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Навчально-методичний посібник 
“Діагностика та лікування хронічних хвороб 
глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 
1-го типу” надруковано за рішенням Вченої 
ради Національної медичної академії після-
дипломної освіти імені П.Л. Шупика та Асо-
ціації дитячих оториноларингологів України. 
Він розрахований на оториноларингологів та 
інших фахівців (ендокринологів, сімейних 
лікарів, педіатрів), а також для студентів ви-
щих медичних навчальних закладів. 

У навчально-методичному посібнику 
розглянуто сучасні питання анатомо-фізі-
ологічних особливостей, клініки, діагнос-
тики та лікування хронічних хвороб глотки 
(ХХГ) у дітей при наявності складної ендо-
кринологічної патології – цукрового діабету 
1-го типу (ЦД-1). Основою навчально-ме-
тодичного посібника є багаторічний досвід 
наукових розробок авторів з цієї проблеми, 
а також систематизовані дані літературних 
джерел. Він написаний на високому науко-
вому рівні, державною мовою, із застосуван-
ням прийнятої медичної термінології, має 
класичну структуру. Усі розділи посібника 
представлені на основі вивчення великої 
кількості джерел вітчизняної, іноземної літе-
ратури і власного досвіду авторів. Навчаль-
но-методичний посібник добре ілюстрова-
ний чорно-білими малюнками, фотографія-
ми, таблицями, що значною мірою покращує 
сприйняття матеріалу.

Розділи навчально-методичного посіб-
ника написані на сучасному методичному 
рівні. Книга читається легко, із зацікавлен-
ням, особливо розділи особливості діагнос-

тики та лікування хворих на ХХГ. Посібник 
написано в компактній, лаконічній формі, 
він оформлений в твердій обкладинці, на-
даний матеріал легко сприймається при 
читанні.

Враховуючи, що навчання слухачів та 
інтернів йде в кредитно-модульній системі, 
автори в кінці посібника дають контрольні 
тестові питання та еталони відповідей на 
них. Також указані дані стосовно лікарських 
препаратів, які використовуються в дитячій 
оториноларингологічній практиці при ліку-
ванні даної патології. 

В першому розділі посібника описа-
но клінічну анатомію та фізіологію лімфоа-
деноїдного апарату глотки, особливу увагу 
при цьому автори надають імунофізіології 
лімфоаденоїдних структур глотки. Вказа-
но, що різноманітність етіологічних факто-
рів, складність патогенетичних механізмів 
взаємно обтяжливого розвитку хронічного 
тонзиліту та цукрового діабету 1-го типу у 
дітей зумовлюють необхідність удоскона-
лення комплексу існуючих діагностичних і 
лікувальних заходів. Описані авторами про-
блеми потребують подальших наукових на-
працювань шляхом запровадження сучасних 
інноваційних методів діагностики хронічних 
хвороб глотки і, відповідно, лікувальних 
розробок щодо ведення таких пацієнтів.

В другому розділі описана клініка та 
діагностика хронічних хвороб глотки у ді-
тей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. 
Авторами встановлено, що у дітей, хворих 
на ЦД-1, зустрічається коморбідний перебіг 
з патологією ЛОР-органів, серед якої хро-
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нічний тонзиліт (ХТ) складає 33,6%, гіпер-
трофія аденоїдних вегетацій – 12,7 %. Тому 
дана патологія потребує подальшого де-
тального вивчення особливостей її перебігу 
на тлі ЦД-1 та вибору ефективного консер-
вативного лікування для поліпшення якості 
життя пацієнтів.

В третьому розділі описані особливос-
ті стану хронічних хвороб глотки у дітей, 
хворих на цукровий діабет 1-го типу. У да-
ного контингенту пацієнтів було проведене 
детальне визначення біохімічних показників 
крові: глюкоза крові, глікований гемоглобін 
(HbA1c), загальний холестерин, тригліце-
риди, холестерин ліпопротеїдів високої та 
низької щільності, тироксин, тиреотропний 
гормон та встановлено характерні особли-
вості, щодо тяжкості перебігу ЦД-1 у дітей 
за наявності в них ХТ. 

Проведено та проаналізовано резуль-
тати цитохімічного дослідження в клітинах 
крові у дітей, хворих на ХТ на тлі ЦД-1 і ви-
вчено активності ферментів енергетичного 
обміну в нейтрофілах і лімфоцитах. 

За результатами мікробіологічних до-
сліджень було виявлено, що мікробіоценози 
піднебінних мигдаликів (ПМ) у дітей, хво-
рих на ЦД-1, переважно складалися з моно- 
та полікомпонентних асоціацій аеробної 
та факультативно-анаеробної мікрофлори. 
2-3-компонентні асоціації у дітей, хворих на 
ХТ і ЦД-1, зустрічаються в 2,5 рази частіше, 
ніж у пацієнтів із ЦД-1 без ХТ. 

При проведенні цитологічного дослі-
дження мазків-відбитків із лакун піднебін-
них мигдаликів дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, 
авторами були встановлені характерні цито-
морфологічні особливості.

Для вивчення особливостей стану по-
казників місцевого імунітету в ротовій ча-
стині глотки в дітей, хворих на ЦД-1, було 
проведено імунологічні дослідження згідно 
з новими концепціями про роль показників 
місцевого імунітету в секретах організму, 
зокрема імуноглобулінів і цитокінів. Гумо-
ральні механізми захисту ротоглоткового 
секрету (РГС) у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, 
достовірно відрізняються зниженням рівня 
концентрації секреторного імуноглобуліну 
А (sIgА), лактоферину та вдвічі – інтерлей-
кіну-1β, підвищенням вмісту α-ΙNF понад 
удвічі порівняно з групою порівняння, що 

свідчить про імунологічну недостатність, 
яка потребує корекції.

Разом зі співробітниками кафедри спе-
ціальної психології та медицини Національ-
ного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова було проведено клінічне дослі-
дження з визначення психоемоційної сфери 
у дітей, хворих на ХТ і ЦД-1, та встановле-
но специфічні особливості, що потребують 
психокорекції.

Авторами посібника представлено де-
тальний аналіз показників порушення стану 
мікроциркуляторного русла у дітей, хворих 
на ХТ і ЦД-1, який проводився на осно-
ві отриманих даних капіляроскопії, біомі-
кроскопії бульбарної кон’юнктиви та мікро-
риноскопії слизової оболонки перегородки 
носа. За результатами проведених дослі-
джень у дітей були встановлені та описані 
характерні особливості та кореляційні зв’яз-
ки.

В четвертому розділі навчально-мето-
дичного посібника описано методи лікуван-
ня хронічних хвороб глотки у дітей, хворих 
на цукровий діабет 1-го типу. Аналіз сучас-
ної наукової літератури свідчить, що багато 
вітчизняних і зарубіжних авторів схильні 
вважати, що застосування лише окремих ме-
тодів лікування є досить низьким. Тому при 
ХХГ лікування повинно бути комплексним, 
діючи на різні етіологічні та патогенетичні 
механізми. Комплекс загальних і місцевих 
лікувальних заходів повинен сприяти норма-
лізації компенсаторних реакцій організму з 
метою відновлення функцій лімфаденоїдних 
структур глотки.

В п’ятому розділі посібника описа-
но методи профілактики хронічних хвороб 
глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 
1-го типу. Профілактику ХХГ доцільно по-
чинати з раннього дитячого віку. В основі 
профілактики лежать загальнозміцнюючі 
заходи, санація осередків інфекції в ЛОР-ор-
ганах і зубощелепній системі, загартувальні 
процедури, санаторно-курортне лікування та 
екологічні заходи.

Таким чином, підготовлений на висо-
кому сучасному науково-методичному рівні 
навчально-методичний посібник “Діагнос-
тика та лікування хронічних хвороб глот-
ки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го 
типу”, написаний співробітниками кафедри 
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дитячої оториноларингології, аудіології та 
фоніатрії Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 
і Національного педагогічного універси-
тету імені М.П. Драгоманова за редакцією 
одного із провідних оториноларингологів 
України, доктора медичних наук професора 

А.А. Лайка широко використовується зараз 
і буде затребуваний багато років не тільки 
фахівцями у розв’язанні вказаної проблеми, 
а й науковцями, які спрямовуватимуть свої 
зусилля на розробку методів сучасного лі-
кування дітей, хворих на хронічні хвороби 
глотки із супутньою патологією. 

Доктор медичних наук, професор,
провідний науковий співробітник ДУ “Інститут отоларингології 

імені проф. О. С. Коломійченка НАМН України” 
Ю.В. Мінін


