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Ларингофарингеальний рефлюкс 
(ЛФР) – це патологічний стан організму, під 
час якого відбувається вплив шлункового 
вмісту на позастравохідні структури [6]. Це 
є ключовою відмінністю від гастроезофаге-
ального рефлюкса (ГЕР),  коли патологічні 
зміни обмежуються стравоходом на всій 
його довжині. Тривало існуючий без  засто-
сування лікування ГЕР призводить до роз-
витку гастроезофагеальної рефлюксної хво-
роби (ГЕРХ) або стравоходу Баретта [8].  

Слизова оболонка глотки і гортані 
більш чутлива до дії рефлюктата, ніж сли-
зова оболонка стравоходу. Це пов'язано із 
захисними механізмами слизової оболонки 
стравоходу. В нормі при потраплянні шлун-
кового вмісту в стравохід посилюється пе-
ристальтика останнього, а також збільшу-
ється вироблення бікарбонату, який нейтра-
лізує агресивну дію рефлюктата [11]. В гор-
танній  частині глотки, подібних механізмів 
захисту немає, отже навіть один епізод ЛФР 
може викликати патологічні зміни [15]. 
Скарги виникають через іррадіацію болю 
при езофагіті, дискоординації м'язів страво-
ходу або через пряму дратівливу дію реф-
люктата на слизову оболонку. 

Слизова оболонка гортані відрізняєть-
ся особливою чутливістю до впливу кисло-
ти і пепсину. Однак різні ділянки гортані 
по-різному реагують на дію рефлюктата і 
його окремі компоненти. Слизова оболонка 
підголосової порожнини і міжчерпакуватий 
простір найбільш чутливі до шлункового 
вмісту. Порівняно з глоткою тканини горта-
ні більш стійкі до впливу кислоти, в той же 
час пепсин може викликати необоротні змі-
ни у слизовій оболонці. Більш детальні дос-
лідження виявили механізми захисту в сли-

зовій оболонці гортані від шкідливої дії 
патологічного рефлюкса [7]. Фермент вугі-
льної ангідрази при взаємодії з вугільним 
діоксидом продукує бікарбонати, які нейт-
ралізують кислоту в рефлюктаті. Вугільна 
ангідраза ІІІ присутня в достатній кількості 
в нормальному епітелії гортані та відсутня 
при ЛФР [11]. 

Діагноз ЛФР ґрунтується на скаргах 
пацієнта, ларингоскопічних  симптомах і 
даних об'єктивного дослідження [1, 5]. «Зо-
лотим стандартом» з інструментальних ме-
тодів діагностики ЛФР є добова рН-метрія з 
одночасним використанням двох зондів (в 
проксимальному і дистальному відділах 
стравоходу) [13, 16]. Так, в 1994 р. група 
вчених з Німеччини на чолі з професором 
Maier зазначила, що у більшості хворих з 
оториноларингологічними проявами ГЕРХ 
виявлено гастроезофагеальний рефлюкс. 

Фіброгастродуоденоскопія є основним 
методом оцінки тяжкості рефлюкс-
езофагіту, однак вона не дає можливості 
діагностувати ГЕРХ на ранніх стадіях хво-
роби, при ендоскопічно негативній формі 
ГЕРХ, а також оцінити частоту і тривалість 
патологічних нападів [3, 12]. Останнім ча-
сом надійним методом діагностики є трива-
ла рН-метрія стравоходу [4, 10]. Вимірюю-
чий електрод рН-зонда розташовується 
строго нижче верхнього стравохідного сфі-
нктера. Кількість каналів рН-зонда може 
бути від 1 до 3. Визначено, що проведення 
зонда діаметром 3 мм не впливає на частоту 
розвитку гастроезофагеальних рефлюксів. 
Інформація, отримана при 24-годинній рН-
метрії, дозволяє точно виявити, протягом 
якого часу слизова оболонка зазнає впливу 
соляної кислоти [9]. Під гастроезофагеаль-
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ними рефлюксами прийнято враховувати 
епізоди, при яких рН в стравоході опуска-
ється нижче 4 [2]. Показник рН = 4 був ви-
значений пороговим, оскільки, по-перше, 
симптоми у більшості хворих виникають 
при значеннях рН в стравоході, нижчих за 
4; по-друге, при рН менше 4 набуває актив-
ність пепсин – найбільш агресивний фактор, 
що ушкоджує епітелій слизової оболонки 
[14, 17]. Важливо враховувати фізіологічні 
впливи. Вони відрізняються тим, що з'явля-
ються переважно після прийому їжі та ма-
ють невелику тривалість (за добу може бути 
не більше 50 таких рефлюксів, а сумарний 
час, протягом якого рН становить менше 4 
од., становить не більше 1 години). 

Мета дослідження: вивчити частоту 
проявів ларингофарингеального рефлюкса у 
хворих з поліпами гортані. 

 
Матеріали та методи 
За період 2009-2013 рр. в ЛОР-клініці 

Інституту невідкладної і відновлювальної 
хірургії (ІНВХ) ім. В. Гусака нами  обсте-
жено 196 пацієнтів з поліпами гортані. Вік 
хворих складав від 21 до 74 років (середній 
вік – 38 років). Жінок було 82 (41,7%), чо-
ловіків – 114 (58,3%). Критерієм виключен-
ня була наявність тяжкої супутньої патоло-
гії. У всіх хворих проводилося стандартне 
дослідження ЛОР-органів (збір скарг та 
анамнезу захворювання, зовнішній огляд 
ЛОР-органів, риноскопія, отоскопія, фарин-
госкопія, ларингоскопія), за наявністю по-
казань виконувалась пряма ларингоскопія. 
Враховувався характер і локалізація патоло-
гічного процесу в гортані. З метою скри-
нінг-діагностики ларингофарингеального 
рефлюкса використовувалась тест-система 
RSI (The Reflux Symptom Index) та RFS (The 
Reflux Finding Score). В сумнівних випадках 
застосовувалась добова рН-метрія за допо-
могою рН-метра «АГ-1РН-М» (рис.1). 
Отримані дані оброблялися з використан-
ням комп'ютерної системи «Ацидогастрог-
раф АГ-1РН-М» (Україна). 

При аналізі рН-грам у стравоході при-
йнято використовувати такі показники 
(DeMeester та співавтори, 1980): 

1. Відсоток часу, протягом якого рН 
<4. Це найбільш значуща відміна між пато-
логічним і фізіологічним рефлюксом. Цей 

показник не залежить від того, чи виникали 
епізоди рідко і були тривалими або, навпа-
ки, були короткими, але частими. 

2. Відсоток часу, протягом якого рН 
<4 при вертикальному положенні тіла паці-
єнта. 

3. Відсоток часу, протягом якого рН 
<4 при горизонтальному положенні тіла 
пацієнта. 

4. Загальне число рефлюксів з рН <4 
за добу. 

5. Число рефлюксів з рН <4 триваліс-
тю більше 5 хв за добу. 

6. Тривалість найбільш тривалого ре-
флюксу з рН <4. 

Числова величина вираховувалася по 
кожному з наведених вище шести парамет-
рів за такою формулою: 

 
      Дані пацієнта – Середнє значення      

+1, 
                Стандартне відхилення      

 
де середні значення і стандартні від-

хилення по кожному параметру бралися з 
табл. 1, наведеної нижче (Jamieson, Stein,  
DeMeester, 1992). Сума обчислених величин 
називається показником DeMeester. Норма-
льним вважається показник DeMeester мен-
ше 14, 72. Якщо показник DeMeester пере-
вищує величину 14,72, то це говорить про 
наявність ГЕР. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. рН-метр «АГ-1рН-М». 
 
 
 

Також існує градація ступеня тяжкості 
рефлюкса за показниками 24-годинний мет-
рії (табл. 2). 
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Таблиця 1 
Нормальні показники 24 годинної рН-метрії 

Показники Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення Медіана Мінімальна 

величина 
Максимальна 

величина 

95% інтервал 
(нормальна 
величина) 

Відсоток часу з рН < 4,  
загальне, % 1,51 1,4 1,2 0 6,0 4,45 

Відсоток часу з рН < 4,  
стоячи, % 2,2 2,3 1,6 0 9,3 8,4 

Відсоток часу з рН < 4,  
лежачи, % 0,6 1,0 0,1 0 4,0 3,5 

Кількість рефлюксів з рН < 4 19,0 12,8 16,0 2,0 56,0 46,9 
Число рефлюксів тривалістю 
більше 5 хв 0,8 1,2 0 0 5,0 3,5 

Величина тривалого  
рефлюксу, хв. 6,7 7,9 4,0 0 46,0 19,8 

 
 

Таблиця 2 
Ступінь тяжкості рефлюкса за показниками 24-годинної метрії 

Показники Норма ГЭР легкого  
перебігу 

ГЭР середнього 
ступеня тяжкості Виражений ГЭР 

Відсоток часу з рН < 4,  
загальний, % 4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 Вище 7,5 

Відсоток часу з рН < 4,  
стоячи, % 8,4 8,4-9,3 9,3-10,2 Вище 10,2 

Відсоток часу з рН < 4,  
лежачи, % 3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 Вище 4,5 

Кількість рефлюксів з рН < 4 47 47-56 56-67 Вище 67 
Число рефлюксів тривалістю 
більше 5 хвилин 3,5 3,5-4,0 4,0-6,5 Вище 6,5 

Тривалість най тривалого 
рефлюксу, хв. 20 20-46 46-66 Вище 66 

 
 
 
На підставі проведеного обстеження 

були сформовані  такі групи: 30 пацієнтів з 
поліпами гортані, асоційованими з ЛФР, і 
30  хворих з поліпами гортані без проявів 
ЛФР. 

 
Результати та обговорення 
Дані рН-моніторування дозволили ви-

явити наявність гастроезофагеального реф-
люкса у 28,7%  обстежуваних з поліпами гор-
тані. ГЕР легкого перебігу виявлено у 10 
(17,9%) хворих, ГЕР середнього ступеня тяж-
кості – у 31 (54,4%) і виражений ГЕР – у 15 
(27,7%). Згідно з критеріями, показник De 
Meester у всіх обстежених перевищував 14,72. 

Аналіз рН-грам показав, що ЛФР мо-
же розвиватися не тільки в нічний час, а й в 

день у вертикальному положенні тіла. Екс-
позиція кислоти в стравоході вночі була 
істотно вищою у цих хворих, ніж в денний 
час. Під час сну епізоди рефлюкса зустріча-
лися рідше, ніж в денний період, але вони 
були більш тривалими. Ці положення підт-
верджують теорію про зниження протекто-
рних механізмів стравоходу від агресивного 
впливу рефлюктата під час сну. В нічний 
час сповільнюється спорожнення шлунка, 
зменшується продукція слини, знижується 
частота ковтання і, як наслідок, змінюються 
буферні системи захисту стравоходу. Нас-
лідком цих процесів є подовження часу пе-
ребування рефлюктата в просвіті стравохо-
ду і збільшення ризику аспірації шлунково-
го вмісту у верхні дихальні шляхи. 
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Рис. 2. рН-грама у пацієнта П. з рефлюксом 

вертикального і горизонтального положення 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 3. рН-грама пацієнта У. з рефлюксом 

горизонтального положення 
 
У хворих з більш тяжким перебігом 

захворювання визначалися рефлюкси як у 
вертикальному, так і в горизонтальному 
положенні, тоді як при менш тяжких фор-
мах частіше фіксувався ЛФР у вертикаль-
ному положенні тіла. Швидше за все, цей 
факт говорить про спонтанне розслаблення 

нижнього стравохідного сфінктера (НСС) 
на ранніх стадіях захворювання, а  з прогре-
суванням захворювання відбувається пору-
шення стравохідно-шлункового бар'єру і 
рефлюкси відбуваються незалежно від по-
ложення тіла. 

Крім рефлюкса соляної кислоти і пеп-
сину, пошкодження стравоходу і верхніх 
дихальних шляхів може бути пов'язано з 
рефлюксом жовчі. Рефлюкс жовчі можна 
визначити  за підвищенням рН більше 7 од. 
Такі рефлюкси зустрічалися значно рідше, 
ніж кислотні (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. рН-грама у пацієнта Н. з лужним ре-

флексом 
 
Основні скарги у хворих з поліпами 

гортані за шкалою Reflux Symptom Index 
(RSI) представлені в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Скарги пацієнтів за шкалою RSI 

Скарги  
пацієнтів 

Кількість хворих 

з ЛФР без 
ЛФР з ЛФР без 

ЛФР з ЛФР без 
ЛФР з ЛФР без 

ЛФР з ЛФР без 
ЛФР з ЛФР без 

ЛФР 
Дисфонія або 
проблеми з 
голосом 

0 0 1 
(3,3%) 

2  
(6,6%) 

2  
(6,6%) 

2 
(6,6%) 

7 
(23,3%) 

12 
(40,0%) 

17 
(56,6%) 

8 
(26,6%) 

13 
(10,0%) 

6 
(20,0%) 

Бажання полос-
кати горло 

2  
(6,6%) 

20 
(66,6%) 

4 
(13,3%) 

4 
(13,3%) 

7 
(23,3%) 

2 
(6,6%) 

8 
(26,6%) 

2 
(6,6%) 

4 
(13,3%) 

1 
(3,3%) 

5 
(16,6%) 

1 
(3,3%) 

Велика кількість 
слизу в горлі 

9 
(30,0%) 

22 
(73,3%) 

9 
(30,0%) 

4 
(13,3%) 

8 
(26,6%) 

1 
(3,3%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

Утруднення при 
ковтанні їжі, 
рідини, таблеток 

9 
(30,0%) 

20 
(66,6%) 

7 
(23,3%) 

4 
(13,3%) 

8 
(26,6%) 

2 
(6,6%) 

3 
(10,0%) 

1 
(3,3%) 

2 
(6,6%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

Кашель після їжі 
або в положенні 
лежачи 

4 
(13,3%) 

20 
(66,6%) 

4 
(13,3%) 

3 
(10,0%) 

7 
(23,3%) 

2 
(6,6%) 

8 
(26,6%) 

2 
(6,6%) 

6 
(20,0%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

Напади кашлю 
або утруднення 
дихання 

5 
(16,6%) 

18 
(60,0%) 

17 
(56,6%) 

2 
(6,6%) 

6 
(20,0%) 

7 
(23,3%) 

1 
(3,3%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 

 
0 

Постійний не-
приємний, драті-
вливий кашель 

1 
(3,3%) 

 

1 
(3,3%) 

 

2 
(6,6%) 

9 
(30,0%) 

5 
(23,3%) 

9 
(30,0%) 

8 
(26,6%) 

5 
(16,6%) 

13 
(43,3%) 

3 
(10,0%) 

1 
(3,3%) 

3 
(10,0%) 

Відчуття існу-
вання «грудки» в 
горлі 

2 
(6,6%) 

7 
(23,3%) 

2 
(6,6%) 

13 
(43,3%) 

11 
(36,6%) 

5 
(16,6%) 

9 
(30,0% 

3 
(10,0%) 

4 
(13,3%) 

1 
(3,3%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

Печія, біль за 
грудиною 

1 
(3,3%) 

11 
(36,6%) 

6 
(20,0%) 

13 
(43,3%) 

12 
(40,0%) 

1 
(3,3%) 

8 
(26,6%) 

2 
(6,6%) 

2 
(6,6%) 

2 
(6,6%) 

1 
(3,3%) 

1 
(3,3%) 
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Як видно з табл. 3, найбільш вираже-
ною скаргою у пацієнтів з поліпами гортані 
була дисфонія. Ймовірно, це було пов'язано 
не стільки з наявністю ЛФР, скільки з полі-
позними змінами голосових складок. Най-
менш вираженою скаргою у пацієнтів без 
ЛФР було відчуття великої кількості слизу в 
глотці. Дещо рідше у тестованих зазначали-
ся утруднення при ковтанні їжі, рідини, 

таблеток і кашель після їжі або в положенні 
лежачи. Разом з тим скарги на печію з одна-
ковою частотою пред'являли пацієнти в 
обох групах. Скарги на постійний кашель 
або утруднення дихання спостерігалися 
частіше у хворих з ЛФР. 

Ларингоскопічні прояви ЛФР визна-
чалися за допомогою оціночної шкали – The 
Reflux Finding Score (RFS) (табл. 4). 

 
 

Таблиця 4 
Індекс рефлюксу (RFS) 

Клінічні прояви Число хворих 
З ЛФР Без ЛФР 

n % бали n % бали 

Набряк підголосової 
порожнини 

немає – 0 22 73,3 0 28 93,3 0 

є ‒ 2 8 26,6 16 2 6,6 2 

Облітерація 
шлуночків гортані 

немає – 0 6 20,0 0 21 70,0 0 
часткова  – 2 19 63,3 38 8 26,6 16 
повна – 4 5 16,6 20 1 3,3 4 

Гіперемія слизової 
оболонки 

немає ‒ 0 4 13,3 0 18 60,0 0 
лише черпакува-
тий відросток – 2 20 66,6 40 10 33,3 20 

дифузна – 4 6 20,0 24 2 6,6 8 

Гіперемія голосових 
складок 

немає – 0 1 3,3 0 17 56,6 0 
помірна – 1 8 26,6 8 8 26,6 8 
середньої  
тяжкості – 2 13 43,3 26 3 10,0 6 

тяжка – 3 6 20,0 18 1 3,3 3 
дифузна – 4 2 6,6 8 1 3,3 4 

Дифузний набряк 
гортані 

немає – 0 9 30,0 0 22 73,3 0 
помірний – 1 8 26,6 8 5 16,6 5 
середньої  
тяжкості – 2 11 36,6 22 3 10,0 6 

тяжкий – 3 1 3,3 3 0 0 0 
обструктивний – 
4 1 3,3 4 0 0 0 

Гіпертрофія межче-
рпаловидного прос-
тору 

немає – 0 1 3,3 0 24 80,0 0 
помірна – 1 13 43,3 13 4 13,3 4 
середньої  
тяжкості – 2 11 36,6 22 2 6,6 4 

тяжка – 3 3 10,0 9 0 0 0 
обструктивна – 4 2 6,6 8 0 0 0 

Грануляції 
немає – 0 29 96,6 0 30 100 0 
є ‒ 2 1 3,3 2 0 0 0 

Ендоларингеальний 
слиз 

немає – 0 8 26,6 0 25 83,3 0 
є ‒ 2 22 73,3 44 5 16,6 10 

 взагалі   11,1   3,3 
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Як випливає з табл. 4 RFS, поліпи гор-
тані, асоційовані з ЛФР, поєднувалися із 
запальними змінами слизової оболонки гор-
тані. Це виражалося в гіперемії слизової 
оболонки у 66,6% обстежених в групі з 
ЛФР. Гіперемія голосових складок у хворих 
з ЛФР також спостерігалася в декілька разів 
частіше – у 43,33% (проти 10,00%). Тяжка і 
обструктивна форми гіпертрофії межчерпа-
ловидного простору гортані виявлялися 
виключно у пацієнтів на фоні ЛФР – в 
10,0% і 6,6% випадків, відповідно. В цій же 
групі у 16,6% хворих фіксувалася повна 

облітерація гортанних шлуночків. Одночас-
но  у хворих без ЛФР такі прояви, як дифу-
зний набряк гортані, гіпертрофія межчерпа-
ловидного простору і грануляції, зовсім 
були відсутні. Таким чином, наявність ЛФР 
у хворих з поліпозними змінами гортані і 
проявами «заднього ларингіту» можна розг-
лядати як ко-фактор даних змін. 

Як видно з табл. 5, найбільш мізерні 
ларингоскопічні зміни спостерігалися при 
ГЕР легкого перебігу. Разом з тим низький 
ларингоскопічний індекс зафіксований у 2 
пацієнтів з вираженим ГЕР. 

 
 

Таблиця 5 

Індекс ларингоскопії при різній тяжкості ГЕР 

Індекс 
ларингоскопії 

ГЕР легкого перебігу 
(n=5) 

ГЕР середньої тяжкості 
(n=17) 

Виражений ГЕР 
(n=8) 

кількість хворих 
0-10 2 3 2 
10-20 2 8 2 
20-26 1 6 4 

 
 
Висновки 
При рН-моніторуванні стравоходу пі-

дтверджено наявність патологічного реф-
люкса у 79 (95,2%) пацієнтів з поліпами 
гортані, що було попередньо виявлено за 
шкалами RSI і RFS.  

Найчастішими скаргами у пацієнтів з 
ЛФР-асоційованими поліпами гортані бу-
ли дисфонія (56,6%) і постійний кашель 
(43,3%). Поліпи гортані на фоні ЛФР су-

проводжувалися гіперемією слизової обо-
лонки (66,6%) і голосових складок 
(70,0%). 

Тести RSI і RFS є простими, зручними 
і одночасно високо достовірними методами 
діагностики ЛФР, тому можуть бути реко-
мендовані для скринінга і динамічного спо-
стереження при даній патології, а рН-метрія 
є високо достовірним методом для діагнос-
тики кислих рефлюксів. 
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CУТОЧНАЯ  рН-МЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИПАМИ ГОРТАНИ 

Юренко Е. А. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Ларингофарингеальный рефлюкс (ЛФР) – это патологическое состояние организма, во время кото-
рого происходит воздействие желудочного содержимого на внепищеводные структуры. Диагноз ЛФР 
основывается на жалобах пациента, ларингоскопической симптоматике и данных объективного исследо-
вания. «Золотым стандартом» из инструментальных методов диагностики ЛФР является суточная рН-
метрия с одновременным использованием двух зондов (в проксимальном и дистальном отделах пищево-
да). 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости ларингофарингеального рефлюкса у больных с 
полипами гортани.  

Материалы и методы. За период 2009-2013 гг. в ЛОР-клинике института неотложной и восстано-
вительной хирургии (ИНВХ) им.В.Гусака нами наблюдалось 196 пациентов с полипами гортани. С целью 
скрининг-диагностики ларингофарингеального рефлюкса использовались тест-система RSI (The Reflux 
Symptom Index) и RFS (The Reflux Finding Score). В сомнительных случаях проводилась суточная рН-
метрия с помощью рНметра «АГ-1рН-М». Полученные данные обрабатывались при помощи компьютер-
ной системы «Ацидогастрограф АГ-1рН-М» (Украина). 

Результаты и обсуждение. Данные рН-мониторирования позволили выявить наличие гастроэзо-
фагеального рефлюкса у 28,7% больных с полипами гортани. ГЭР легкого течения отмечен у 10 (17,9%) 
пациентов, ГЭР средней степени выраженности – у 31 (54,4%) и выраженный ГЭР – у 15 (27,7%). Крите-
рий DeMeester у всех обследованных превышал показатель 14,72. 

Выводы. рН-мониторирование пищевода выявило наличие патологического рефлюкса у 79 (95,2%) 
пациентов с ЛФР, проходивших тестирование по шкалам RSI и RFS. рН-метрия является высоко досто-
верным методом для диагностики кислых рефлюксов. 

Наиболее частыми жалобами у пациентов с ЛФР-ассоцированными полипами гортани являлись 
дисфония (56,67%) и постоянный кашель (43,33%). Полипы  гортани на фоне ЛФР сопровождались таки-
ми  воспалительными изменениями слизистой оболочки гортани, как гиперемия слизистой оболочки 
(66,67%) и голосовых складок (70,01%).  

Тест RSI и RFS являются простыми, удобными и вместе с тем высоко достоверными методами ди-
агностики ЛФР, поэтому могут быть рекомендованы для скрининга и динамического наблюдения при 
данной патологии. 

Ключевые слова: полип гортани; ларингофарингеальный рефлюкс; рН-мониторирование. 
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24-HOURS pH-MONITORING IN PATIENTS WITH VOCAL FOLDS POLYPS 

Yurenko E.A.  

P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education 

A n n o t a t i o n  

Laryngopharyngeal reflux - a pathological condition of the body, in which there is an influence of gastric 
contents on pharynx and larynx. The diagnosis is based on patient complaints, laryngeal picture and data of objec-
tive research. "Gold standard" amount instrumental methods of diagnosis LFR is esophageal pH monitoring with 
simultaneous use of two probes (in the proximal and distal esophagus). 

The purpose of thisstudy–to study the prevalence of LPR amount patients with vocal fold polyps. 
Materials and Methods:during the period of 2009-2013 in the ENT clinic of the V.Gusaka Institute of 

Emergency and Reconstructive Surgery (IURS) we observed 196 patients with vocal fold polyps. For the purpose 
of screening diagnostics LPRwe used a test system RSI (The Reflux Symptom Index) and RFS (The Reflux Find-
ing Score). In cases of doubt, carried esophageal pH monitoring using "АГ-1рН-М". The data were processed 
using a computer system "Ацидогастрограф АГ-1рН-М" (Ukraine). 

Results:these pH-monitoring revealed the presence of gastroesophageal reflux in 28.7% of patients with 
vocal fold polyps. GER lung flow was observed in 10 (17.9%) patients, GER moderate severity - in 31 (54.4%) 
patients and pronounced GER - in 15 (27.7%). According to the criteria DeMeester all examined exceeded the 
figure 14.72. 

Conclusion:esophageal pH monitoring revealed the presence of abnormal reflux in 79 (95.2%) patients 
with LPR, are tested on scales RSI and RFS. pH monitoring is a highly reliable method for the diagnosis of acid 
reflux. 

The most frequent complaints in patients with LPR-associated laryngeal polyps were hoarseness 
(56.67%) and persistent cough (43.33%). Polyps of vocal cord in the background LPR accompanied by such in-
flammatory changes in the mucous membrane of the larynx such as redness of the mucous membrane (66.67%) 
and the vocal fold polyps (70.01%). 

Test RSI and RFS are simple, comfortable and yet highly reliable diagnostic methods LPR and can be 
recommended for screening and follow-up of this disease. 

Keywords: vocal fold polyp, laryngopharyngeal reflux, pH-monitoring. 
 


