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Хронічні запальні захворювання лім-
фоепітеліальних структур глотки (ХЗЛСГ) 
займають одне з провідних місць серед усіх 
захворювань ЛОР-органів у дітей. ХЗЛСГ в 
значній мірі обумовлюють високу захворю-
ваність, і, за даними різних авторів, вияв-
ляються у 25-50% дітей, особливо дошкіль-
ного та молодшого шкільного віку [5]. 

Особливого значення набуває пробле-
ма ХЗЛСГ та їх перебігу у дітей при наявно-
сті тяжкої супутньої патології, такої як цук-
ровий діабет 1-го типу (ЦД-1). У дитячому 
віці ЦД-1 займає одне з перших місць в 
структурі захворювань ендокринної системи 
і є найчастішою причиною виникнення ран-
ньої інвалідизації хворих внаслідок розвитку 
важких хронічних ускладнень [8]. Відомо, 
що порушення метаболізму та імунітету при 
цукровому діабеті тісно пов’язані [1]. Під-
вищену сприйнятливість до інфекцій у паці-
єнтів з ЦД-1 пов'язують з посиленням клі-
тинної адгезії мікроорганізмів, зміною син-
тезу антитіл, зниженням фагоцитарної акти-
вності макрофагів і лейкоцитів, зменшенням 
регенераційної здатності та зниженням ба-
р'єрної функції слизових оболонок [3, 7].  

Хронічне запалення лімфоепітеліаль-
них структур глотки нерідко вимагає хірур-
гічного лікування, яке повинно бути вива-
женим і клінічно обґрунтованим. Відомо, 
що операції на лімфоаденоїдному глотко-

вому кільці (ЛГК) складають переважну 
більшість (88%) серед планових хірургічних 
втручань у ЛОР-відділеннях стаціонару. 
Пацієнти із супутнім ЦД-1 вимагають особ-
ливої передопераційної підготовки, що 
обумовлено наявністю у цих пацієнтів хро-
нічної поліорганної дисфункції та, відпові-
дно, підвищеного ризику операційних 
ускладнень [4].  

Відомо, що будь яке хірургічне втру-
чання запускає реакцію нейроендокринної 
системи, в результаті чого збільшується 
вироблення контрінсулярних гормонів (кор-
тизол, катехоламіни). Вони, в свою чергу, 
підвищують рівень глюкози в крові, стиму-
люючи глікогеноліз і глюконеогенез в печі-
нці, збільшують ліполіз і кетогенез та приг-
нічують утилізації глюкози м'язовою і жи-
рової тканини. В нормі, під час операції 
збільшується секреція природного інсуліну і 
підтримується гомеостаз глюкози в межах 
референтних значень. У хворих на цукровий 
діабет нездатність компенсувати дані мета-
болічні ефекти під час операції, може приз-
водити до гіперглікемії і навіть кетоацидо-
зу. Крім того, що ці метаболічні ефекти мо-
жуть посилюватися періодом голодування, 
який передує і супроводжує хірургічне 
втручання [9].  

Необхідно зазначити, що порушення 
балансу глюкози внаслідок хірургічного 
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лікування є фактором ризику таких усклад-
нень, як кетоацидотична та гіперосмолярна 
коми, церебральна ішемія, сепсис [8, 11]. 
Проте останні дані свідчать, що ретельне 
управління рівнем глюкози у пацієнтів, які 
піддаються хірургічному втручанню, мо-
жуть звести до мінімуму вищезазначені 
ускладнення [12]. 

Мета – запропонувати алгоритм пере-
допераційної підготовки та анестезіологіч-
ного забезпечення у дітей, хворих на ЦД-1, 
при операціях на ЛГК з метою попереджен-
ня ризику післяопераційних ускладнень у 
таких пацієнтів.  

 
Матеріал і методи досліджень 
За період з 2014 по 2016 рр. на базі 

відділень дитячої оториноларингології Мі-
ської дитячої клінічної лікарні №1 м. Києва 
та Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «ОХМАТДИТ» було проведено 12 
операції на ЛГК у дітей, хворих на ЦД-1: 
аденотомія – у 7 дітей, аденотонзилотомія – 
у 3 дітей, тонзилектомія – у 2 дітей. Віковий 
діапазон дітей складав від 5 до 15 років, 
розподіл за статтю: 45% – хлопчики, 65% – 
дівчата.  

Всім дітям було проведено комплекс-
не обстеження: аналіз скарг, даних анамне-
зу, загальний оториноларингологічний 
огляд, що включав ендоскопію порожнини 
носа та носоглотки, аудіометрію та компле-
ксну імпедансометрію за показаннями, ЕКГ, 
а також лабораторні дослідження (глікемія, 
кетонурія, гліколізований гемоглобін 
(HbA1c), показники кислотно-основного 
стану, коагулограма).  

Хірургічне втручання проводилось за 
умов оптимальних рівнів метаболічних по-
казників: відсутність кетонурії, глікемія 6-
10 ммоль/л, HbA1c до 8%, нормальні показ-
ники електролітів крові та кислотно-
основного стану (КОС).  

Абсолютними протипоказаннями для 
операції у хворих на ЦД-1 були виражена 
декомпенсація обміну речовин (гіпергліке-
мія, кетоацидоз, коматозний стан), тільки 
що перенесена гіпоглікемія, шоковий стан 
[6, 10]. 

Передопераційна підготовка. За до-
бу до хірургічного втручання на піднебін-
них мигдаликах (тонзилектомія, тонзилото-

мія), відбувався перехід на використання 
інсуліну короткої дії. При аденотомії схема 
інсулінотерапії залишалась незмінною.  

До хірургічного втручання середні 
показники глікемії у всіх пацієнтів склали 
6,5 ммоль/л (від 5,5 до 7,5 ммоль/л), HbA1c 
– 7% (від 6 до 8%), кетонурія була відсут-
ньою у всіх пацієнтів.  

В день операції, за 5 годин до очіку-
ваного втручання, пацієнти були нагодовані 
рідкою кашею в половинному об’ємі від 
вікової норми. Планове введення інсуліну 
всім пацієнтам було замінене на препарати 
інсуліну короткої дії в дозі, яка була підіб-
рана індивідуально: 0,5-1 ОД/кг/добу з роз-
рахунку на 6 введень, з урахування рівня 
глікемії. Діти з інсуліновою помпою продо-
вжували отримувати інсулін через помпу. 
За 2 години до хірургічного втручання паці-
єнти ентерально отримували рідину з медом 
або цукром об’ємом 100-150 мл, залежності 
від статі і віку.  

Анестезіологічне забезпечення. Па-
цієнти отримували тотальну внутрішньо-
венну анестезію. Анестезіологічне забезпе-
чення проводилось препаратами пропофол, 
фентаніл, есмерон в стандартному дозуван-
ні, додаткова медикація – препаратами осе-
трон, цефуроксім, кетанов (по закінченні 
операції), інфузійна підтримка сольовими 
розчинами, 5% р-м глюкози в співвідно-
шенні 3-4:1. Штучна вентиляція легенів 
проводилась в режимі нормовентиляції – 
контрольована за об’ємом, в залежності від 
віку. 

 Контроль рівня глікемії проводився 
безпосередньо перед операцією, інтраопе-
раційно і після закінчення втручання. Необ-
хідності в замісній, корегуючій терапії у 
прооперованих хворих не виникло.  

Післяопераційне спостереження. Пі-
сля 40-хвилинного спостереження в умовах 
відділення реанімації, на фоні стабільних 
показників глікемічного фону, КОС, в пов-
ній свідомості, з відновленими захисними 
рефлексами діти були переведені в ЛОР-
відділення. Через годину після операції бу-
ло відновлено ентеральне харчування, по-
чинаючи з печених яблук, бананів, гречаної 
каші частими дрібними порціями. З момен-
ту початку ентерального харчування було 
відновлено плановий об’єм препаратів інсу-
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ліну на фоні проведення впродовж 1-ї доби 
виміру глюкози кожні 4 години, рівня кето-
нурії в кожній порції сечі. 

 
Висновки 
Таким чином, операції на ЛГК у дітей, 

хворих на ЦД-1, повинні виконуватись під 
загальним знеболенням вранці (в першу 
чергу). Відміна інсуліну довгої дії за 1 добу 
та перехід на інсулін короткої дії при хірур-
гічному втручанні на піднебінних мигдали-

ках, а при операції аденотомії – схема інсу-
лінотерапії залишається незмінною. Конт-
роль глікемії повинен проводитись щогоди-
ни під час операції і кожні 3-6 годин після 
неї, далі при стабільному рівні глікемії кон-
троль – кожні 6-12 годин в наступні 4 доби. 
Під час операції на ЛГК у дітей, хворих на 
ЦД-1, необхідним є достатнє кисневе та 
енергетичне забезпечення пацієнта для за-
побігання ускладнень у вигляді кето- або 
лактатацидозу. 
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