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ПОКАЗНИКИ ЛОКАЛЬНОЇ РЕАКТИВНОСТІ В СЛИНІ ХВОРИХ
З ПАТОЛОГІЄЮ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ПОВІДОМЛЕННЯ 4
ІМУНО-БІОХІМІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
РОТОГЛОТКОВОГО СЕКРЕТУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ФАРИНГІТ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ПЕРЕБІГУ ХВОРОБИ
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»,
(дир. – акад. НАМН України, проф. Д.І. Заболотний)

Дослідження ротоглоткового секрету
(РС), який безпосередньо контактує з поверхнею слизової оболонки (СО), можуть розглядатись як один з шляхів одержання інформації як про наслідки впливу на неї пошкоджуючих чинників, так і про ефективність функціонування місцевих захиснокомпенсаторних механізмів, що діють у
порожнині рота та на поверхні верхніх дихальних шляхів (ВДШ) [8, 9].
Доцільність такого підходу підтверджується результатами наших попередніх
досліджень при хронічному риносинуситі,
алергічному риніті або при поєднанні
останнього із запальними захворюваннями
ВДШ, при яких в РС пацієнтів спостерігали
зрушення ряду імунологічних та біохімічних параметрів, пов’язаних із формуванням
клінічних проявів хвороби [8, 9]. Для хронічного фарингіту (ХВ) такими є скарги на
дискомфорт у горлі, відчуття «комка», стікання слизу, а при об’єктивному обстеженні
– запалення глотки проявляється гіперемією, набряком та потовщенням слизової оболонки, тоді як місцями поверхня задньої
стінки органа вкрита прозорим або мутним
слизом.
Мета роботи – визначити зв’язок між
імуно-біохімічними і цитологічними показ28

никами рото глоткового секрету у хворих на
хронічний фарингіт в залежності від клінічної стадії захворювання.
Матеріали і методи
Об’єктом спостереження був ротоглотковий секрет 15 пацієнтів з хронічним фарингітом в стадії загострення хвороби, а
також РС, отриманий повторно у 11 з цих
пацієнтів в стадії ремісії, яка тривала не
менш ніж 2 тижні. Контрольну групу склали
32 донори без наявної ЛОР-патології. Усі
обстежені особи мали санований стан ротової порожнини. РС одержували зранку натщесерце без стимуляції слиновиділення
[6]. Перед одержанням дослідного матеріалу всі пацієнти не чистили зубів і не обполіскували порожнину рота.
Клітинний осад з РС одержували седиментацією протягом 10 хв при 300 g. Потім супернатанти додатково центрифугували ще 20 хв при 1500 g, отриману надосадову рідину використовували у подальших
імунологічних та біохімічних дослідженнях.
З осаду ротоглоткового секрету робили мазки, які забарвлювали або за Паппенгеймом-Крюковим [11] для оцінки клітинного складу [6], або специфічно на рибонуклеопротеїди [13] для цитохімічного визнаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

чення серед епітеліоцитів кількості шипуватих і базальних клітин багатошарового плоского незроговілого епітелію та одношарового багаторядного війчастого епітелію повітроносних шляхів і носової порожнини.
Препарати досліджували під світловим мікроскопом при збільшеннях 200х, 400х та
675х. Загальну кількість і наявність окремих
типів епітеліоцитів визначали на площі 30ти полів зору.
Вміст у РС секреторної та мономерної
форм імуноглобуліну А (sIgA та mIgA) вимірювали за методом Манчіні [16] реактивами виробництва «ГНЦ Институт иммунологии» (Москва, РФ). Концентрацію лактоферину (ЛФ) та інтерлейкіну-1β (ІЛ-1β)
досліджували методом твердофазного імуноферментного аналізу реактивами фірм
«Вектор-Бест» та «Протеиновый контур»
(РФ).
Інтенсивність процесів перекисного
окислення ліпідів (ПОЛ) вимірювали методом перекисної хемілюмінесценції на люмінометрі LKB-Wallac 1250 (Швеція) за величиною світлосуми, підрахованої за 5 хв (Σсв.
5 хв.) у мВ після додавання до 1 мл РС
500 мкл 3 %-го розчину перекису водню [7].
Для визначення рН ротоглоткового
секрету використовували рН-метр рН-673.
Загальну активність нейтральних протеїназ
(ПРА) оцінювали за гідролізом РС протаміна сульфату [10], активність еластази – за
швидкістю відщеплення п-нітроаніліну (пНА) від хромогенного субстрату – Suc-Ala3пара-нітроаніліду [5], а вміст α1-інгібітора
протеїназ (α1-IП) – за здатністю РС гальмувати гідроліз трипсином N-бензоїл-DLаргінін-пара-нітроаніліду [4]. Активність
калікреїну досліджували спектрофотометричним методом з використанням специфічного для ферменту ротової рідини хромогенного субстрату Д-Вал-Лей-Арг-паранітроаніліду [14], а активність кінінази – за
методом Folk та співавторів [3]. Вміст лізоциму вимірювали нефелометричним методом [17], каталазну активність – йодометричним [1], а рівень білка – за Lowry та
співавторами [15].
Статистичну обробку результатів проводили із застосуванням однобічного непараметричного критерію «U» Манна-Уїтні за
допомогою пакету програм для статистичЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

ної обробки біометричних даних WinPEPI.
Дані в таблицях наведено у вигляді середньої арифметичної (М), універсальної середньої – медіани (Ме) та міжквартильного
інтервалу (Q25-Q75).
Результати та їх обговорення
У представленій роботі, як і в наших
попередніх дослідженнях [8, 9], визначались імуно-біохімічні показники РС, які
відображають дію як патогенних, так і захисних чинників на слизову оболонку, а також
зміни клітинного складу РС в залежності від
стадії хронічного фарингіту.
З результатів, наведених в табл. 1, видно, що загострення хронічного фарингіту
супроводжується зрушеннями у РС, які відображають пригнічення стану місцевого
імунітету – в РС статистично достовірно
знижується концентрація sIgA на тлі несуттєвих змін вмісту mIgА, істотно зменшується активність лізоциму, одночасно з цим
зростає рівень ЛФ (p<0,05). Звертає на себе
увагу той факт, що присутність в РС прозапального цитокіну ІЛ-1β хоча в середньому
і підвищується, але достовірно не відрізняється від контрольних значень.
На роль мікробного чинника в активізації хронічного фарингіту вказує як зростання у РС активності каталази, яка здебільшого має мікробне походження [12], так і
статистично достовірне зниження рН РС
(рU<0,05). Оскільки відомо, що найбільш
сильним дестабілізуючим рН фактором ротової рідини є кислотопродукуюча активність мікрофлори порожнини рота, величина рН і її коливання мають важливе значення у виникненні патологічних процесів у
тканинах, що омиваються ротовою рідиною
[2].
Одночасно зі зниженням pН, у ротоглотковому секреті істотно зростає концентрація білку, що може сприяти змінам його
в’язкості та рухливості [2]. Відповідно, наслідком змін білкового складу РС можуть
стати скарги хворих на ХФ на дискомфорт у
горлі, відчуття «комка» та стікання слизу.
У ґенезі проявів хронічного фарингіту
бере участь і система еластази нейтрофілів
та її кислотостабільного інгібітора, що місцево синтезується, і від активності якої залежить інтенсивність процесів загоєння
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пошкоджень у порожнині рота [2]. Загострення ХФ супроводжується істотним підвищення активності еластази (рU<0,01) у РС
з одночасним зменшенням дії α1-IП
(рU<0,01). Також у РС суттєво зростає активність калікреїну (рU<0,05) паралельно із
достовірним пригніченням активності кінінази (рU<0,05), що вказує на активізацію у
РС як протеолітичних процесів, так і кініноутворення. Разом із цим сумарна актив-

ність нейтральних протеїназ хоча в середньому і збільшується, однак статистично
залишається в межах норми. ЇЇ роль в ґенезі
ХФ виявляється лише при згасанні проявів
захворювання, коли спостерігається суттєве
(рU<0,05) зменшення ПРА в бік нормалізації. Вказані зрушення також можуть бути
одним з факторів, які обумовлюють виникнення неприємних відчуттів у горлі хворих
із загостренням ХФ.

Імуно-біохімічні показники РС хворих на хронічний фарингіт
на різних стадіях перебігу захворювання
контрольна
Показник

1
рН, од. рН

Загальний вміст білка, мг/мл

Вміст розчинного білка, мг/мл

Загальна активність
нейтральних протеїназ (ПРА),
нмоль аргініну/(хв ∙ мг білка)
Активність еластази,
нмоль п-НА/(год · мг білка)

Вміст α1-IП, мкг/мг білка

Активність калікреїна,
мкмоль п-НА/(год · мг білка)
Активність кінінази,
мкмоль ГК/(год ∙ мг білка)

30

M
Me
(Q25-Q75)
n
2
7,33
7,24
(7,05-7,74)
n=28
1,31
1,38
(1,06-1,54)
n=22
0,82
0,76
(0,60-0,96)
n=30
22,95
25,10
(13,30-31,80)
n=12
9,75
7,00
(2,05-13,75)
n=21
6,08
4,70
(4,20-7,25)
n=13
1,06
1,00
(0,68-1,40)
n=27
0,63
0,56
(0,41-0,86)
n=19

Таблиця 1

Групи обстежених
хворі на хронічний фарингіт
стадія загострення
стадія ремісії
M
M
Me
Me
(Q25-Q75)
(Q25-Q75)
n
n
3
4
6,97*
7,05
7,09
7,08
(6,64-7,26)
(6,72-7,51)
n=7
n=8
1,78**
1,83*
1,80
1,60
(1,40-2,25)
(1,50-2,20)
n=13
n=11
1,03*
1,09**
0,98
1,04
(0,77-1,22)
(0,87-1,25)
n=14
n=11
33,14
50,34
25,00
37,60
(8,80-35,00)
(14,00-66,00)
n=11
n=14
pU<0,05
22,72**
22,92*
17,70
10,50
(9,75-34,40)
(7,20-39,50)
n=13
n=11
2,75**
2,62**
2,45
1,80
(0-3,80)
(1,30-3,80)
n=12
n=11
1,43*
1,30
1,38
1,24
(0,98-1,75)
(0,79- 1,52)
n=14
n=11
0,42*
0,52
0,44
0,44
(0,23-0,60)
(0,38-0,48)
n=12
n=10
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Продовження таблиці 1
1
Світлосума перекисної
хемілюмінесценції за 5 хв, мB
Активність каталази,
мг Н2О2/(хв ·мг білка)

Активність лізоциму, мкг/мг білка

Вміст лактоферину, нг/мл

Вміст ІЛ-1β, пг/мл

Вміст sIgA, г/л

Вміст mIgA,г/л

2
2,62
2,40
(1,52-3,47)
n=13
0,92
0,82
(0,57-1,40)
n=18
21,13
14,00
(7,00-18,00)
n=12
1479,00
900,00
(375,00-1650,00)
n=20
78,64
9,00
(0-136,00)
n=11
0,74
0,90
(0,18-1,20)
n=21
0,29
0
(0-0,70)
n=21

3
7,68**
7,14
(3,06-10,54)
n=12
1,62**
1,67
(1,10-2,20)
n=6
8,40*
6,30
(5,50-6,80)
n=6
2611,15*
2100,00
(995,00-4445,00)
n=13
138,00
74,00
(4,00-345,00
n=7
0,43*
0,20
(0-0,70)
n=13
0,23
0,20
(0-0,30)
n=13

4
5,77**
5,90
(2,75-7,96)
n=11
-

3155,63*
3155,00
(625,00-5550,00)
n=8
72,86
0
(0-108,00)
n=7
1,78
0,95
(0,05-4,80)
n=8
0,09
0
(0-0,10)
n=8

Примітки: n – кількість досліджень; * – достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,05; ** – достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,01; pU – достовірність розбіжностей результатів на різних стадіях захворювання; ГК – гіпурова кислота; п-НА – пара-нітроанілін.

Руйнівну дію на слизову оболонку
ВДШ при загостренні хронічного фарингіту
може чинити також і істотне зростання інтенсивності процесів ПОЛ, про яке свідчить
значне підвищення показника перекисної
хемілюмінесценції Σсв. 5 хв. (рU<0,01).
Патогенний вплив на СО ВДШ вищезгаданих чинників підтверджують і дані
цитологічних досліджень, наведені в табл.
2. На руйнування епітеліального покриву
СО при загостренні хронічного фарингіту
вказують дані по визначенню кількісного
представництва різних типів епітеліальних
клітин в ротоглотковому секреті. Так, кількість епітеліоцитів, представлених поверхневими (рU<0,01) та шипуватими (рU<0,01)
клітинами у РС пацієнтів із загостренням
ХФ, є суттєво вищою за таку в контролі
при істотному зменшенні представництва
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

війчастих епітеліоцитів (рU<0,01), тоді як
загальне число епітеліальних клітин у РС
зростає.
Дослідженнями відносного клітинного складу РС показано, що загострення хронічного фарингіту супроводжується також
достовірними змінами співвідношення між
епітеліоцитами та клітинами, що надходять
на поверхню СО з кровообігу – лімфоцитами та нейтрофільними гранулоцитами. Так,
в осаді РС пацієнтів з загостренням ХФ істотно збільшується відсоток лімфоцитів та
нейтрофільних гранулоцитів при суттєвому
зменшенні частки епітеліоцитів, порівняно з
такими у клінічно здорових донорів. Окрім
цього, в РС хворих із загостренням хронічного фарингіту можуть виявлятись моноцити (рU<0,05), які зазвичай рідко зустрічаються в мазках РС.
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Таблиця 2
Особливості змін клітинного складу осаду РС у хворих на хронічний фарингіт
на різних стадіях перебігу захворювання

контрольна
Клітини

епітеліальні
клітини, %
сегментоядерні
нейтрофільні
гранулоцити, %
Відносний
склад клітинного
осаду РС

лімфоцити, %

еозинофільні
гранулоцити, %

моноцити, %

Кількість
епітеліоцитів
на 30 полів
зору

M
Me
(Q25-Q75)
n
87,53
92,00
(77,00-98,00)
n=32
11,72
8,00
(2,00-21,00)
n=32
0,75
0
(0-1,00)
n=32
0
0
n=32
0
0
n=32

всього

11,2
11,2
(10,4-12,3)
n=20

війчасті

2,00
2,00
(0,80-3,00)
n=20

шипуваті

3,00
2,90
(2,00-4,10)
n=20

поверхневі

6,20
6,00
(5,50-7,40)
n=20

Групи обстежених
хворі на хронічний фарингіт
стадія
стадія ремісії
загострення
M
M
Me
Me
(Q25-Q75)
(Q25-Q75)
n
n
72,14**
74,82*
73,50
77,00
(60,00-89,00)
(56,00-94,00)
n=14
n=11
23,00*
21,45
21,00
15,00
(10,00-33,00)
(5,00-39,00)
n=14
n=11
4,43**
3,73**
2,50
2,00
(0-7,00)
(1,00-6,00)
n=14
n=11
0,14
0
0
0
(0-0)
n=14
n=11
0,21*
0
0
0
(0-0)
n=14
n=11
22,56**
28,39**
24,30
28,45
(18,70-25.80)
(24,90-32,60)
n=11
n=14
pU<0,05
0,58**
0**
0
0
(0-0)
n=14
n=113,18
5,39**
2,50
4,80
(2,00-4,80)
(2,80-7,30)
n=11
n=14
pU<0,05
19,41**
22,42**
20,10
23,00
(16,60-22,60)
(19,80-25,30)
n=11
n=14
pU<0,05

Примітки: n – кількість досліджень; * - достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,05; ** - достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,01; pU - достовірність розбіжностей результатів при різних стадіях захворювання.

Враховуючи те, що частка лейкоцитів
у клітинному осаді РС є незначною, при
32

відсутності домішку еритроцитів їх поява
навряд чи може бути обумовлена порушенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2017

ням цілісності судин слизової оболонки. До
того ж міграція лейкоцитів до осередку запалення є типовим проявом реагування організму на дію флогогенів різної природи.
Тому цілком логічно припустити, що при
катаральному запаленні, яке охоплює СО
дихальних шляхів, а ексудат містить багато
слизу, сегментоядерні нейтрофільні гранулоцити та лімфоцити надходять на поверхню СО шляхом діапедезу крізь ділянки з
порушеним епітеліальним покривом або з
лімфаденоїдних утворень глоткового кільця. Підтвердженням цьому погляду можуть
бути знахідки у мазках РС хворих з загостренням хронічного фарингіту не лише поодиноких клітин, а і цілих скупчень лімфоцитів (рис.).

Мазок ротоглоткового секрету хворої Ш. з
хронічним фарингітом в стадії загострення. Стрілкою зазначено скупчення лімфоїдних клітин серед
епітеліоцитів. Забарвлення за ПаппенгеймомКрюковим. Збільшення 400х.

У стадії ремісії далеко не всі з розглянутих нами показників нормалізуються. На
відновлення захисних можливостей місцевого захисту вказує зростання у РС рівня
sIgA при низькій концентрації mIgA. Те, що
на тлі ремісії хронічного фарингіту у РС
зберігається підвищений вміст лактоферину, скоріш за все, є проявом його антимікробної дії, що виявляється у конкуренції з
мікроорганізмами за атоми заліза. Можливо, ця властивість лактоферину і обумовлює
збільшення його присутності у РС під час
загострення ХФ. На згасання запальних
явищ вказує і нормалізація значень рН ротоглоткового секрету.
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При ремісії хронічного фарингіту у РС
зберігається збільшена активність еластази
(рU<0,05) при суттєво пригніченій дії α1-IП
(рU<0,01), як це вже згадувалось вище, та
нормалізується ПРА. Окрім цього, достовірно не відрізняються від норми і показники
калікреїн-кінінової системи. Про те, що і в
стадії ремісії хронічного фарингіту патологічні чинники продовжують діяти на слизову
оболонку ВДШ, свідчать висока інтенсивність процесів ПОЛ (рU<0,01) у РС таких
пацієнтів та надмірні концентрації загального (рU<0,05) та розчинного (рU<0,01) білку.
Про переважання у цій стадії ХФ відновних процесів над руйнівними свідчить
зменшення у ротоглотковому секреті як
загальної кількості епітеліоцитів, так і поверхневих та шипуватих клітин. При цьому
особливу увагу звертає на себе нормалізація
представництва саме останніх, оскільки цей
показник можна розглядати як маркер стадії
хронічного фарингіту, що відображає відсутність екскоріацій СО. Відносний клітинний
склад РС у хворих на хронічний фарингіт в
стадії ремісії не зазнає помітних зрушень.
Так, присутність у РС нейтрофільних гранулоцитів хоча ще залишається в середньому збільшеною, але вже статистично достовірно не відрізняється від такої в контролі.
Присутність у РС лімфоцитів відносно контролю залишається достовірно збільшеною
(рU<0,01), а епітеліоцитів – зменшеною,
моноцити в РС вже не виявляються.
Таким чином, можна стверджувати,
що при хронічному фарингіті існує достатньо чіткий зв’язок між стадією захворювання і станом імунологічних, біохімічних та
цитологічних показників ротоглоткового
секрету.
Висновки
1. В ротоглотковому секреті хворих на
хронічний фарингіт спостерігаються відхилення від норми ряду імуно-біохімічних та
цитологічних параметрів, які відображають
вплив як захисних, так і патогенних чинників на стан епітеліального покриву слизової
оболонки ВДШ в залежності від стадії захворювання.
2. Загострення хронічного фарингіту
відбувається на тлі пригнічення місцевих
механізмів імунного захисту.
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3. Стадія загострення хронічного фарингіту супроводжується активізацією у
ротоглотковому секреті хворих протеолітичних процесів, ПОЛ, кініноутворення, збільшенням концентрації білка та різних типів лейкоцитів, зниженням рН ротоглоткового секрету та появою у ньому підвищеної
кількості клітин не лише поверхневого, а і
більш глибоко розташованого шару епітелію.
4. Загострення хронічного фарингіту
супроводжується істотним збільшенням в
РС кількості шипуватих епітеліальних клітин на тлі суттєвого зменшення відносного
представництва епітеліоцитів і достовірного
зростання відсотка лімфоцитів. Під час ремісії захворювання відбувається нормалізація лише епітеліального покриву СО, що
виявляється у поверненні кількості шипува-

тих клітин до контрольних значень, тоді як
відносний вміст епітеліальних клітин і лімфоцитів продовжує залишатись зміненим.
5. Хронічний фарингіт у стадії ремісії
характеризується нормалізацією вмісту секреторного імуноглобуліну А в ротоглотковому секреті, показників рН та калікреїнкінінової системи при збереженні суттєвих
змін параметрів, що вказують на підвищену
активність протеолізу та ПОЛ.
6. Таким чином, показники вмісту в
ротоглотковому секреті хворих на хронічний фарингіт кількості шипуватих епітеліальних клітин, секреторного імуноглобуліну
А, калікреїн-кінінової системи та рівня рН
можуть
розглядатись
як
додаткові
об’єктивні критерії визначення стадії перебігу захворювання та оцінки ефективності
проведеного лікування.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ В СЛЮНЕ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ
ВЕРХНИХ ДЫХАЛЬНЫХ ПУТЕЙ. СООБЩЕНИЕ 4.
СОСТОЯНИЕ ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
О.Ф. Мельников, С.В. Тимченко, О.И. Кизим, О.П. Голобородько, М.Б. Самбур, М.Д. Тимченко,
Г.Ф. Карпенко, И.В. Фараон, Д.Д. Заболотная, Т.В. Смагина, В.И. Нестерчук, Л.П. Калиновская
(Киев)
Аннотация
Изучены иммуно-биохимические и цитологические показатели ротоглоточного секрета (РС) у
больных хроническим фарингитом на стадиях ремиссии и обострения заболевания по сравнению с таковыми у клинически здоровых доноров. Показано, что обострение хронического фарингита сопровождается
снижением в РС пациентов уровня sIgA и активности лизоцима, рН, содержания α1-ингибитора протеиназ,
процента эпителиоцитов с одновременным повышением концентрации лактоферрина, активности эластазы, перекисной хемилюминесценции, процента нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов, представительства эпителиальных клеток, среди которых увеличено число не только поверхностных, но и шиповатых
эпителиоцитов, что свидетельствует о поражении глубоких слоев слизистой оболочки глотки. При ремиссии заболевания значения рН, активности калликреина и кининазы, содержание sIgA и количество шиповатых эпителиальных клеток в РС пациентов нормализуются.
Ключевые слова: хронический фарингит, ротоглоточный секрет, протеазы, α1-ингибитор протеиназ,
активность калликреина, перекисное окисление липидов, лактоферрин, интерлейкин-1β, иммуноглобулин
А, лейкоциты, лимфоциты, епителиоциты.

INDICES OF LOCAL REACTIVITY IN SALIVA OF PATIENTS WITH PATHOLOGY
OF UPPER RESPIRATORY TRACT. MESSAGE 4.
THE STATE OF IMMUNO-BIOCHEMICAL AND CYTOLOGICAL INDICES
OF THE OROPHARYNGEAL SECRETION IN PATIENTS WITH CHRONIC FARINGITIS
AT THE DIFFERENT STAGES OF THE DISEASE
Melnikov OF, Timchenko SV, Kizim OI, Goloborodko OP, Sambur MB, Timchenko MD, Karpenko GF,
Pharaoh IV, Zabolotnaya DD, Smagina ТV, Nesterchuk VI, Kalinovskaya LP
State Institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine; e-mаіl: amtc@kndio.кiev.ua
Abstract
It has been shown that chronic pharyngitis (CPh) is accompanied by alterations of a number of indicies of
oropharyngeal secretion (OS) comparently to those of healthy donors and dependently on the clinical stage of the
disease.
Aim: To evaluate the association between the immuno-cytological and biochemical indices of the OS and
the state of the mucous membrane (MM) of upper respiratory tract (URT) in patients with CPh dependently on the
clinical stage of the disease.
Materials and Methods: immunological biochemical and cytological methods studied OS of patients with
CPh in acute stage of disease and in remission. OS of healthy donors served as a control.
Results: Immuno-cytological and biochemical alterations in the OS at different stages of CPh were revealed. They reflected the activity of damaging factors and protective-adaptive ones at different periods of the
disease.
Conclusions: The changes in OS of patients with CPh allow evaluating the state of disease both in acute
stage of disease and at remission. The content of spiny epithelial cells is proposed as laboratory marker for CPh
stage and for evaluation of treatment’s efficacy.
Key words: chronic pharyngitis, oropharyngeal secretion, protease, α1-proteinase inhibitor, kallikrein activity, lipid peroxidation, lactoferrin, interleukin-1β, immunoglobulin A, white blood cells, lymphocytes, epitelioid
cells.
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