстеженні ускладнений 
карієс не реєструється тому, що його діаг-
ностика пов'язана з необхідністю додатко-
вих методів обстеження, що неможливо в 
умовах проведення планової санації в шко-
лах. За даними В.В. Рогінського [29], ускла-
днений карієс становить близько 35-50% від 
усіх випадків звертання дітей за стоматоло-
гічною допомогою, а майже 90% постійних 
зубів у школярів потребує лікування. Про 
збільшення не тільки розповсюдженості 
карієсу молочних зубів до 62,2-70,3% у ді-
тей 2-3 років, а і його інтенсивності з втра-
тою в подальшому функціональної цінності 
корінних зубів і розвитком періодонтитів 
свідчать результати дослідження Т.П. Те-
рещиної [31], В.К. Леонтьєва, Л.А. Мамедо-
вої [20], Л.М. Лукіних [22], В.В. Корчагіної 
[17]. Тому автори роблять висновок про не-
обхідність оптимізації лікування не тільки 
елементів зубощелепної системи, а і роз-
ташованих поруч органів, особливо ЛАГК, 
а серед них – піднебінних мигдаликів. 

В той же час, за даними літературних 
джерел, визначенню особливостей перебігу 
хронічного тонзиліту у дітей молодшого 
шкільного віку,з наявністю карієсу зубів, з 
точки зору отоларинголога, увага не приді-
лялась.  

Мета дослідження – визначити клі-
ніко-епідеміологічні паралелі і особливості 
перебігу хронічного тонзиліту у дітей моло-
дшого шкільного віку із супутнім карієсом 
зубів. 

 
Матеріали і методи 
Для вирішення поставлених завдань 

нами були проаналізовані результати об-
стеження 1710 дітей  молодших класів під 
час профілактичного огляду у школах №№ 
22, 46, 125, 147, 148, 149, 150, 154, 159, 169 
м. Харкова. Огляд проводився багатьма 

суміжними спеціалістами (педіатр, отола-
ринголог, стоматолог, при потребі – інші 
фахівці педіатричного профілю). Також 
проаналізована захворюваність дітей озна-
ченого віку в дитячій поліклініці КЗОЗ 
№14, на ділянці якої знаходяться вищеназ-
вані школи.  

Обстеження виконувалось за загаль-
ною схемою. В поліклініці скарги уточню-
вались зі слів батьків, в анамнезі визнача-
лась тривалість захворювання на хронічний 
тонзиліт, частота звертань, ефективність 
лікування, наявність попередніх хірургічних 
втручань на ЛОР-органах. В анамнезі життя 
уточнювався характер та частота перенесе-
них інфекцій, зокрема ГРВІ, існування су-
путньої соматичної патології.  

Місцевий статус досліджувався тра-
диційно при ото-, рино-, фаринго- і, якщо 
можливо, ларингоскопії. Хронічний тонзи-
літ визначався за класифікацією Л.А. Лу-
ковського [23], яка застосовувалась на про-
тязі тривалого часу, не втратила свої пози-
тивні ознаки і до цього часу, в цілому від-
повідає вимогам практичного лікаря. Відпо-
відно до неї розрізняються компенсована, 
субкомпенсована і декомпенсована форми.  

Патологію зубощелепної системи оці-
нював стоматолог.  

Статистична обробка отриманих да-
них проводилась в програмах «Exсel» і 
«STATISTICA 6.0». Ряди даних перевіря-
лись на нормальність за допомогою опи-
сової статистики, графічно,з використанням 
статистичних критеріїв Shapiro-Wilk (для 
малої вибірки) і Колмогорова-Смірнова (для 
великих вибірок). 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
За статистичними даними показників 

щорічних звітів за останні 5 років (2010-
2014 рр.) в КЗОЗ №14 констатовано, що 
розповсюдженість захворювань лімфоглот-
кового апарата на 1000 осіб складає в сере-
дньому 64,8 (межі коливань: 59,1-69,1), а 
рівень захворюваності – 15,8 на 1000, що 
перевищує наведені вище літературні дані 
[4]. Щорічно вперше визначається така 
патологія  в середньому у 127 осіб (межі 
коливань: 104-163), що представлено в 
табл. 1.  
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Таблиця 1 

Розповсюдженість і захворюваність на патологію лімфоглоткового кільця  
у дітей молодшого шкільного віку в досліджуваному регіоні 

Досліджуваний показник 

Період дослідження (в роках) 

2010 2011 2012 2013 2014 

кількість хворих 

2346 2441 2547 2673 2776 

Рівень розповсюдженості  на 1000 64,3 65 69,1 66,5 59,1 

Рівень захворюваності на 1000 21,2 14,7 12,7 13,7 13,1 

 
На обліку у отоларинголога в цей пе-

ріод щорічно знаходилось в середньому 518 
дітей з гіпертрофією піднебінних мигдали-
ків (межі коливань: 497-542), що складало в 
середньому 42,8 на 1000 (межі коливань: 
39,1-45,7). Певні ознаки хронічного тонзи-
літу, з приводу якого проходили курси кон-
сервативного протирецидивного лікування, 
виявлено у 165 дітей (межі коливань: 157-
173), що становило 13,7 на 1000 (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Частота виявлення гіпертрофії під-
небінних мигдаликів (ГПМ) і хронічного тонзиліту 
(ХТ) у дітей молодшого шкільного віку в м. Хар-
кові. 

 
 
Виявлено, що з обстежених нами 1710 

дітей молодшого шкільного віку ознаки 
хронічного тонзиліту мали 254, що складає 
14,9% і частково співпадає з даними Т.І. 
Гаращенко [10]. Прояви карієсу зубів різної 
інтенсивності спостерігались у 286 з них, 
що становить 16,7% від обстежених і мен-
ше, ніж за даними Л.А. Хоменко та співав-
торів [33].  

При цьому комбінація хронічного то-
нзиліту і каріозного ураження зубів у однієї 

дитини молодшого шкільного віку визначе-
на у 177, що складає 10,4%. У 77 дітей пе-
ребіг хронічного тонзиліту відбувався без 
проявів карієсу зубів, а у 109 – карієс не 
супроводжувався ознаками хронічного тон-
зиліту і/або гіпертрофії піднебінних мигда-
ликів, що представлено на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Відсоткове співвідношення пацієнтів 

з хронічним тонзилітом (ХТ), карієсом зубів (К), а 
також комбінацією обох патологій (ХТ+К) серед 
обстежених дітей молодшого шкільного віку. 
 

Перенесена тонзилектомія з анамнезу 
визначена тільки у 19 дітей, причому в ком-
бінації з аденотомією у 16 з них. Серед об-
стежених у 3 були каріозні зуби. Це свід-
чить про те, що тенденція до значного зни-
ження кількості хірургічних втручань на 
піднебінних мигдаликах взагалі і у дітей 
допубертатного періоду, в тому числі, збе-
рігається. Зроблений висновок співпадає з 
обґрунтованими даними В.В. Кіщука [14, 
15], А.І. Крюкова та співавторів [19], С.Г. 
Арзамазова, І.В. Іванець [2]. 

Таким чином, нами обстежено дві 
групи пацієнтів: 
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1-я група – 177 дітей віком 6-10 років 
з хронічним тонзилітом і карієсом зубів, 
хлопчаків – 97 (54,1%), дівчаток – 80 
(45,9%);  

2-а група – 77 дітей віком від 6 до 10 
років з хронічним тонзилітом без карієсу 
зубів, хлопчаків – 37 (48,1%), дівчаток – 40 
(51,9%). 

Статистично достовірної різниці між 
хлопчиками і дівчатками в жодній з цих 
груп не виявлено, що узгоджується з дум-
кою інших авторів [5, 20, 21]. 

Прояви хронічного тонзиліту у обсте-
жуваних дітей мали свої особливості та де-
що різнились в 1 і 2-й групах, що відобра-
жено в табл. 2. 

 
 

Таблиця 2  
Прояви хронічного тонзиліту у обстежуваних пацієнтів 

Ознаки хронічного тонзиліту 1-а група (n=177) 2-а група (n=77) 

Скарги хворих, анамнез захворювання 
Частота виникнення ангін: 
1-2 рази за все життя або ніколи 
1-2 рази на рік 
3 і більше разів на рік 

 
43 (24,3%) ⃰ 

105 (59,3%) ⃰ 
29 (16,4%) 

 
8 (10,4%) 

59 (76,6%) 
10 (13%) 

Часті ОРВІ (більше 6 разів на рік) 135 (76,3%) 62 (80,5%) 
В якому віці почалось захворювання: 
з 2-3 років 
останні 1-2 роки 

 
79 (44,6%) ⃰ 
98 (55,4%)⃰ 

 
54 (70,1%) 
23 (29,9%) 

Періодичні болі в глотці 156 (88,1%) 63 (81,8%) 

Періодичні болі в області підщелепних лімфатичних вузлів 118 (66,7%) 42 (54,5%) 

Неприємний запах з рота 78 (44,1%) ⃰ 19 (24,7%) 

Відкашлювання гнійних пробок 23 (13%) 8 (10,4%) 

Слабкість, підвищена стомлюваність 84 (47,5%) 37 (48,1%) 

Тривалий субфебрилітет 78 (44,1%) 37 (48,1%) 

Паратонзиліти в анамнезі 7 (4%) 3 (3,9%) 

ЛОР-статус 
Потовщення країв передніх і задніх піднебінних дужок 
(ознака Б.С. Преображенського) 118 (66,7%) 49 (63,6%) 

Набряклість верхнього кута між передньою і задньою під-
небінними дужками (ознака Ст. Н. Зака) 98 (55,4%) 37 (48,1%) 

Рубцеві спайки між мигдаликами та піднебінними дужками 112 (63,3%) ⃰ 35 (45,5%) 
Наявність казеозно-гнійних пробок у лакунах мигдаликів 
при ротації 108 (61%) 51 (66,2%) 

Наявність рідкого гною у лакунах мигдаликів при ротації 7 (4%) 3 (3,9%) 

Збільшення і ущільнення реґіонарних лімфатичних вузлів 72 (40,7%) ⃰ 21 (27,3%) 
Гіпертрофія мигдаликів: 
1 ступеня 
2 ступеня 
3 ступеня 

 
28 (15,8%) 
72 (40,7%) 
77 (43,5%) 

 
16 (20,8%) 
22 (28,6%) 
39 (50,6%) 

Форми хронічного тонзиліту 
Компенсована 
Субкомпенсована 
Декомпенсована 

70 (39,5%) ⃰ 
100 (56,5%)⃰ 

7 (4%) 

40 (51,9%) 
34 (44,2%) 

3 (3,9%) 
 
Примітки: ⃰ - статистично достовірна різниця між 1 і 2 групами. 
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Аналізуючи наведені вище дані, можна 
зазначити, що діти молодшого шкільного 
віку, які хворіють на хронічний тонзиліт, в 
більшості випадків (відповідно, 75-80%) від-
носяться до категорії часто хворіючих, при 
цьому  маючи компенсовану і субкомпенсо-
вану форми (до 96%). Це відповідає і навіть 
трохи перебільшує показники інших авторів 
[1, 13, 16]. При цьому цікавим виявився факт, 
що в 2-й групі у 70% осіб захворювання по-
чиналось з дитинства, в той час як при комбі-
нації хронічного тонзиліту і карієсу зубів в 
55% випадків за останні 1-2 роки. Ангінами 3 
і більше разів на рік страждає приблизно од-
наковий відсоток дітей (відповідно, 19-13%), 
але в 2-й групі значно частіше (77 проти 
59%), явне загострення хронічного тонзиліту 
виникало 1-2 рази на рік, в той час як в 1-й 
групі досить вагомий відсоток (24 проти 10%) 
належить пацієнтам з безангінозною формою 
хронічного тонзиліту.   

Традиційно характерним для обох 
груп залишаються скарги на періодичні болі 
в глотці і в області підщелепних лімфатич-
них вузлів у більшості пацієнтів, приблизно 
у половини – періодична слабкість, підви-
щена стомлюваність з тривалим субфебри-
літетом у 44-48% з них. Статистично дос-

товірна різниця  по групах за скаргами ви-
явлена лише в наявності неприємного запа-
ху з рота у пацієнтів 1-ї групи, що, безумов-
но, може бути наслідком патогенної  мікро-
флори як на/в мигдаликах, так і на поверхні 
зубів [6-8]. 

Об’єктивні ознаки хронічного тонзи-
літу (ознаки Б.С. Преображен-ського, С.Н. 
Зака, наявність казеозно-гнійних пробок у 
лакунах мигдаликів при ротації) також спо-
стерігаються у понад половини обстежених, 
його перебіг відбувається на фоні гіпертро-
фії піднебінних мигдаликів 3 ступеня, від-
повідно, у 43-50% пацієнтів, що може свід-
чити про недостатню функціональну актив-
ність і перенапруження місцевих захисних 
механізмів лімфоглоткового кільця.  

В цілому, для пацієнтів 1-ї групи була 
більш притаманна субкомпенсована форма 
хронічного тонзиліту (57%), а для 2-ї  – 
компенсована (52%). 

Зважаючи на те, що більшість дітей 
мала деякий арсенал супутньої соматичної 
патології, ми проаналізували виділені групи 
пацієнтів саме з цієї точки зору для 
з’ясування ідентичності та можливості по-
рівнювати без додаткового соматичного 
обстеження, що представлено в табл. 3. 

 
Таблиця 3  

Супутня соматична патологія у обстежуваних хворих 

Системи організму 
1-а група (n=177) 2-а група (n=77) 

кількість хворих 
Серцево-судинна 75 (42,4%) 31 (40,3%) 
Бронхо-легенева 59 (33,3%) 34 (44,2%) 
Кишково-шлунковий тракт 91 (51,4%) 32 (41,6%) 
Хребет і суглоби 62 (35%) 22 (28,7%) 
Сечовивідна 28 (15,8%) 15 (19,5%) 
Імунна 35 (19,8%) 11 (14,3%) 
Алергічні хвороби 81 (45,8) 31 (40,3%) 
Комбінація декількох хвороб у одного пацієнта 81 (45,8%) 36 (46,8%) 

 
Примітки: ⃰ - статистично достовірна різниця між 1 і 2 групами. 
 
 
Зміни імунної системи характеризува-

лись зафіксованим у імунолога імуноде-
фіцитним станом, носійством вірусу герпе-
су, вірусу Епштейна-Барра з наявністю в 
анамнезі перенесеного мононуклеозу. Май-
же у половини обстежуваних дітей (46%-

40%) визначались алергічні реакції різного 
роду (харчова, медикаментозна алергія, по-
лінози, кропивниця). Серед інших захворю-
вань відмічені: атопічний дерматит, реакти-
вний артрит суглобів, пієлонефрит, еутирео-
їдне збільшення щитоподібної залози і т.ін., 
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які самостійно визначалися в поодиноких 
випадках, але часто доповнювали симптоми 
комбінованої патології у одного хворого 
(відповідно, 46-47%), що само собою досить 
значуще. О.І. Тирса [32], В.В. Корчагіна 
[17] констатують, що 90,1% хворих на хро-
нічний тонзиліт з карієсом зубів відно-
ситься до 3-ї клінічної групи, визначаючи у 
них в більшості випадків  комбіновану су-
путню соматичну патологію. Порівнюючи з 
даними О.І. Тирса [32], можна констатува-
ти, що за деякими показниками (комбінація 
соматичних захворювань у одного хворого, 
патологія кишково-шлункового тракту) на-
ші дані дещо менші, а за іншими (захворю-
вання серцево-судинної, бронхо-легеневої 
системи, різні прояви алергії) – дещо вищі.  

В подальшому ми спостерігали за пе-
ребігом хронічного тонзиліту у дітей протя-
гом протягом року, у яких стоматологом 
проведена санація зубів, а отоларингологом 
– консервативне противорецидивне немеди-
каментозне лікування за протоколами МКЛ 
10 (промивання лакун піднебінних мигда-
ликів розчином антисептиків, фізіотерапія – 
УВЧ, лазеро- чи магнітотерапія на зону 
проекції піднебінних мигдаликів). Курс лі-
кування – 10 процедур на апараті «Тонзи-
лор». Спосіб лікування вибирався не тільки 
згідно з клінічними проявами тонзиліту, а і 
можливістю його проведення у дитини. 

Виявлено, що у 69 осіб (39%) з 1-ї гру-
пи і 45 (58,4%) з 2-ї групи прояви хронічного 
тонзиліту і частота рецидивів значно змен-
шились. Покращання проявлялось в зник-
ненні загострень на протязі року, в меншій 
частоті захворювання на ГРВІ, в зменшенні 
валикоподібного потовщення країв передніх 
і задніх піднебінних дужок та набряклості 
верхнього кута між ними і казеозних мас при 
ротації мигдаликів. У інших 108 осіб (61%) 
1-ї групи після санації каріозних зубів і кон-
сервативного немедикаментозного лікуван-
ня, а також у 32 дітей (41,6%) 2-ї групи пок-
ращання не спостерігалось, що вимагало до 
більш поглибленого обстеження та пошуку 
інших методів впливу. 

 
Висновки 
Нашими дослідженнями з’ясовано, що 

захворюваність на хронічний тонзиліт у 

дітей молодшого шкільного віку в м. Хар-
кові залишається приблизно на однаковому 
рівні на протязі останніх 5 років і складає в 
середньому 13,7 на 1000 населення. З об-
стежених 1710 дітей молодшого шкільного 
віку ознаки хронічного тонзиліту мали 254, 
що складало 14,9%, карієс зубів різної інте-
нсивності був у 286 осіб (16,7%), а комбіна-
ція хронічного тонзиліту і каріозного ура-
ження зубів у однієї дитини молодшого 
шкільного віку визначена у 177 (10,4% осіб 
від обстежених і 49% від хворих на хроніч-
ний тонзиліт).  

В групі пацієнтів з комбінацією хро-
нічного тонзиліту і карієсу зубів статистич-
но достовірно частіше відносно 2-ї групи 
визначалась безангінозна форма хронічного 
тонзиліту (24% осіб) з початком захворю-
вання в останні 1-2 роки у понад половини 
(55% осіб). Перебіг захворювання супрово-
джувався неприємним запахом з рота у 44% 
дітей, рубцевими спайками між мигдалика-
ми та піднебінними дужками, особливо у 
верхньому полюсі, у 63% з них, збільшен-
ням і ущільненням реґіонарних лімфа-
тичних вузлів – у 41%, що може свідчити 
про більш виражені порушення в мікробіо-
логічному та імунному статусі таких паціє-
нтів.  

Перебіг хронічного тонзиліту у дітей 
молодшого шкільного віку на тлі різномані-
тної супутньої соматичної патології відбу-
вається практично у половини дітей, часто 
комбінованої, але без достовірної різниці 
між групами в залежності від паралельно 
існуючого карієсу зубів. 

Взагалі, в 1-й групі статистично дос-
товірно частіше визначалась субкомпенсо-
вана форма хронічного тонзиліту (56,5% 
випадків), а в 2-й групі – компенсована 
(51,9%). Традиційна протирецидивна кон-
сервативна терапія і санація каріозних осе-
редків зубів призвела до поліпшення пере-
бігу запалення в лімфо-глотковому кільці у 
39% осіб 1-ї групи і 58% - з 2-ї групи. Ви-
щенаведені результати свідчать про необ-
хідність пошуку додаткових методів обсте-
ження таких дітей і адекватних способів 
корекції виявлених порушень. В цьому і 
полягає перспективність досліджень з обра-
ної проблеми.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА  
И КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Почуева Т.В., Ямпольская Е.С., Сапожникова И.М. (Харьков) 

А н н о т а ц и я  

На основании обследования 1710 детей при проведении школьных профосмотров выяснена частота 
встречаемости хронического тонзиллита в данном регионе среди больных в возрасте от 6 до 10 лет, кото-
рая составляет 14,9%. При этом почти половина из них имеют кариес зубов разной степени выраженности. 

В клинической симптоматике хронического тонзиллита отмечен достаточно большой для детей та-
кого возраста процент (24%) безангинозной формы, со всеми типичными признаками хронического вос-
паления, но с более частым наличием неприятного запаха изо рта, увеличением регионарных подчелюст-
ных лимфоузлов и рубцовыми изменениями нёбных миндалин с дужками, особенно у верхнего полюса, на 
фоне их гипертрофии. Разнообразная сопутствующая соматическая патология, с превалированием функ-
циональных изменений сердечно-сосудистой, бронхо-легочной систем и желудочно-кишечного тракта 
почти у половины обследованных, часто протекающих на фоне предрасположенности  к аллергическим 
реакциям, не отличалась от таковой при отсутствии кариеса зубов в этой возрастной категории детей. 

Доказано, что проведение планового противорецидивного лечения больных хроническим тонзилли-
том традиционными средствами и санация кариеса зубов приводит к стабилизации процесса только в 39% 
наблюдений, что обосновывает необходимость более углубленного изучения у этих пациентов особенно-
стей микробиологического, иммунного статуса и выработки дополнительных методов адекватной тера-
пии.  

Ключевые слова: хронический тонзиллит, кариес, эпидемиология, дети. 
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL PARALLELS TO CHRONIC TONSILLITIS  
AND DENTAL CARIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Pochueva T.V., Yampol’ska E.S., Sapozshnikova I.M.  
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education; e-mail: pochuev@mail.ru 

A b s t r a c t  

Materials and methods. Based on the survey of 1710 school children during prophylactic examinations 
the incidence of chronic tonsillitis in the region among children 6-10 years old was clarified. 

Resulsts and discussion. The incidence of chronic tonsillitis made 14.9%. Moreover, almost half of them 
have dental cavities of varying severity. Chronic tonsillitis in the study was presented by non-anginal form (24% 
of patients), with all the typical signs of chronic inflammation, but with more frequent presence of bad breath, 
increase in regional and submandibular lymph nodes, scars between the tonsils and arches, especially at the upper 
end, on the background of their hypertrophy. Various concomitant somatic pathology, with a prevalence of func-
tional changes in the cardiovascular, bronchopulmonary and gastrointestinal systems in almost half of the patients, 
often occurring on the allergic background does not differ from that in the absence of dental caries in children of 
this age group. 

Conclusion. It is proved that the conduct of the planned anti-relapse treatment of chronic tonsillitis by tra-
ditional means and tooth decay sanitation leads to the stabilization process in only 39% of cases. This justifies the 
need for a more in-depth study of these patients’ microbiologic features, their immune status and the development 
of additional methods of adequate therapy. 

Key words: chronic tonsillitis, dental caries, epidemiology, children. 
 


