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Існує багато старих та нових пропози-

цій щодо визначення функціонального ста-
ну піднебінних мигдаликів – від простих та 
складних цитологічних методик [2, 4] до 
багатофакторного імуно-біохімічного аналі-
зу ротоглоткового секрету, включаючи ви-
значення співвідношення клітин різного 
ґенезу [9].  

Основою імунного захисту, в якому 
піднебінні мигдалики беруть активну 
участь, є формування гуморального імуні-
тету в ротовій частині глотки, оці та верхніх 
дихальних шляхах [4, 10]. Можна вважати, 
що головними чинниками локального захи-
сту, які пов`язані з піднебінними мигдали-
ками, є секреторний IgA (sIgA), α-
інтерферон та чинники неспецифічного за-
хисту, такі як дефензини та елафіни. До 
цього часу найбільш ефективним вважався 
метод визначення зміни рівня імуноглобу-
лінів класу А в секреті ротової частини гло-
тки до та після проведення антигенного 
«навантаження» на мигдалики [6]. Цей спо-
сіб розроблявся на базі створеного 16 років 
тому методу оцінки імунологічного стану 
піднебінних мигдаликів на основі неспеци-
фічного подразнення мигдаликів та тканин 
змінним магнітним полем (неспецифічний 
подразник) з поверхні шиї та наступною 
аплікацією на поверхню мигдаликів мікро-
бного лізату (патент України UA № 33382А, 
2001). Оцінка функціонального стану про-
водилась по зміні рівня sIgA в ротоглотко-
вому секреті (РГС): збільшення концентра-
ції цього імуноглобуліну більш ніж на 30% 

від вихідного рівня вважали позитивним, 
що давало змогу призначати консервативну 
терапію. Цей метод було апробовано в клі-
ніках Києва, Вінниці та доведено його пози-
тивну роль у визначені стратегії лікування 
хворих на хронічний тонзиліт [3, 4]. Однак 
далі було визначено і недоліки такого оріє-
нтовного методу визначення імунофункціо-
нального стану піднебінних мигдаликів 
хворих на хронічний тонзиліт, і головними з 
них були такі: 1) в зону впливу магнітного 
поля входили лімфатичні вузли шиї та кро-
воносні судини; 2) обробка поверхні мигда-
ликів антигенами мікробів шляхом розпи-
лення була широкосмуговою та малоприці-
льною і впливала на дифузні фолікули 
pharynx’а. Таким чином, стимулюючи дода-
ткові лімфатичні утворення, відомий спосіб 
унеможливлює відокремлення реакції лім-
фоїдної тканини піднебінних мигдаликів та 
інших лімфоїдних утворень в цій ділянці, а 
значить й отримання достовірної оцінки 
функцій переважно тільки піднебінних миг-
даликів.  

Тому метою даної роботи було вдос-
коналення оцінки імунофунціонального 
стану, що базувався на більш прицільному 
введенні антигенів в мигдалики, застосу-
ванні ультразвукового поля в контакті з 
поверхнею мигдаликів, більш пролонгова-
ного впливу специфічного та неспецифічно-
го «навантаження» на мигдалики та визна-
чення, поряд з рівнем sIgA, і α-інтерферону, 
який, як відомо, активно продукується клі-
тинами піднебінних мигдаликів [10]. 
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Матеріали та методи 
Дослідження було виконано в умовах 

дитячого ЛОР-відділення клініки «ОХ-
МАТДИТ» в м. Києві, імунологічні дослі-
дження проведені в лабораторії патофізіо-
логії та імунології ДУ «Інституту отоларин-
гології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН 
України». До дослідження було включено 
дітей від 10 до 16 років з діагнозом «хроні-
чний тонзиліт» (ХТ). Кількість епізодів за-
гострення захворювання – 2-3 на рік. Дівча-
ток було 12, хлопчиків 8, контрольну групу 
склали практично здорові діти (10 осіб) 
аналогічного віку. Імунофункціональний 
стан піднебінних мигдаликів дітей визнача-
вся в двох тестах – раніше запропоновано-
му, де застосовувався магнітотерапевтич-
ний апарат «Магнітер» (Україна) та прово-
дилось мікробне навантаження мукозаль-
ною вакциною ІРС-19 (Solvey Farma), як це 
зазначено у патенті «UA 33382А», а також 
за новим методом. У новому методі розве-
дений мікробний лізат (типу препарату ОМ-
85 (Бронховаксом, Delta Medical)), який 
готують ex tempore – 3,5 мг препарату роз-
чиняють в 1 мл стерильного фізіологічного 

розчину NaCl та вводять інтралакунарно, і 
одразу після введення препарату впливають 
ультразвуком частотою 880 кГц (апарат 
ЛОР-А-Дон) через порожнину рота безпо-
середньо на поверхню мигдаликів впродовж 
20 сек. 1 раз на добу протягом 7 діб. В рото-
глотковому секреті (РГС), який отримували 
та готували до досліджень згідно методич-
них рекомендацій Інституту отоларинголо-
гії НАМН України [5], визначався рівень 
секреторного імуноглобуліну А (ІФА-
метод, реактиви Хема-Медика), α-
інтерферону (ІФА-метод, реактиви ТОВ 
«Цитокін», імуноферментний аналізатор 
Laв-line (Австрія)). Статистична обробка 
даних проводилась за критерієм U – Вілкок-
сона [1] із застосуванням комп’ютерної 
програми Win-Pepi. 

 
Результати 
Було встановлено, що рівні як секре-

торного IgA, так і α-інтерферону в РГС хво-
рих на хронічний тонзиліт достовірно відрі-
знялись від показників, отриманих у обсте-
жених контрольної групи, як правило, у бік 
зниження (табл. 1). 

 
 

Таблиця 1 
Вміст секреторного IgA та α-інтерферону в РГС хворих на ХТ та здорових донорів 

Групи Число  
спостережень 

Досліджувані показники 
sIgA (г/л) альфа-інтерферон (пг/мл) 

М±m 
Здорові донори 10 0,85±0,2 19,5±2,5 
Хворі на ХТ 20 0,35±0,1* 7,5±2,5* 

 
Примітка: * - достовірність відмінностей показника між групами (p<0,05). 
 
 
При проведенні тестування за методи-

кою, де застосовувалось магнітне поле (М1) 
та аерозольна мукозальна вакцина, та згідно 
з новим методом (Мн), було отримано різні 
дані. За новим методом кількість випадків, 
де було отримано позитивний результат  
стимуляції рівня sIgA (приріст вмісту sIgA в 
РГС в порівнянні з вихідним рівнем складав 
>35%), була меншою (табл. 2). 

В табл. 3 представлено дані про акти-
вацію продукції α-інтерферону та його вмі-
сту в РГС при дії на мигдалики за різними 

підходами. На відміну від рівня секреторно-
го IgA, показники вмісту α-інтерферону в 
РГС та кількість позитивних реакцій на 
проведення тесту за методом Мн демон-
струють достовірну тенденцію до підви-
щення. 

Клініко-імунологічний приклад 
Пацієнт М., 12 років. Діагноз: хроні-

чний тонзиліт з частими (2-3 рази на рік) 
загостреннями. Виконано тестування по 
оцінці імунофункціонального стану підне-
бінних мигдаликів за методом М1 і отри-
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мано підвищення рівня секреторного IgA 
на 37%, що свідчить про нібито збереже-
ний імунофункціональний стан піднебін-
них мигдаликів. Через 3 тижні проведено 
визначення імунофункціонального стану 
піднебінних мигдаликів пацієнта за мето-

дом Мн і отримано стимуляцію рівня 
sIgA<15%, що вказує на знижену функцію 
піднебінних мигдаликів і може бути 
об’єктивною підставою для проведення 
хірургічного лікування з приводу хроніч-
ного тонзиліту. 

 
 

Таблиця 2 
Вміст секреторного IgA в ротоглотковому секреті хворих на хронічний тонзиліт  

при проведенні стимуляції мигдаликів різними методами 

Групи Кількість хворих Вміст sIgA (г/л) Число позитивних 
реакцій 

Тестування за методом М 1 10 0,45±0,15 7 

Тестування за методом Мн 10 0,55±0,1 5 
 
Примітка: * - достовірність відмінностей показника між групами (p<0,05). 
 

Таблиця 3 
Вміст α-інтерферону в ротоглотковому секреті у хворих на хронічний тонзиліт  

при проведенні стимуляції мигдаликів різними методами 

Групи Кількість хворих Вміст α-інтерферону, 
M±m 

Число позитивних 
реакцій 

М1 10 10,5±0,5 4 

Мн 10 20,5±2,5* 8 
 
Примітка: * - достовірність відмінностей показника між групами (p<0,05). 
  
 
 
Обговорення результатів  
досліджень 
Запропоновано новий метод оцінки 

імунофункціонального стану піднебінних 
мигдаликів, у якому збережено базовий 
принцип – поєднання неспецифічного та 
специфічного подразнення тканини мигда-
ликів, як складової частини імунної систе-
ми, однак застосовано новий специфічний 
подразник – препарат ОМ-85 (Бронховак-
сом) та неспецифічний – низькочастотний 
(880 кГц) ультразвук. Обидва подразники 
були апліковані на мигдалики прицільно. 
До того ж, кількість сеансів впливу було 
подовжено до 7 діб поспіль.  

Цей метод має суттєві переваги над ви-
значенням так званих критеріїв щодо оцінки 
клінічного стану при хронічному тонзиліті, 
наприклад, за шкалою Sentor/McIsaac [2, 8 ] 
або спрощеним медико-страховим підходом 

за Paradise за кількістю ангін на рік (чи заго-
стрень хронічного тонзиліту?) [8], в яких 
повністю відсутні дані про імунофункціона-
льний стан саме мигдаликів та системи іму-
нітету в цілому. Звертаючи увагу на всю 
привабливість нового підходу за методом 
Мн, можна вважати за доцільне провадити 
ще більш реальну оцінку стану імунітету та 
можливості на його основі як локальної, так і 
системної імунокорекції, необхідність та 
рівень якої можна оцінити при застосуванні 
клініко-імунологічної бальної оцінки стану 
хворого на хронічний тонзиліт за 28 параме-
трами [2], де новий метод за Мн є складовою 
частиною. Майбутнє тонзилярної проблеми 
належить індивідуальному підходу до ліку-
вання хворого з обов’язковим урахуванням 
його імунологічного статусу, включаючи 
імунофункціональний стан мигдаликів кіль-
ця Пирогова-Вальдейера. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ИММУНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
НЕБНЫХ МИНДАЛИН У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

Мельников О.Ф., Заболотный Д.И., Бредун А.Ю. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Введение. В настоящее время существует ограниченное количество методов, позволяющих опреде-
лить иммунный статус миндалин и иммунной системы в целом. Медико-страховые методы определения 
тактики лечения пациентов с хроническим тонзиллитом (Paradisi) не дают представления о состоянии 
миндалин и местного иммунитета.  

Цель исследования – разработка нового, более точного метода оценки иммуно-функционального 
состояния миндалин для определения тактики лечения пациентов с хроническим тонзиллитом. 

Материалы и методы. В исследование были включены дети с хроническим тонзиллитом, возраст 
– от 10 до 16 лет, количество эпизодов обострения заболевания – 2-3 в год. Пациентов женского пола было 
12, мужского – 8, контрольная группа были представлена практически здоровыми детьми (10 человек) 
аналогичного возраста. Определялись уровни секреторного IgA (sIgA) и α-интерферона в слюне до и по-
сле экспозиции неспецифическими факторами и специфической мукозальной вакциной OM-85. Различия с 
существующим методом заключались в прицельном воздействии на миндалины ультразвуком и примене-
нием другой мукозальной вакцины. Для определения факторов иммунитета использовали иммунофер-
ментный анализатор Stat Fax 2100 (США) и реагенты компаний Cytokin, Vector-Best (RF). Результаты 
были статистически обработаны с применением непараметрического U-теста Вилкоксона. 

Результаты. Было показано, что при использовании нового метода уровень sIgA и α-интерферона 
снижался в слюне у пациентов с ХТ по сравнению с обследованными контрольной группы. Новый метод 
определения иммунного статуса миндалин у больных хроническим тонзиллитом является более точным 
по сравнению с использованием неспецифической стимуляции с поверхности шеи, и специфической сти-
муляцией, при которой антиген распыляется в полости глотки. 

Выводы. Проведенные исследования показывают, что предложенный метод определения иммунной 
функциональной активности миндалин у пациентов с ХТ является более объективным, что дает более 
точный результат для определения состояния небных миндалин, и, соответственно, позволяет выработать 
лучшую стратегию лечения этой патологии. 

Ключевые слова: нормальный местный иммунитет, хронический тонзиллит, тест на иммунную 
функцию небных миндалин. 
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A b s t r a c t  

Introduction: At present, there are very few methods by which one can determine the immune status of the 
tonsils and the immune system as a whole in conducting physiological stresses. Medico-insurance methods for 
determining the treatment strategy for patients with chronic tonsillitis (Paradise) do not give an idea of the condi-
tion of tonsils and local immunity. Therefore, the purpose of the research was to develop a new, more accurate 
method for assessing the immune functional state of the tonsils to determine the strategy of treatment of this pa-
thology. 

Materials and methods: Children from 10 to 16 years of age were diagnosed with chronic tonsillitis in the 
study. Number of episodes of exacerbation 2-3 per year. Girls were 12, boys 8, control group were almost healthy 
children (10 patients) of similar age. The levels of secretory IgA (sIgA) and α-interferon in saliva before and after 
the nonspecific and specific mucosal OM-85 vaccine were determined. The differences from the existing method 
consisted in targeting the tonsils, the use of ultrasound, another mucous membrane vaccine, and longer-acting 
factors. The immune enzyme analyzer Stat Fax 2100 (USA) and the reagents of the Cytokin, Vector-Best (RF) 
companies were used to determine the immunity factors. Statistical method – nonparametric U-test by Vilkokson. 

Results: It was shown that the level of sIgA and α-interferon was decreased in saliva in patients with CT 
compared with healthy ones. The application of a new method for determining the immune status of tonsils in CT 
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was more accurate than the levels of sIgA compared with the use of a non-specific stimulus from the neck surface, 
and a specific one was sprayed in the pharynx. 

Conclusions: The conducted studies indicate that the proposed method for determining the immune func-
tional activity of the tonsils in the CT is objective, which gives a concrete result in determining the condition of 
palatine tonsils, and this provides a basis for determining the strategy of treatment. 

Key words: Normal local immunity, chronic tonsillitis, a test for the immune function of palatine tonsils. 


