
 

88 Оториноларингологія, №1 (2), 2019 

РЕЦЕНЗІЇ 
 
УДК 616.321-002-036.12 

РЕЦЕНЗІЯ 
НА МОНОГРАФІЮ 

ЛАЙКА А.А., ЗАБОЛОТНОГО Д.І., МІНІНА Ю.В., БЕРЕЗНЮКА В.В.,  
ЗАБОЛОТНОЇ Д.Д.,  КУЧЕРЕНКА Т.І., ГАВРИЛЕНКА Ю.В., КОСАКІВСЬКОЇ І.А., 

СИНЯЧЕНКО В.В., ШУХ Л.А., ЮРЕВИЧ Н.О. 
«ХРОНІЧНИЙ ФАРИНГІТ»: КИЇВ – ЛОГОС, 2019. – 183 С. 

 
 
Хронічний фарингіт – досить пошире-

не захворювання у дорослих та дітей різних 
вікових груп і складає 4,7 % від усіх ЛОР-
хвороб у дорослих та у 14 % – у школярів. 
Поширеність хронічного риніту, фарингіту 
та назофарингіту у дорослих в Україні ста-
новить близько 520 на 100 000 населення. 
Патологічні процеси, що виникають при 
запальних хворобах глотки, привертають 
увагу як науковців, так і практикуючих ото-
ларингологів і сімейних лікарів. Сучасні по-
гляди на етіологію, патогенез, патоморфоло-
гію та класифікацію хронічного фарингіту не 
достатньо висвітлені у науковій літературі. 
Різноманітні методи лікування цієї хвороби 
не мають систематизованого характеру і 
створюють складність для вибору оптималь-
ного способу лікування конкретного пацієн-
та. Тому монографія, у якій об’єднано всю 
інформацію з даної проблеми є вкрай необ-
хідною на сьогоднішній день і буде корис-
ною для медичної спільноти. 

Монографія складається з 7 розділів, у 
яких висвітлено анатомію і фізіологію глот-
ки, методи обстеження, етіологію, патогенез 
і патологічну анатомію, клініку та діагности-
ку, а також методи лікування і профілактики 
хронічного фарингіту. Окремий розділ прис-
вячено гастроезофагеальному рефлюксу. 

У першому розділі монографії подано 
клінічну анатомію та фізіологію глотки, а 
також її лімфаденоїдного апарата. Серед 
функцій окремо описано інформативну, за-
хисну, нейрорефлекторну та кровотворну. 
Окремий підрозділ присвячено імунофізіо-
логії лімфаденоїдного апарата глотки, сучас-
ним поглядам на його роль у специфічній та 
неспецифічній резистентності організму.  

У другому розділі «Методи обсте-
ження глотки» наведено як традиційні, так 
і найсучасніші методики обстеження всіх 
відділів глотки, подано особливості обсте-
ження дітей різних вікових груп. 

Третій розділ «Етіологія, патогенез і 
патологічна анатомія хронічного фарин-
гіту» розкриває поширеність захворювання 
в Україні та світі. Серед етіологічних факто-
рів відмічено, що хронічний фарингіт вини-
кає внаслідок гострого катару глотки, який 
не лікувався, або на тлі побутових і вироб-
ничих факторів. У розділі наведено класифі-
кацію гострого і хронічного фарингітів за 
МКХ-10, перелічені чисельні вірусні та бак-
терійні збудники цих нозологічних форм. 
Описано останні дані вітчизняних та зарубі-
жних авторів про роль ротоглоткового сек-
рету та піднебінних мигдаликів (або при їх 
відсутності після тонзилектомії) у виникнен-
ні хронічного фарингіту. Наведено інші при-
чини розвитку та патогенез захворювання; 
зміни імунобіохімічних показників у стадії 
загострення та ремісії хвороби; зміни кілько-
сті транзиторної мікрофлори. Окремо висві-
тлено патоморфологію піднебінних мигда-
ликів при хронічному фарингіті. 

У четвертому розділі «Гастроезо-
фагальний рефлюкс» описано зв'язок гаст-
роезофагальної рефлюксної хвороби з хро-
нічним фарингітом, а також способи його 
діагностики та лікування. 

Розділ п’ятий «Клініка та діагнос-
тика хронічного фарингіту» описує відпо-
відні дані з урахуванням форми захворю-
вання: катаральної, гіпертрофічної та атро-
фічної. Детально описуються скарги хво-
рих, методи діагностики (від традиційних 
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до найсучасніших) та особливості обсте-
ження у дітей різних вікових груп. Врахо-
вуючи той факт, що у 1986 р. відбулася тех-
ногенна аварія на Чорнобильській АЕС, 
окремим підрозділом розкриваються кліні-
ко-імунологічні особливості перебігу фари-
нгіту при радіаційному ураженні. 

Шостий розділ «Методи лікування 
хворих на хронічний фарингіт» присвяче-
ний сучасним, таким як антигомотоксична 
терапія, та традиційним методам лікування  
катаральної, гіпертрофічної та атрофічної 
форм фарингіту, а також клініко-
імунологічній ефективності лікування заго-
стрень хронічного фарингіту у дітей з цук-
ровим діабетом 1-го типу. 

У сьомому розділі «Профілактика 
хронічного фарингіту» наведено заходи 
профілактики хвороби. 

В цілому монографія висвітлює пи-
тання етіології, патогенезу, діагностики, 
клініки, диференціальної діагностики, лі-
кування і профілактики різних форм хроні-
чного фарингіту. Підґрунтям роботи є  
детальний аналіз сучасної літератури та 
багаторічний досвід чисельних авторів, що 
фахово займались хронічним запаленням 
слизової оболонки глотки. Читачі отрима-
ють цікаву наукову інформацію та практи-
чні рекомендації щодо проблеми, з якою 
вони повсякденно зустрічаються у своїй 
роботі. 

Дана монографія може бути викорис-
тана у навчальному процесі та практичній 
діяльності лікарів-інтернів, отоларинголо-
гів, аспірантів, сімейних лікарів, педіатрів 
та студентів вищих медичних навчальних 
закладів. 
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