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Тема лекції:  
Гострі і хронічні 

захворювання глотки та 
гортані 
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• Топографія - атлас М.І. Пирогова 

• Лімфоїдне кільце - у 1884 році 
Вальдейєр 

• М.І. Пирогов (1810-1881) 

• Вільгельм Вальдейєр (1836-1921) - 
німецький анатом і гістолог 
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• Ці органи є вхідними воротами для 
мікробних антигенів, вони 
забезпечують контакт антигену з 
лімфоцитами. 
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Лімфаденоїдна тканина 
 • Строма - пухка аденоїдна 

(ретикулярна) тканина - 
зіркоподібні клітини, 
аргірофільні волокна. 

• Паренхіма - дифузне 
скупчення лімфоїдних 
елементів, Т-лімфоцитів. 

«Лімфоцити подібні 
черв'якам у мішку» 
(Ф.Бернет). 

• Фолікули (світлий центр - 
зародковий або 
реактивний), В-лімфоцити. 
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• Лакуни-16-18. 

 

• Площа поверхні лакун мигдалика - 
300 см2 (Eigler, 1965) 

 

• Площа слизової оболонки глотки –  
45 см2. 
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Анатомофункціональна 
одиниця – кріптолімфон 

Fioretti A., 1961 
 

• Фолікул. 

• Лімфоретикулярна тканина. 

• Сегмент епітелію кріпти, що бере 
участь у лімфоепітеліальному 
симбіозі. 

• Просвіт кріпти з її вмістом. 
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• Штер (Sthör, 1882)- теорія 
фізіологічних ран (ділянки зівной 
поверхні мигдаликів не вкриті 
епітелієм). 

• Внутріепітеліальні ходи заповнені 
лімфоцитами і макрофагами. 

• Подушкоподібні клітини - клапани. 

• Це і є лімфоепітеліальний симбіоз. 
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Лімфоепітеліальний 
симбіоз 

 
• Зародковий центр          лімфоцити 

(імунокомпетентні клітини)         
крiптовий епітелій           контакт з 
антигеном             повернення в 
міжфолікулярну тканину «клітин 
імунної пам'яті»  (Burnet, 1964), 
захист і контроль. 
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Лімфоїдні утворення 
 

• Первинні - тiмус, кістковий мозок 
(фабриціїва бурса) - вперше 
з'являються лімфоцити. 

• Вторинні - лімфовузли, селезінка, 
лімфоепітеліальні утворення 
(мигдалики) - лімфоїдні клітини 
розвиваються з лімфоцитів, які 
повністю або частково пройшли 
диференціювання в первинних органах. 
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Функції мигдаликів 

 

1.Імунна (захисна). 

2.Кровотворна. 

3.Рецепторна або нервово-рефлекторна. 
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Імунна функція 

 
Формування імунітету 

 Місцевого   

                         
1.Фагоцитоз (міграція 
макрофагів).         

    2.Неспецифічні 
фактори  захисту 
(інтерферон, 
комплімент, 
пропердин).  

 
 

Системного 

 

1.Інформаційна 
функція  

2.Утворення антитіл 

3.Формування 

 клітин імунної пам'яті.  
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Нервовий апарат піднебінних 
мигдаликів 

- рецепторні закінчення; 

- вегетативні волокна; 

- нервові клітини та їх скупчення у 
вигляді мікрогангліїв. 
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• «Серцево-тонзилярний синдром» -
Б.А.Єгоров  (1928). 

 

• «Тонзило-кардіальний рефлекс» - 
Р.А.Засосов, І.І.Ісаков, І.Б.Солдатов. 
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Класифікація тонзилітів, розроблена 
акад. І.Б.Солдатовим 

 І. Гострі 
 1.Первинні: 
катаральна, фолікулярна, лакунарна, виразково-плівчаста 

ангіни 

 2.Вторинні: 
а) при гострих інфекційних захворюваннях – дифтерії, 

скарлатині, туляремії, черевному тифі; 
б) при захворюваннях системи крові – інфекційному 

мононуклеозі, агранулоцитозі, аліментарно-токсичній 
алейкії, лейкозах. 

ІІ. Хронічні 
1.Неспецифічні: 
а) компенсована форма; 
б) декомпенсована форма. 

2. Специфічні: 
При інфекційних гранульомах – туберкульозі, сифілісі, 

склеромі. 
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• Гострий первинний тонзиліт – 
гострозапальне захворювання, у 
клінічній картині якого ведучою 
ланкою є симптоми ураження 
мигдаликів. 

 

• Гострі вторинні тонзиліти – є одним з 
симптомів основного захворювання, 
необов`язковий.     
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Етіологія гострих 
первинних тонзилітів 

 

• Інфекція (може бути занесена 
зовні або сапрофіти стають 
патогенними). 
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Збудники ангін 

• β-гемолітичний 
стрептокок групи А 

• Str. Pneumoniae 

• S.Aureus 

• Heumophilus 
influenzae 

• Moraxella cataralis 

 

• Мікоплазми 

• Хламідії 

• E.coli 

• Pseudomonas spp. 

• Neiseria spp. 

• Heamophilus spp. 
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Патогенез 
 

1.Зміни загальної та місцевої 
реактивності організма. 

2.Інтоксикація. 

3.Загальне та місцеве охолодження. 

4.Надмірне білкове харчування бідне 
на вітаміни. 
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Катаральна ангіна 
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Гострий фарингіт 
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Лакунарна  

ангіна 

Фолікулярна 

 ангіна 
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Дифтерія глотки 
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Лікування ангін 
 
 

 
1.Особливості обстеження: 

а) мазок на ВL; 
б) загальний аналіз крові. 
2.Режим. 
З.Дієта.  
4.Протизапальна терапія. 
5.Антигістамінні   препарати,   препарати 

кальцію, вітаміни гр. В, вітамін С. 
6. Полоскання:   фурацилін,  етакрідин  лактат, 

гівалекс, настій шавлія, ромашки. 
7.Теплові процедури. 
 8.Симптоматичні засоби. 
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Препарати для стартової терапії 
ангін 

Пеніциліни 
• Бензилпеніциліну натрієва сіль 1-3 млн. ОД в/м 

з інтервалом 4 години 
• Ампіцилін 0,5-1 г всередину або в/м з 

інтервалом 6 годин 
• Амоксицилін 0,5-1 г всередину з інтервалом 8 

годин 
• Амоксицилін/клавуланова кислота 1,2 або 

0,625 г всередину з інтервалом 8-12 годин 
• Ампіцилін/сульбактам 1,5-Зг в/м з інтервалом 

6-8 годин 
 

 
Pichichero ME, Casey JR. Bacterial eradication rates with shortened courses of 2nd- and 

3rdgeneration cephalosporins versus 10 days of penicillin for treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in adults. Diagnostic microbiology and infectious disease 2007; 59:127-130. 
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Препарати для стартової 
терапії ангін 

 
 Цефалоспорини I покоління 

• Цефазолін 1-2 г в/м з інтервалом 8-12 годин 
• Цефалексін 0,25-0,5 г всередину з інтервалом 

6 годин 
Цефалоспорини II покоління 
• Цефаклор 0,5 г всередину з інтервалом 8 

годин 
• Цефамандол 1-2 г в/м з інтервалом 6 годин 
• Цефуроксим 0,75-1,5 г в/м з інтервалом 8-12 

 
Pichichero ME, Casey JR. Bacterial eradication rates with shortened courses of 2nd- and 

3rdgeneration cephalosporins versus 10 days of penicillin for treatment of group A streptococcal 
tonsillopharyngitis in adults. Diagnostic microbiology and infectious disease 2007; 59:127-130. 
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• Цефалоспорини І покоління активні 
переважно відносно Гр (+) микрорганізмів 
(альтернатива пеніциліназостійким 
пеніцилінам). 

• Цефалоспорини II покоління мають більш 
широкий спектр порівняно з І поколінням, 
активні відносно деяких Гр(-) 
мікроорганізмів. 
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Препарати резерву для 
лікування ангін 

 
 

Макроліди 

• спіраміцин (роваміцин)1,5-3 млн МО 
всередину з інтервалом 8-12 годин 

• мідекаміцин (макропен) 0,4 г всередину 
з інтервалом 8 годин 

• азітроміцин (сумамед) 0,5 г всередину з 
інтервалом 24 години 

• кларітроміцин (клацид) 0,5 г з інтервалом  
12 годин 
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Препарати резерву для  
лікування ангін 

 
 

Лінкозаміди 

• лінкоміцин всередину або в/м по 0,5 г з интервалом 8 
годин  

• кліндаміцин всередину по 150-300 мг з інтервалом 6 
годин 

Фторхінолони 

• ципрофлоксацин 0,4 г з інтервалом 12 годин 
всередину або в/в  

• офлоксацин 0,5 г з інтервалом 12 годин всередину 
або в/в 

• левофлоксацин 0,5 г з інтервалом 12-24 годин 
всередину або в/в 
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• Фторхінолони не повинні 

призначатися дітям до 15 років 

у зв'язку з токсичним впливом 

на хрящову тканину 
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Нераціональним при 
ангінах є призначення 

 
 

• Сульфаніламідів 

• Тетрациклінів 

• Аміноглікозидів 

• Фузідіну 

• Ко-трімоксазолу 
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Помилки при лікуванні ангін 
 

• надання переваги місцевому лікуванню 
перед системною терапією 

 
• скорочення курсу антибіотикотерапії при 

клінічному покращенні 
 
• недооцінка ефективності та безпеки 

пеніцилінів 
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Лікування гострого фарингіту 
 
І.Щадлива дієта. 

2.Полоскання дезинфікуючими розчинами. 

З.Таблетки  для   розсмоктування:   декатилен, 

фарингосепт, фалімінт, стрепсілз, декаметоксин. 

4. Зрошення глотки аерозолями: інгаліпт, каметон, 

камфомен, інгакамф, біопарокс, коллустан, йокс.  

 

 

Stanford T. Shulman, Alan L. Bisno,  Herbert W. Clegg. et al. IDSA Guideline for GAS Pharyngitis // 

Clinical Infectious Diseases Vol. 1 September 9, 2012. P. 1-17 

 



33 

Дифтерія глотки 
 

• Дифтерія є токсикоінфекцією 

 

• Збудником дифтерії є коринебактерія дифтерії 
(паличка Лефлера) 

 

• Вхідними    воротами    найчастіше    є піднебінні 
мигдалики 

 

• Основним патогенетичним фактором є екзотоксин, 
який уражує серце та нервову систему 
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Форми дифтерії глотки 
 І.Субтоксична: 
локалізована (катаральна, 

плівчаста, острівцева)  
поширена 
 
2. Токсична 
 
 
3. Гіпертоксична 
 
 
4. Геморагічна 

(крововиливи у слизову 
оболонку та шкіру, 
нашарування 
коричневого кольору) 

 

  

•Дифтерійні нашарування 
переходять у носоглотку, 
гортань 
 
•Аритмія (токсичне ураження 
серця)  
 

•Набряк підшкірної 
клітковини шиї 
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Диференціально-діагностичні 
ознаки дифтерії 

 
• Гострий початок. 
• Загальноінтоксикаційний  синдром 

(окрім катаральної форми). 
• Рівень температури та інтоксикації переважає над 

вираженістю місцевих змін. 
• Біль у горлі помірний, не відповідає 

вираженності місцевих змін. 
• Голос гугнявий. 
• Набряк    у    глотці    переважає    над 

гіперемією. 
• Лімфовузли    збільшені    не    завжди, 

помірно болісні.  
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Атипові варіанти перебігу дифтерії 

• У щеплених хворих перебіг дифтеріі має стерту   
форму,   діагноз   встановлюється лише на 
підставі позитивних результатів бак. 
дослідження. 

 
• У    осіб    із    видаленими    мигдаликами 

наявна розлита гіперемія зіву.  
При задній риноскопії можна визначити 
фібринозні нашарування на носоглотковому 
мигдалику.  
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Атипові варіанти перебігу дифтерії 

• Поєднання        дифтерії        глотки        із 
паратонзилітом, паратонзилярним абсцесом, 
ангіною Симановського-Венсана-Плаута, ГРВІ 
та ін. 

• Самолікування (обробка глотки 
яблучним     оцтом,     перекисом     водню, 
бензином, приймання різних ліків) може 
змінити фарингоскопічну картину. 

• Хворий переносить  субтоксичну 
локалізовану форму, а через 2-3 тижні в 
нього    розвивається    параліч    м'якого 
піднебіння 
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Лікування дифтерії 
 

• Госпіталізація у інфекційне відділення. 

• Протидифтерійна антитоксична сироватка. 

• Антибіотики. 

• Дезінтоксикація. 

• Антигістамінні препарати. 

 



 
Захворювання гортані 



• Стеноз гортані - звуження просвіту 
гортані, що призводить до 
утруднення дихання. 



Стеноз гортані 
     
 • Гострий 

(секунди, хвилини, 
години, дні)            

• Хронічний 

(тижні, місяці, роки) 
 



Причини гострого стенозу 
гортані 

 

• Набряк. 

• Травма. 

• Сторонні тіла. 

• Гострий ларинготрахеїт у дітей. 

• Дифтерія гортані. 

• Ларингоспазм. 



Набряк гортані 
 

• Запальний: 

     паратонзилярний, 
латерофарингеальний 
абсцеси, гнійні процеси 
шийного відділу хребта, 
кореня язика, дна 
порожнини рота, гострий 
тиреоїдит, гортанна 
ангіна, флегмонозний 
ларингіт, 
хондроперихондрит 
гортані 

• Незапальний: 

   алергічний, пов’язаний із       
захворюваннями 
сердцево-судинної 
системи, нирок, печінки, 
кахексією, травмами.  

 



Травма гортані 
 

• Механічна. 

• Вогнепальна. 

• Термічна. 

• Хімічна. 

• Сторонні тіла. 

• Хірургічні втручання. 

• Інтубація. 

• Променева терапія.  



Набряк гортані 



Алергічний набряк 



Опік гортані 



Причини хронічного 
стенозу гортані 

 

• Пухлини, кісти. 

• Інфекційні гранульоми. 

• Рубцеві зміни. 

• Природжена патологія. 

• Двобічний параліч зворотніх 
нервів. 



Іннервація гортані 

1.блукаючий нерв; 

2.верхній 
гортанний нерв 

(а-внутрішня гілка, 
б-зовнішня 
гілка); 

3.зворотній 
гортанний нерв. 



Клініка стенозу гортані 
 

Головний симптом – інспіраторна 
задишка. 

 

• Стадія компенсованого дихання. 

• Стадія неповної компенсації 
дихання. 

• Стадія декомпенсації дихання. 

• Термінальна стадія.  



Допомога при стенозі 
(набряку) гортані 

 І.   Внутрішньовенно: 
      Sol. Glucosae                40%     20,0 
      Sol. Calcii chloridi        10%     10,0 
      Sol. Acidi ascorbinici    5%       5,0 
      Sol. Euphyllini               2,4 %   5,0-10,0 
      Sol. Prednisoloni                       60-90 мг 
ІІ.  Внутрішньом’язево: 
      Sol. Dimedroli                1%      2,0 
     (Sol. Pipolpheni              2,5%    2,0)   
ІІІ.  Сечогінні засоби (лазікс  1% 2,0 – 4,0   в/в або в/м, 

верошпірон 2 табл. 2 рази на добу). 
ІV. Відволікаючі процедури. 
V. Інгаляції зволоженного кисню. 
VI. Розтин абсцесу. 
VІI. Інтубація. 
VІІI. 1. Трахеостомія.  2. Конікотомія.   
3. Крікоконікотомія. 



Показання до трахеостомії 
 

• Попередження механічної асфіксії. 

• Дренування дихальних шляхів. 

• Тривала ШВЛ. 

   

• Розрізняють трахеостомію: 

– верхню; 

– середню; 

– нижню. 



Положення хворорго під час 
трахеостомії 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Трахеостомія 



Ускладнення трахеостомії 
 

• Кровотеча. 

• Емфізема підшкірної клітковини, 
пневмоторакс, пневмомедіастінум. 

• Зупинка дихання під час розтину 
трахеї.  

• Поранення стравоходу. 

• Гнійний трахеобронхіт у 
післяопераційному періоді.  



Поранення задньої стінки трахеї 
та стінок стравоходу при 
проведенні трахеостомії 



Гострий ларингіт 

 

• Гострий ларингіт – катаральне 
запалення слизової оболонки, 
підслизового шару та внутрішніх 
м’язів гортані. 



Гострий ларингіт 
 

Етіологія: респіраторні віруси, 
бактеріальна (кокова) флора. 

 

Сприяють:  

1) термічний фактор; 

2) алкоголь, паління; 

3) перевантаження голосу; 

4) пил, гази. 



Гострий ларингіт 
Клініка 

І. 1. Швидкий початок при                             
задовільному  стані. 

   2. Температура нормальна. 

   3.  Сухість, дряпання у горлі. 

   4.  Кашель сухий, потім вологий. 

   5.  Охриплість. 

ІІ. Ларингоскопія. 



Гострий ларингіт 



Гострий ларингіт 
Лікування 

 
 

І.  Режим. 
ІІ. Місцеве лікування 
     1. Сухий кашель: тусупрекс, фалімінт, лібексин. 
     2. Вологий кашель: препарати АЦЦ, синупрет, мукалтін, 

бромгексин. 
     3.    Інгаляції парові, масляні, лужні, з антибіотиками, 

протеолітичними ферментами (трипсином, 
хімотрипсином). 

     4.    Аерозолі в балончиках: каметон, інгакамф, інгаліпт, 
камфомен, коллустан, біопарокс, йокс. 

     5.    Інстіляції в гортань: 1% масляний розчин ментолу, 
антибіотики, гідрокортизон, 3% розчин протарголу або 
коларголу. 

     6.    Відволікаючі засоби.  
     7.     Зігріваючий компрес, УВЧ, ЛУЧ –  2  на гортань. 
ІІІ. Загальне лікування: антибіотики, антигістамінні 

препарати, препарати кальцію, аскорбінова кислота. 



Гортанна ангіна 
 

• Гортанна ангіна – гостре запалення лімфаденоїдної тканини 
гортані. 
 

• Етіологія – бактеріальна кокова флора. 
 
• Сприяють – місцеве та загальне охолодження, травми. 

 
• Клініка – біль при ковтанні, охриплість, утруднення дихання, 

важкий загальний стан, температура тіла до 38-39 С, пальпація 
гортані болісна. 
 

• Ларингоскопія. 
 

• Лікування: антибіотики, дегідратаційна терапія. При розвитку 
декомпенсованого стеноза гортані – трахеостомія. 



Флегмонозний ларингіт 
 • Флегмонозний ларингіт – гостре гнійне 

запалення підслизового шару, м’язів та зв’язок 
гортані. 

• Можуть утворюватись абсцеси. 

• Епіглотит. 

• Етіологія – бактеріальна флора. 

• Клініка – гострий початок, біль у горлі, висока 
температура тіла, охриплість, утруднення 
дихання, пальпація гортані болісна. Можуть 
розвинутися абсцеси шиї, медіастиніт. 

• Ларингоскопія. 

• Лікування – антибіотики, протинабрякова 
терапія, розтин абсцесів. Декомпенсований 
стеноз  –  трахеостомія. 



Хондроперихондрит гортані 
 • Хондроперихондрит гортані – запалення 

охрястя та хрящів гортані. 

• Клініка: біль у ділянці гортані, болісне 
ковтання, підвищена температура тіла, 
охриплість, утруднення дихання, 
сгладженість контурів гортані, 
збільшення об’єму шиї. 

• Ларингоскопія. 

• Ускладнення – рубцевий стеноз гортані. 

• Диференціювати від гострого 
тиреоїдиту. 

• Лікування: антибіотики, протинабрякова 
терапія, розтини абсцесів. 



Гострий ларинготрахеїт у 
дітей 

 

Термінологія 

 

• Підскладковий ларингіт               
(ложний круп). 

• Гострий ларинготрахеїт. 

• Обтуруючий стенозуючий 
ларинготрахеобронхіт. 



Eтіологія 
 

• Віруси грипа                     - 56,8% 

• Віруси парагрипа             - 20,1% 

• Аденовіруси                       - 16,7% 

• Змішана вірусна інфекція - 6,4% 



Основні симптоми гострого 
ларинготрахеїту 

 • Зміна голосу. 

• Лаючий кашель. 

• Утруднення дихання внаслідок:  

            а) набряку та інфільтрації; 

            б) спазму м’язів; 

            в) гіперсекреціі залоз. 

 



Для виникнення гострого 
ларинготрахеїту мають 
значення: 
 

• Вік. 

• Стать. 

• Преморбідний стан. 

 



Гострий ларинготрахеїт 



Диференціальний діагноз 
 

• Дифтерія. 

• Заглотковий абсцес. 

• Стороннє тіло. 

• Бронхіальна астма. 

• Стеноз гортані при кору, скарлатині, 
вітряній віспі. 

• Уремія. 

• Папіломатоз гортані. 



Дифтерія гортані 
 

3 стадії: 

• Дисфонічна або крупозного 
кашлю. 

• Стенотична. 

• Асфіктична. 



Диференційний діагноз 
дифтерії та гострого 

ларинготрахеїту 
 

• Утруднення дихання посилюється 
повільно. 

• Переважають симптоми загальної 
інтоксикації. 

• Зміни голосу досягають афонії. 

• Поєднання ураження гортані та глотки. 

• Ларингоскопічна картина. 

• Бактеріологічне дослідження. 



Дифтерія гортані 



Лікування гострого 
ларинготрахеїту 

 

• Організація. 

• Лікування 1 та 2 ст. стенозу 
гортані. 

• Лікування інгаляціями під тентом. 

• Подовжена інтубація та 
трахеостомія. 

• Декануляція. 



Лікування 1 та 2 стадій гострого 
ларинготрахеїту 

 • Інтерферон, протигрипозний гамма-глобулін. 
• Антибіотики. 
• Внутрішньовенно: 
• Sol. Glucosae    20%   10-20мл 
• Sol. Calcii chloridi 10% 1мл на рік життя; 
• Sol. Aс. ascorbiniсі 5% 1мл на рік життя; 
• Sol. Euphyllini  2,4% 0,2мл на 1 кг маси; 
• Sol. Prednisoloni    2-3мг на 1 кг маси. 
• Внутрім`язево: 
• Sol. Dimedroli  1% 1,0 (або інші антигистамінні 

препарати). 
• Інгаляції антигістамінних та спазмолітичних 

препаратів, зволоженого кисню. 
• Відволікаючі процедури. 



Інгаляція кисню під тентом 



Інгаляція кисню під тентом 



Дитина, що знаходиться на 
подовженій інтубації 



Дитина, що знаходиться на 
подовженій інтубації 
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