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Ларингіти – одні з найбільш пошире-
них захворювань ЛОР-органів. Хронічні 
запальні захворювання гортані призводять 
до порушення дихальної і голосової функ-
ції, появи низки неприємних і навіть висна-
жливих симптомів, як то кашель, подраз-
нення, неприємні відчуття в області гортані, 
відчуття «клубка» і навіть ларингоспазм [7, 
18]. Хронічні ларингіти, особливо виражені 
у значному ступені, дуже складно підда-
ються лікуванню, сприяють розвитку пору-
шень голосоутворення і погіршують якість 
життя пацієнтів. 

Хронічний ларингіт займає одне з ос-
новних місць у структурі патології голосо-
вого аппарату [5]. Розповсюдженість хроні-
чного ларингіту в групі професійного ризи-
ку сягає 34%, а серед усієї патології вуха, 
горла та носа – 8,4-10,0%. При цьому пік 
захворюваності відзначається у найбільш 
працездатних осіб, середній вік яких скла-
дає 45 років [12].  

Хронічне запалення гортані може бу-
ти наслідком гострого запалення або посту-
пово розвиватися як самостійна нозологічна 
форма. Чинниками його частіше стають 
використання голосу в несприятливих клі-
матичних умовах (низька температура пові-
тря, підвищена вологість, різкі температурні 
коливання), форсування голосу в цих умо-
вах, використання голосу в забруднених, 
запилених і задимлених приміщеннях. Та-
кож розвитку хронічних атрофічних ларин-
гітів можуть сприяти порушення обміну 
речовин, цукровий діабет, бронхіальна аст-
ма, тривале використання інгаляторів та ін. 

Хронічні ларингіти можуть бути проявами 
системних порушень, або ж, навпаки, 
ускладнювати перебіг інших хронічних за-
хворювань [7, 18]. На думку О.В. Немых 
[11], хронічний ларингіт у більшості випад-
ків може розглядатися як вторинне захво-
рювання, що розвивається на фоні захворю-
вань шлунково-кишкового тракту, верхніх і 
нижніх дихальних шляхів, нервової систе-
ми, порушень обміну речовин. 

Слизова оболонка верхніх дихальних 
шляхів є початковим структурним елемен-
том дихальної системи та є системою 
бар’єрних механізмів імунного захисту та 
мукоциліарного кліренсу. Формування ком-
плексу складних та взаємопов’язаних про-
цесів взаємодії травного тракту та верхніх 
дихальних шляхів, залучаючи усі структур-
ні рівні організму – молекулярний, клітин-
ний, органний та системний, забезпечують 
тканинну резистентність і гомеостаз органі-
зму. При розвитку різної патології зміни в 
слизовій оболонці неминуче супроводжу-
ються зниженням фізіологічних захисних 
функцій організму [8]. Часто хронічний 
ларингіт протікає на тлі зниженої загальної 
реактивності організму [3]. 

Хронічний ларингіт має фазу загост-
рення та ремісії. Фаза загострення частіше 
виникає на фоні респіраторної інфекції або 
при подразненні екзогенними факторами 
(переохолодження, пил, подразнюючі речо-
вини та ін.) та ендогенними захворювання-
ми (ЖКТ та інтоксикації та ін.). У фазі заго-
стрення має місце посилення всіх клінічних 
проявів. Хронічні запалення гортані, що 
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мають тривалий перебіг, ведуть до стійких 
дисфоній і втрати працездатності особами 
голосомовних професій [7, 18]. 

Дослідження, присвячені хронічному 
ларингіту, не чисельні. В роботах дослідни-
ків описано стан слизової оболонки, пору-
шення голосової функції, наявність бактері-
альної та вірусної інфекції, гастроезофагеа-
льний рефлекс, імунний статус у пацієнтів з 
хронічними ларингітами [1, 4, 9, 11, 16, 17 
та ін.]. Низка авторів звертає увагу на важ-
ливу роль токсичного впливу, техногенних 
та екологічних факторів на виникнення і 
розвиток хронічного ларингіту, особливо 
його субатрофічних форм [2, 6, 10, 13, 15 та 
ін.]. За даними О.М. Газизова, Р.К. Тулебае-
ва [2], які обстежили 1450 шахтарів, що 
стикаються під час професійної діяльності з 
вугільним пилом та іншими несприятливи-
ми впливами, у 70,8% випадків виявлено 
зміни з боку верхніх дихальних шляхів, при 
цьому у 68,9% з них мали місце дистрофічні 
зміни в гортані. 

Отже, аналіз даних щодо частоти зве-
рнень пацієнтів з хронічним ларингітом, їх 
професійної належності, можливих факто-
рів впливу та супутніх захворювань є актуа-
льним. 

Мета дослідження – провести аналіз 
кількості пацієнтів з хронічними ларингіта-
ми серед загальної кількості осіб з патологі-
єю ЛОР-органів за даними звернення, та 
основних можливих факторів, що сприяють 
розвитку хронічних запальних захворювань 
голосового апарата 

 
Матеріали і методи 
Нами було проаналізовано кількість 

пацієнтів з хронічними запальними захво-
рюваннями гортані, які звернулися по до-
помогу до отоларинголога у лікувальні 
установи м. Черкаси. До уваги також брали-
ся наявність супутніх хронічних системних 
захворювань та патологія ЛОР-органів, а 
також наявність можливих несприятливих 
факторів професійної діяльності. 

 
Результати та їх обговорення 
Було проаналізовано характер звер-

нень по оториноларингологічну допомогу 
пацієнтів з хронічними запальними захво-
рюваннями гортані до лікувальних установ 

м. Черкаси за період 2013-2017 рр. Відомос-
ті наведено за даними Черкаського обласно-
го відділу медичної статистики, 2-го Черка-
ського міського центру первинної медико-
санітарної допомоги, а також було проана-
лізовано звернення до приватного кабінету 
отоларинголога. Згідно отриманих статис-
тичних даних, до ОКЛ та інших лікувальних 
установ області за цей період звернулося 
6877 осіб з хронічними ларингітами (3,7% 
від усіх звернень до ЛОР-спеціаліста), 2-го 
Черкаського міського центру первинної 
медико-санітарної допомоги – 1615 (6,5%) 
осіб, до кабінету отоларинголога – 1050 
чоловік (5,1%), відповідно. Загалом до про-
аналізованих нами лікувальних установ у 
зазначений період було 9542 звернень по 
отоларингологічну допомогу особами з 
хронічними запальними захворюваннями 
гортані. Переважно пацієнти зверталися зі 
скаргами на кашель, неприємні відчуття в 
області гортані (печіння, подразнення, су-
хість, відчуття «клубка» та ін.), порушення 
дихання, захриплість голосу. 

 За нашими даними, за період 2013-
2017 рр. у зазначених медичних установах 
надано допомогу по 232 528 зверненням 
хворих з захворюваннями оториноларинго-
логічного профілю, серед них – 9542 паціє-
нтам з хронічними запальним захворюван-
нями гортані. Отже, частка хронічних лари-
нгітів складає за увесь досліджуваний пері-
од 4,1% від усіх звернень до спеціаліста-
отоларинголога. При спостереженні окремо 
по роках виявлено, що динаміка виявлених 
вперше хронічних ларингітів та звернень по 
допомогу з приводу загострень захворю-
вання дещо зростає. При цьому в загально-
му кількість звернень складає 3,79%, в т.ч. 
вперше виявлених хронічних ларингітів – 
0,52% (табл. 1). 

Зауважимо, що населення м. Черкаси 
складає понад 280 000 осіб і така пошире-
ність хронічних ларингітів за даними звер-
нення є досить значимою, зважаючи на те, 
що, як показує практика, не всі хворі на 
хронічний ларингіт своєчасно звертаються 
по спеціалізовану допомогу. Так, у 2013 р. 
населення м. Черкаси, згідно статистичних 
даних, склало 283 130 осіб, у цей рік з діаг-
нозом хронічний ларингіт надано допомогу 
1599 особам, що складає 0,57 % населення. 
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Таблиця 1 
Звернення по допомогу до оториноларинголога пацієнтів з хронічним ларингітом  

за даними Черкаського обласного відділу медичної статистики (за період 2013-2017 рр.) 

Рік 

 
Загальна кількість  

звернень до  
отоларинголога 

Звернення з діагнозом  
хронічний ларингіт 

В т.ч. вперше виявлений хронічний 
ларингіт 

кількість 
відсоток  

до загальної  
кількості звернень 

кількість 
відсоток  

до загальної  
кількості звернень 

2017 39527 1548 3,997 228 0,5768 
2016 43292 1645 3,799 225 0,5197 
2015 41389 1561 3,771 199 0,4808 
2014 41407 1578 3,810 230 0,5554 
2013 43364 1599 3,687 202 0,4658 

Всього 208979 7927 3,7932 1084 0,5197 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ларингосокопічна картина при загостренні 
хронічного катарального ларингіту. 

Рис. 2. Ларингоскопічна картина гіперпластичного 
ларингіту (кератоз лівої голосової складки). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 3. Ларингоскопічна картина при ларингіті  
Рейнке. 

Рис. 4. Ларингоскопічна картина пацієнта  
з атрофічною формою хронічного ларингіту. 

 
 
Нами було більш детально проаналі-

зовано контингент осіб, що звернулися по 
медичну допомогу до 2-го Черкаського мі-
ського центру первинної медико-санітарної 
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допомоги та приватного медичного кабінету 
отоларинголога. Згідно даних, отриманих 
при аналізі звернень до лікувальних уста-
нов, у зазначений період було 2665 звернень 
з приводу хронічного ларингіту. Серед цих 
пацієнтів 45,6% (1215) осіб склали жінки, 
54,4% (1450) – чоловіки. Середній вік хво-
рих становив 46,0±2,8 років і коливався від 
26 до 63 років. Найбільшу групу серед них 
склали особи віком від 28 до 47 років – ак-
тивного працездатного віку.  

При аналізі структури звернень осіб з 
хронічними запальними захворюваннями 
гортані, виявилося, що катаральна форма 
хронічного ларингіту мала місце в 35,98% 
(959 осіб) випадках, гіпертрофічна – в 
28,56% (761), атрофічна – в 35,46% (945). 
Пацієнти зверталися по допомогу з приводу 
загострення захворювання, коли клінічні 
прояви мали яскравий вияв: кашель, ознаки 
загального нездужання, часом підвищення 
температури тіла, виражена захриплість аж 
до відсутності голосу, неприємні відчуття у 
області гортані, інколи відчуття порушення 
дихання. У обстежених пацієнтів давність 
захворювання коливалась від 3 до 15 років і 
у середньому складала 10,0±0,7 років. Хворі 
зазначали, що мають від 4 до 7 загострень 
захворювання на рік, в деяких випадках – до 
9. В середньому кількість рецидивів за рік 
складала 5,1±0,6 рази. 

При оториноларингологічному огляді у 
пацієнтів з катаральним ларингітом при не-
прямій ларингоскопії відмічалась гіперемія 
слизової оболонки гортані, голосові складки 
мали колір від рожевого до червоного (рис. 
1). Часто мала місце застійна гіперемія голо-
сових складок. Тонус голосових складок, як 
правило, знижений, але може виникати і гіпе-
ртонус, особливо це стосується вестибуляр-
ного відділу гортані. Змикання голосових 
складок при фонації частіше неповне – утво-
рюється щілина, частіше – трикутна у задніх 
відділах, рідше прямокутна або овальна на 
всьому протязі. Може бути наявна певна кі-
лькість в’язкого мокротиння на голосових 
складках. Досить часто відмічалась гіперемія 
і судинний малюнок підскладкового простору 
та видимої частини трахеї.  

Ларингоскопічна картина при гіперп-
ластичному хронічному ларингіті залежить 
від вираженості і характеру процесу. При 

дифузному ларингіті спостерігаються гіпе-
ремія, набряк слизової оболонки гортані, 
потовщення голосових складок (нерідко – 
нерівномірне). При осередкових формах 
визначаються відповідні зміни слизової 
оболонки у певних ділянках. Моторика гор-
тані страждає в тій чи іншій мірі в залежно-
сті від вираженості і локалізації процесу. 
При осередкових формах характер змін 
обумовлюється вираженістю, об’ємом і роз-
ташуванням гіперплазії. 

Морфологічна сутність гіперпластич-
ного ларингіту полягає у розростанні спо-
лучної тканини у власному шарі слизової 
оболонки за рахунок організації субстрату. 
Часто має місце збільшення лімфатичних 
щілин, розростання ендотелію судин. Розрі-
зняють декілька форм хронічного гіпертро-
фічного ларингіту. Насамперед вони розпо-
діляються за розповсюдженістю процесу на 
дифузні і осередкові. Особливе місце серед 
гіпертрофічних ларингітів посідають такі, 
що супроводжуються явищами патологіч-
ного ороговіння (дискератозами). Серед них 
виділяють форми, які можуть бути і стадія-
ми одного процесу – лейкоплакія, пахідер-
мія, кератоз. Лейкоплакії – білі плями з не-
рівною поверхнею, розташовані переважно 
на голосових складках. Кератоз – ороговін-
ня слизової оболонки. Найбільш часта лока-
лізація – голосові складки, комісура, міжче-
рпакувата область. Пахідермії – це епідер-
моїдні нарости, які частіше розвиваються в 
міжчерпакуватій ділянці гортані. Пахідермії 
міжчерпакуватого простору можуть механі-
чно перешкоджати змиканню голосових 
складок в задній третині, що змінює режим 
їх коливань. Тому навіть незначні утворен-
ня в цій ділянці відбиваються на якості го-
лосу, особливо співочого. 

На рис. 2 представлено ларингоскопі-
чну картину пацієнта з кератозом на лівій 
голосовій складці. Видно щільне утворення 
білого кольору, що охоплює передні і сере-
дні відділи лівої голосової складки. При 
фонації утворення заважає повному зми-
канню голосових складок, перешкоджає 
вібраторним рухам ураженої голосової 
складки, що значною мірою відбивається на 
якості голосу пацієнта. 

Особливе місце серед хронічних запа-
льних захворювань гортані займає хронічний 
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набряково-поліпозний ларингіт (хвороба 
Рейнке-Гайека). Це захворювання має харак-
терні ларингоскопічні ознаки, завдяки яким і 
отримало свою назву. Збільшення розміру 
субепітеліального простору на голосових 
складках призводить до своєрідного набряку 
останніх, розвивається їх набрякова гіперт-
рофія. При цій формі ларингіту одна чи (час-
тіше) обидві голосові складки мають вира-
жений набряк і потовщення характерного 
жовтувато-сірого або сіро-рожевого кольору 
та желеподібної консистенції.  

Найбільші зміни спостерігаються в 
передній і середній частині складок по 
вільному їх краю. Цей набряк туморозно-
го типу, що розвивається на голосових 
складках, описаний Reinke (1897), обме-
жується певним місцем, яке відповідає 
розташуванню багатошарового плоского 
епітелію. 

Ларингоскопічно набряк Рейнке прояв-
ляється наявністю набрякових «подушок» з 
поверхнею сірувато-рожевого кольору, такі 
зміни нагадують слизовий поліп, утворення 
коливаються при диханні і фонації. Набрякові 
утворення «охоплюють» голосову складку як 
валик, частіше займають верхню поверхню 
мембранозної частини голосової складки на 
всьому протязі. Рухливість голосових складок 
збережена. При фонації і щільному зімкненні 
голосових складок тканини зміщуються на 
верхню поверхню і утворюють характерні 
«валики» (рис. 3). Етіологічними факторами 
розвитку цього захворювання є насамперед 
зловживання тютюнопалінням, контакт з хі-
мічними речовинами, виробничим пилом та 
алергічні стани. 

Ларингоскопічна картина пацієнтів з 
атрофічною та субатрофічною формою 
ларингіту характеризувалась витонченням 
слизової оболонки гортані, особливо голо-
сових складок. Голосові складки блідо-
рожеві, часто виявляється витончення ме-
діального краю голосових складок. Зми-
кання при фонації неповне. Частіше визна-
чається овальна щілина в середньому від-
ділі глоттісної щілини (рис. 4). Можливе 
«провисання» медіального краю голосових 
складок. 

Атрофічні процеси в гортані можуть 
призвести до появи так званої борозни го-
лосової складки внаслідок витончення меді-

ального краю голосової складки. Борозна 
голосової складки (Sulcus glotidis) – це бо-
розна, жолобовидне заглиблення, яка про-
лягає вздовж вільного краю голосової скла-
дки. Вона може простягатися на всю дов-
жину складки або ж охоплювати тільки її 
частину, частіше – середні відділи. Глибина 
борозни варіюється від незначного заглиб-
лення до глибокого поділу складки на лате-
ральну і медіальну частини. Процес може 
бути однобічним, але частіше спостеріга-
ється двобічне ураження. Ларингоскопічно 
визначається неповне змикання голосових 
складок при фонації, щілиноподібне загли-
блення (менше чи більше виражене) близь-
ко до вільного краю голосової складки, яке 
розташоване паралельно йому. Краще боро-
зна візуалізується під час дихання, коли 
голосова щілина розкрита. Слизова оболон-
ка складок може бути інтактною, а може 
відмічатись гіперемія і незначний набряк, 
обумовлені неправильним механізмом голо-
соутворення. Досить часто зустрічається 
компенсаторний гіпертонус вестибулярних 
складок. 

Нами також було проведено аналіз на-
явності супутніх захворювань, як ЛОР-
органів, так і системних, а також професій-
на належність обстежених пацієнтів з хро-
нічними запальними захворюваннями гор-
тані. Виявилося, що в 64,9 % випадків (1732 
осіб) хронічний ларингіт супроводжувався 
іншими хронічними захворюваннями ЛОР-
органів. Серед них найбільшу кількість ви-
падків (майже половину – 47,97% від наяв-
ної супутньої патології ЛОР-органів) склав 
хронічний тонзиліт, 27,42 % – хронічний 
фарингіт, 24,61 % – хронічний вазомотор-
ний риніт. 

В 45,02% випадків хронічний ларингіт 
протікав на фоні системних хронічних за-
хворювань. Так, у третини пацієнтів 
(33,58% від загальної кількості) був наявний 
цукровий діабет 2-го типу, у 12,87% – гіпе-
ртонічна хвороба.  

При аналізі професійної належності 
пацієнтів, що звернулися по допомогу з 
хронічними запальними захворюваннями 
гортані, виявилося, що переважну біль-
шість з них складають особи голосо-
мовних професій (вчителі середньоосвітніх 
шкіл та дошкільних закладів) – 27,99%, а 
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також працівники хімічних виробництв 
(Черкасиазот, ПАТ «Черкаське хімволок-
но», Фармацевтична корпорація «Юрія-
фарм») – 29,87%. При цьому серед контин-
генту професіоналів голосу переважала 
катаральна форма ларингіту (37,00% випа-
дків серед цієї професійної групи), а у ро-
бітників хімічних виробництв частіше зу-
стрічалась субатрофічна та атрофічна фор-
ма (38,06%). 

Таким чином, хронічний ларингіт 
обіймає значну частку серед усіх звернень 
до оториноларинголога, спостерігається 
переважно у осіб працездатного віку і має 
певні залежності від професійної діяльності 
пацієнта. 

 
Висновки 
1. Хронічний ларингіт є досить розпо-

всюдженим захворюванням ЛОР-органів. За 

даними звернення до лікувальних закладів 
м. Черкаси, звернення з приводу хронічних 
запальних захворювань гортані склали 4,1% 
від усіх звернень до оториноларинголога. 

2. Хронічний ларингіт переважно вияв-
ляється у осіб активного працездатного віку. 

3. Розвиток хронічного ларингіту має 
певну залежності від професійної діяльності 
пацієнта. При цьому уразливими континге-
нтами щодо розвитку цього захворювання є 
особи голосо-мовних професій (27,99%) та 
працівники хімічних виробництв (29,87 %). 

4. Хронічний ларингіт нерідко супро-
воджується іншими хронічними захворю-
ваннями ЛОР-органів (хронічний тонзиліт 
(47,97%),  хронічний фарингіт (27,42 %),  
хронічний вазомоторний риніт (24,61 %)) та 
розвивається на фоні системних хронічних 
захворювань (цукровий діабет (33,58%), 
гіпертонічна хвороба (12,87%)). 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ЛАРИНГИТ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПО ДАННЫМ ОБРАЩЕНИЯ  
К ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ, СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Шидловская Т.А., Ковальчук П.Н. (Киев) 

А н н о т а ц и я   

Ларингит – одно из самых распространенных заболеваний ЛОР-органов, которое приводят к нару-
шению дыхательной и голосовой функции, образованию ряда неприятных и даже изнурительных симпто-
мов. Хронические ларингиты, особенно выраженные в значительной степени, очень сложно поддаются 
лечению, способствуют развитию нарушений голосообразования и ухудшают качество жизни пациентов. 
При этом пик заболеваемости отмечается у наиболее трудоспособных лиц. 

Цель исследования – провести анализ количества пациентов с хроническими ларингитами среди 
общего числа лиц с патологией ЛОР-органов по данным обращения к ЛОР-специалисту, а также основных 
возможных факторов, способствующих развитию хронических воспалительных заболеваний голосового 
аппарата. 

Материалы и методы: было проанализировано количество обращений к оториноларингологу в 
лечебные учреждения г. Черкассы за период 2013-2017 гг. по поводу хронических воспалительных забо-
леваний гортани. Во внимание принимались наличие сопутствующих хронических системных заболева-
ний и патологии ЛОР-органов, а также наличие возможных неблагоприятных факторов профессиональной 
деятельности. Сведения приведены по данным Черкасского областного отдела медицинской статистики, 
2-го Черкасского городского центра первичной медико-санитарной помощи, также были проанализирова-
ны обращения в частный кабинет оториноларинголога. 

Результаты и их обсуждение: Согласно полученным статистическим данным, в ОКБ и другие ле-
чебные учреждения области за этот период обратилось 6877 человек с хроническим ларингитом (3,7% от 
всех обращений к ЛОР-специалисту), во 2-й Черкасский городской центр первичной медико-санитарной 
помощи – 1615 (6,5%) человек, в кабинет отоларинголога – 1050 человек (5,1%). В целом по проанализи-
рованным нами лечебным учреждениям в указанный период было 232 528 обращений за оториноларинго-
логической помощью, в т.ч. 9542 людей с хроническими воспалительными заболеваниями гортани (4,1%). 
При анализе данных отдельно по годам оказалось, что динамика выявленных впервые хронических ларин-
гитов и обращений за помощью по поводу обострений заболевания несколько возрастает. Был проведен 
более конкретный анализ обращений за медицинской помощью во 2-й Черкасский городской центр пер-
вичной медико-санитарной помощи и в частный медицинский кабинет оториноларинголога. Среди всех 
этих пациентов 45,6% составили женщины, 54,4% – мужчины. Наибольшую группу среди них составили 
лица в возрасте от 28 до 47 лет, активного трудоспособного возраста. При анализе структуры обращений 
всех лиц с хроническими воспалительными заболеваниями гортани оказалось, что катаральная форма 
хронического ларингита имела место в 35,98% обращений, гипертрофическая – в 28,56%, атрофическая – 
в 35,46%. Давность заболевания колебалась от 3 до 15 лет и в среднем составила 10,0±0,7 лет. Количество 
рецидивов в среднем за год составило 5,1±0,6. 

Было проанализировано наличие сопутствующих заболеваний – как ЛОР-органов, так и системных, 
а также профессиональная принадлежность исследуемого контингента пациентов с хроническими воспа-
лительными заболеваниями гортани. В 64,9% случаев хронический ларингит сопровождался другими 
хроническими заболеваниями ЛОР-органов, а в 45,02% случаев протекал на фоне системных хронических 
заболеваний.  

27,99% составили лица голосо-речевых профессий (учителя средних школ и дошкольных учрежде-
ний), 29,87% – работники химических производств.  

Таким образом, хронический ларингит занимает значительную долю среди всех обращений к ото-
риноларингологу, наблюдается преимущественно у лиц трудоспособного возраста и имеет определенные 
зависимости от профессиональной деятельности пациента. 

Ключевые слова: хронический ларингит, распространенность. 
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A b s t r a c t    

Laryngitis are one of the most common diseases of the ENT organs that lead to the disoder of the respirato-
ry and vocal function, the appearance of a series of unpleasant and even exhausting symptoms. Chronic laryngitis, 
especially expressed in a considerable extent, are very difficult to treat, promote the development of disorders in 
voice formation and worsen the quality of patients’ life. At the same time, the peak of morbidity is observed in the 
most able-bodied people. 

The purpose of the study is to conduct the analysis of the number of patients with chronic laryngitis among 
the total number of persons with the pathology of ENT organs according to the data of treatment, the main possi-
ble factors which contribute to the development of chronic inflammatory diseases of the vocal apparatus. 

Materials and methods: We have analyzed the number of patients with chronic inflammatory diseases of 
the larynx, who applied for help to the otorhinolaryngologist at medical institutions in the city of Cherkasy. Atten-
tion was also paid to the presence of concomitant chronic systemic diseases and pathology of ENT organs, as well 
as the presence of possible unfavourable factors of professional activity. Information is given according to the data 
of the Cherkasy regional department of medical statistics, the Second Cherkassy City Center of Primary Health-
care, and also we have analyzed the appeal to the private office of the otorhinolaryngologist. 

Results and discussion: We have analyzed the nature of applying for otorhinolaryngologic help of the pa-
tients with chronic inflammatory diseases of the larynx to medical institutions of Cherkasy during the period of 
2013-2017. According to the obtained statistical data, to regional clinical hospitals(RCH) and other medical insti-
tutions of the region during this period there appealed 6877 people with chronic laryngitis (3.7% of total appeals 
to an ENT specialist), the Second Cherkassy City Center of Primary Healthcare 1615 (6,5%) people, to the otorhi-
nolaryngologic office there appealed 1050 people (5.1%, respectively). In general, according to the analyzed by us 
medical institutions during this period there were 232528 appeals for otorhinolaryngologic help, including 9542 
people with chronic inflammatory diseases of the larynx (4,1%). During the observation separately by years it was 
found that the dynamics of the first detected chronic laryngitis and the appeal for help because of the exacerba-
tions of the disease somewhat increases. Herewith, in average, the number of appeals is 3.79%, including the first 
detected chronic laryngitis are 0.52%. It should be noted that the indicated number of people with chronic laryngi-
tis is 0.57% of the population of Cherkasy. 

There has been conducted a more detailed analysis of the group of people who applied for medical care to 
the Second Cherkassy City Center of Primary Healthcare and Private medical otorhinolaryngologist's office. 
Among all these patients 45.6% are women and 54.4% are men. The largest group among them was people aged 
from 28 to 47 who were of the active able-bodied age. Analyzing the structure of appeals of all the people with 
chronic inflammatory diseases of the larynx, it turned out that the catarrhal form of chronic laryngitis took place in 
35,98% of appeals, hypertrophic form was in 28,56%, atrophic one was in 35,46%. In the examined patients the 
age of the disease ranged from 3 to 15 years and in average was 10 ± 0.7 years. The ill people noted that they had 
from 4 to 7 exacerbations of the disease per year, in some cases - up to 9 ones. In average, the number of relapses 
per year was 5.1 ± 0.6 times.  

We have also conducted the analysis of the presence of concomitant diseases both ENT organs and system-
ic ones, as well as the professional affiliation of the studied group of patients with chronic inflammatory diseases 
of the larynx. It turned out that in 64.9% of all the cases among these patients chronic laryngitis was accompanied 
by other chronic diseases of ENT organs. 

Among them the largest number of cases, almost half (47.97% of the available concomitant pathology of 
ENT organs) there was a chronic tonsillitis, 27.42% - a chronic pharyngitis, 24.61% - a chronic vasomotor rhini-
tis. In 45.02% of cases, chronic laryngitis occurred on the background of systemic chronic diseases.  

According to the occupation, the majority of patients who applied for help with chronic inflammatory dis-
eases of the larynx was made up by the people of vocal-linguistic professions (the teachers of secondary schools 
and pre-school institutions) - 27.99%, as well as the workers of chemical enterprises (Cherkasyazot, Cherkasy 
Hymvolokno, Pharmaceutical corporation "YuriyaFarm") - 29.87%.  

Thus, chronic laryngitis occupies a significant part of all the appeals to otorhinolaryngologist, it is observed 
predominantly among the people of the working age and has certain dependences on the professional activity of a 
patient. 

Key words: chronic laryngitis, prevalence. 
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