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Âñòóï
Рекурентний (хронічний) тонзиліт (РТ) — це одне з 

найпоширеніших захворювань лімфаденоїдного глот-

кового кільця, що часто зустрічається в практиці ди-

тячих отоларингологів, педіатрів і сімейних лікарів. В 

обґрунтуванні актуальності наукових робіт, присвяче-

них проблемі РТ, протягом останніх десятиліть завжди 

переважало визнання значної поширеності цього за-

хворювання (від 20 % у загальній популяції до 43 % — у 

групі дітей, які часто хворіють), а також загрози мож-

ливих ранніх ускладнень при несвоєчасному консерва-

тивному лікуванні [1, 2]. 

Виникненню РТ у дитячому віці сприяють пору-

шення біологічних процесів у піднебінних мигдали-

ках (ПМ), де є сприятливі анатомо-топографічні пе-

редумови: глибокі, вузькі й густо розгалужені лакуни, 

щілиноподібні ходи, які густо пронизують всю товщу 

ПМ, що ускладнює дренаж із глибоких відділів лакун, 

а також рубцеві зміни після запальних процесів крово-
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носних і лімфатичних судин, реактивність фолікулів, 

стан рецепторного апарату [3].

Вікові анатомо-фізіологічні особливості будови, 

накопичення слизу з подальшим розвитком колоній 

мікроорганізмів у просвітах лакун ПМ сприяють міс-

цевій і загальній сенсибілізації організму. Так ПМ ста-

ють місцем перманентної сенсибілізації уповільненого 

типу, частіше до антигенів стрептококів і стафілококів. 

За рахунок пошкодження епітеліального шару ство-

рюються сприятливі умови для проникнення бакте-

рій у кровотік з утворенням спайок, що в подальшому 

ускладнює фізіологічне очищення лакун [4, 5].

Зміни в ПМ при РТ відображають імунореактивний 

стан, а тривала бактеріальна інфекція лімфаденоїдного 

глоткового кільця в цілому і ПМ зокрема є постійно ді-

ючим джерелом токсичного впливу, що порушує ендо-

екологію організму [6, 7].

Наукові докази, отримані в результаті численних 

досліджень активної участі ПМ у реакціях системного 
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Резюме. Актуальність. У роботі проведена клініко-лабораторна оцінка ефективності використання пре-

парату Кардонат при комплексному лікуванні дітей із рекурентним тонзилітом (РТ) і динамічному спосте-

реженні за хворими протягом 6 міс. Матеріали та методи. За тактикою лікування пацієнти були розпо-

ділені на дві групи: основну (n = 20), у якій діти крім стандартної терапії отримували Кардонат протягом 

30 днів, і контрольну (n = 20), у якій діти одержували тільки стандартне лікування. Результати. Вивчення 

клінічної ефективності запропонованої схеми продемонструвало вірогідну перевагу запропонованого лікуваль-

но-профілактичного комплексу в дітей із РТ. У дітей основної групи частота загострень РТ після проведеного 

лікування протягом 6 міс. зменшувалася в 3 рази порівняно з пацієнтами контрольної групи, а кількість курсів 

лікування — у 5 разів (р < 0,05). Висновки. Застосування розробленого методу консервативного лікування з 

використанням Кардонату в лікувально-профілактичних схемах ведення дітей із РТ сприяло формуванню про-

лонгованого оздоровчого ефекту зі зниженням частоти загострень РТ.
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й місцевого імунітету, обґрунтовують безумовний пріо-

ритет терапевтичних методів лікування над оператив-

ними й пошук нових, більш ефективних можливостей 

консервативної терапії в дітей із РТ. 

Одним з поширених методів комплексного консер-

вативного лікування РТ серед отоларингологів є про-

мивання лакун ПМ розчинами антисептиків, що по-

єднується з фізіотерапевтичними процедурами. Однак 

з огляду на те, що РТ є інфекційно-алергічним захво-

рюванням, велике значення має використання засобів, 

які сприяють підвищенню природної резистентності 

організму й імунокорекції. 

Саме такі властивості має препарат Кардонат: за 

рахунок компонентів, включених до його складу (ко-

ферменти вітамінів В
1
, В

6
, В

12
, L-карнітин і лізин), він 

чинить безпосередній вплив на метаболічні процеси 

(білковий, ліпідний і вуглеводний обмін) на тканин-

ному й клітинному рівні, а також стимулює клітинний 

імунітет [8].

Метою даного клінічного дослідження було ви-

вчення клініко-лабораторної ефективності викорис-

тання препарату Кардонат (спільне українсько-іспан-

ське підприємство «Сперко Україна») у комплексному 

лікуванні дітей із РТ. 

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè
Дизайн дослідження: відкрите порівняльне після-

реєстраційне клінічне дослідження з оцінки можли-

востей оптимізації комплексного лікування РТ за до-

помогою лікарського препарату Кардонат.

Протягом 2019 року під клінічним спостереженням 

знаходилось 40 дітей із РТ, які перебували на амбула-

торному лікуванні в лор-відділенні дитячої клінічної 

лікарні № 1 м. Києва, що є базою кафедри дитячої 

оториноларингології, аудіології та фоніатрії Націо-

нальної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика. Хлопчиків було 21, дівчаток — 19, віко-

вий діапазон становив від 5 до 12 років, середній вік ді-

тей — 7,2 ± 0,3 року. Усі пацієнти шляхом рандомізації 

були розподілені на 2 групи.

В основній групі (n = 20) хворим призначали стан-

дартну терапію і препарат Кардонат. 

Пацієнти групи порівняння (n = 20) отримували за-

гальноприйняту стандартну терапію без Кардонату. 

Препарат Кардонат призначався згідно з інструкці-

єю для медичного застосування: внутрішньо по 1 кап-

сулі 2 рази на добу протягом 30 днів. 

Критеріями включення в дослідження були:

— встановлений отоларингологом діагноз РТ;

— вік хворих від 5 до 12 років;

— частота загострень РТ — 3–5 разів на рік;

— надана батьками/законними представниками 

дитини інформована згода на участь у дослідженні й 

виконання його вимог. 

Критеріями виключення з дослідження були обтя-

жений алергологічний анамнез, інфекційні захворю-

вання, прийом антибактеріальних препаратів.

Хворим дітям обох клінічних груп були проведе-

ні загальноклінічні обстеження згідно з локальними 

протоколами, а також бактеріологічне дослідження 

мазків з ПМ на мікрофлору і її чутливість до анти-

біотиків.

Ефективність терапії встановлювали за зміною по-

казника сумарного балу загальних і окремих симптомів, 

типових для РТ. Загальні симптоми (зміна температури 

тіла, зниження апетиту, втомлюваність) оцінювалися 

за 4-бальною шкалою з підрахунком сумарного балу. 

Ступінь вираженості симптомів (наявність казеозно-

го детриту або рідкого гною в лакунах, валикоподібне 

потовщення й застійна гіперемія країв піднебінних ду-

жок, спайки, розрихлення або склерозування поверхні 

ПМ, рубцеві зміни паратонзилярної клітковини, регіо-

нарний лімфаденіт) оцінювали за 5-бальною шкалою і 

проводили розрахунок середнього балу.

Статистична обробка отриманих результатів до-

слідження була проведена із застосуванням методу ку-

тового перетворення за Фішером і непараметричного 

U-критерію Вілкоксона.

Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ
Загальний стан пацієнтів обох груп, які були залу-

чені до клінічного дослідження, переважно відповідав 

середньому ступеню тяжкості. Перед початком ліку-

вання діти скаржилися на періодичні болі в горлі при 

ковтанні й у стані спокою, мерзлякуватість, слабкість, 

відчуття стороннього предмета в горлі. Клінічними 

ознаками загострення РТ у дітей були гіперемія і на-

бряклість передніх піднебінних дужок, гіперемія ПМ, 

наявність гнійних (казеозних) пробок або рідкого гною 

в лакунах ПМ, збільшення й помірна болючість заще-

лепних лімфовузлів, субфебрилітет. Дані показники 

були оцінені в динаміці лікування в дітей обох груп 

спостереження. 

За результатами проведеного курсу комплексного 

лікування була виявлена суттєва різниця щодо три-

валості скарг у пацієнтів, які отримували стандартну 

терапію, і тих, які додатково отримували Кардонат. У 

пацієнтів основної групи, як видно з даних табл. 1, ві-

рогідно швидше регресували такі клінічні симптоми: 

біль у горлі в спокої і при ковтанні, відчуття сторон-

нього предмета в горлі (р < 0,05). При застосуванні 

стандартної базисної терапії суб’єктивні скарги зали-

шалися майже в половини хворих дітей до 6–7-го дня 

лікування. 

Пацієнти обох клінічних груп проходили динамічне 

спостереження з інтервалами 90 і 180 днів з метою фікса-

ції в них частоти загострень РТ після проведеного курсу 

консервативного лікування. Вихідна частота загострень 

у хворих двох груп була однаковою (понад 4–5 разів за 

рік), і стільки ж разів дільничний педіатр призначав їм 

протизапальну місцеву терапію. Після проведеного кур-

су лікування до наступного візиту пацієнти протягом 

6 міс. вели щоденник обліку загострень РТ, дані якого 

були враховані при повторному огляді (табл. 2).

Як видно з отриманих даних, у дітей основної групи 

частота загострень РТ протягом 6 міс. зменшувалася 

в 3 рази порівняно з пацієнтами контрольної групи, а 

кількість курсів лікування — у 5 разів (р < 0,05), також в 

основній групі була виявлена тенденція до скорочення 

тривалості загострень РТ (р > 0,05).
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Клінічне спостереження за пацієнтами основної 

групи і групи порівняння здійснювалося протягом 

6 міс. спільно з дитячими отоларингологами й педіа-

трами за місцем проживання. 

Отримані дані спостереження за хворими протягом 

6 міс. показали вірогідну позитивну динаміку загально-

го стану дітей основної і контрольної груп (табл. 3).

Аналізуючи отримані дані проведеного клінічного 

дослідження, можна відмітити, що в обох групах ді-

тей, хворих на РТ, показник сумарного балу загальних 

симптомів під час лікування вірогідно відрізнявся від 

вихідного, проте в основній групі через 6 міс. він був у 

3 рази нижчий, ніж у групі порівняння.

Починаючи з 3 міс. спостереження у хворих осно-

вної групи на тлі комплексного лікування із застосу-

ванням препарату Кардонат сумарний бал знижувався 

в 2 рази (р < 0,05), тоді як у групі порівняння динаміка 

зниження показника була менш інтенсивною.

У процесі спостереження зменшення загальних 

симптомів у дітей групи порівняння практично не від-

значалося (були присутні скарги на втомлюваність, 

зниження апетиту, періодично — субфебрильна тем-

пература тіла), тоді як в основній групі реєстрували 

вірогідне зниження сумарного балу оцінки загальних 

симптомів у 2 рази (p < 0,05).

Частота наявності симптому підвищеної втомлюва-

ності в групах на момент скринінгу була практично од-

наковою: у дітей основної групи — 80 %, у дітей групи 

порівняння — 85 %. У день закінчення дослідження да-

ний симптом спостерігався лише у 2 пацієнтів основної 

групи й практично в кожної другої дитини групи порів-

няння. Покращання апетиту в основній групі було від-

значено в 75 % випадків проти 30 % у групі порівняння.

Це дозволило зробити висновок, що лікування РТ у 

дітей повинно розглядатися не тільки як санація ПМ, 

але й як метод оздоровлення й зміцнення організму па-

цієнта загалом.

Позитивна динаміка загального стану, особливо в ді-

тей основної групи, які приймали Кардонат, реалізува-

лася також і через нормалізацію локального статусу ПМ. 

Сумарний бал оцінки наявності казеозного детриту на 

момент закінчення дослідження був вірогідно меншим в 

основній групі пацієнтів, що відображено в табл. 4.

Отримані результати лікування РТ у дітей, подані 

вище, наочно демонструють вірогідні терапевтичні 

переваги комплексної терапії із застосуванням пре-

парату Кардонат протягом 30 днів в основній групі 

пацієнтів.

Крім оцінки клінічних симптомів перебігу захво-

рювання були проведені також і бактеріологічні до-

слідження стану мікробіоценозу ПМ у дітей з РТ обох 

клінічних груп, які визначили, що в них патогенні мі-

кроорганізми у вигляді монокультур практично не ви-

сівалися. Виявлення комбінованої патогенної мікро-

флори в пацієнтів груп спостереження вказувало на 

порушення стану колонізаційної резистентності в ПМ.

Таблиця 1. Тривалість симптомів РТ у дітей обох груп спостереження, дні (M ± m)

Клінічні симптоми Основна група (n = 20) Група порівняння (n = 20)

Наявність гнійних пробок (рідкого 
гною) в лакунах ПМ

5,1 ± 0,3* 10,2 ± 0,4

Збільшення лімфовузлів защелепної 
ділянки

6,2 ± 0,4* 12,3 ± 0,6

Болючість защелепних лімфовузлів 
при пальпації

5,5 ± 0,2* 10,1 ± 0,5

Субфебрилітет 6,7 ± 0,5* 14,1 ± 0,7

Примітка: * — вірогідність різниці порівняно з показниками контрольної групи (р < 0,05).

Таблиця 2. Результати спостереження за хворими протягом 6 міс. після проведеного лікування (M ± m)

Клінічні дані Основна група (n = 20) Група порівняння (n = 20)

Кількість загострень РТ протягом 
6 міс.

1,7 ± 0,3* 5,1 ± 0,5

Кількість курсів лікування протягом 
6 міс.

0,6 ± 0,3* 3,2 ± 0,3

Примітка: * — вірогідність різниці порівняно з показниками контрольної групи (р < 0,05).

Таблиця 3. Динаміка загального стану дітей у групах спостереження під час лікування 

(за показником сумарного балу)

Групи

До лікування День 90 (± 5) День 180 (± 5)

Основна 

група

Група 

порівняння

Основна 

група

Група 

порівняння

Основна 

група

Група 

порівняння

Сумарний бал 10,2 ± 0,4 10,8 ± 0,5 5,3 ± 0,5* 9,2 ± 0,3 3,2 ± 0,6* 7,1 ± 0,4 

Примітка: * — р < 0,05 порівняно з даними до лікування.
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Отримані результати бактеріологічного досліджен-

ня ПМ у хворих основної й контрольної груп відобра-

жені в табл. 5.

Як видно з отриманих даних, вірогідної різниці за 

частотою виявлення бактерій і грибів у обох групах 

спостереження не відмічалося (р > 0,05).

Застосування комплексного лікування з включенням 

препарату Кардонат у хворих основної групи сприяло 

суттєвому покращанню мікробіоценозу ПМ, причому це 

стосувалося не лише бактерій Staphylococcus aureus, але й 

грибів роду Candida. Проте за результатами проведеного 

спостереження протягом 180 днів у пацієнтів групи по-

рівняння не відбувалося суттєвих змін у мікробіоценозі 

ПМ, за винятком вірогідного зростання частоти вияв-

лення грибів роду Candida (р < 0,05) (табл. 6).

Âèñíîâêè
1. Вивчення клініко-лабораторної ефективності ви-

користання препарату Кардонат у комплексному лі-

куванні дітей із РТ показало вірогідну перевагу даного 

лікувально-профілактичного комплексу.

2. Використання запропонованої схеми імунореабі-

літації в дітей, хворих на РТ, сприяло зменшенню час-

тоти загострень РТ протягом 6 міс. у 3 рази й потреби 

в повторних курсах лікування — у 5 разів, а також су-

проводжувалося зменшенням частоти колонізації ПМ 

патогенними бактеріями.

3. Застосування препарату Кардонат у складі комп-

лексної терапії — перспективний спосіб лікування РТ 

у дітей, що сприяє формуванню пролонгованого оздо-

ровчого ефекту, який проявляється в зниженні частоти 

епізодів захворювання, скороченні тривалості гострої 

фази (або загострення), що дозволяє також прискори-

ти одужання дітей та уникнути ранніх рецидивів.

4. Упровадження даної методики в практичну ді-

яльність лікарів сприятиме оптимізації схем лікуваль-

но-профілактичної допомоги дітям із рецидивуючими 

захворюваннями лімфаденоїдного глоткового кільця 

з розширенням органозберігаючих методів консерва-

тивної терапії хвороб лор-органів. 

Конфлікт інтересів. Не заявлений.

Таблиця 4. Динаміка місцевих ознак РТ у дітей груп спостереження, бали

Період, 

дні

Казеозний де-

трит/гній у лаку-

нах ПМ

Валикоподібне 

потовщення/

гіперемія дужок

Розрихлення 

поверхні ПМ

Спайки з піднебін-

ними дужками

Регіонарний 

лімфаденіт

О П О П О П О П О П

До ліку-
вання

2,9 ± 0,4 3,1 ± 0,1 2,9 ± 0,1 2,7 ± 0,3 2,6 ± 0,2 2,5 ± 0,2 2,3 ± 0,1 2,0 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1

90 ± 5 0,8 ± 
0,1**, +

1,5 ± 
0,3**

1,6 ± 
0,1**

2,8 ± 
0,3**

1,8 ± 
0,1**, +

3,8 ± 0,3 1,9 ± 
0,2*

2,1 ± 0,2 0,9 ± 
0,1**, ++

1,7 ± 0,2

180 ± 5 0,1 ± 
0,2**, ++

1,2 ± 
0,3**

1,1 ± 
0,1**, +

2,6 ± 
0,3*

0,9 ± 
0,2**

1,9 ± 
0,2**

1,5 ± 
0,2**, +

2,1 ± 
0,3*, +

0,5 ± 
0,1**, +

1,1 ± 
0,2*

Примітки: * — р < 0,05; ** — р < 0,01 (порівняння по вертикалі з даними до лікування); + — р < 0,05; 
++ — р < 0,01 (порівняння по горизонталі з контрольною групою).

Таблиця 5. Мікробіоценоз ПМ у дітей груп спостереження до лікування, %

Мікрофлора Основна група (n = 20) Група порівняння (n = 20)

Staphylococcus aureus 60 65 

Streptococcus рyogenes 25 20

Streptococcus viridans 40 45

Candida 35 30 

Таблиця 6. Мікробіоценоз ПМ у дітей груп спостереження через 180 днів, %

Мікрофлора Основна група (n = 20) Група порівняння (n = 20)

Staphylococcus aureus 15*, ** 40

Streptococcus рyogenes 5*, ** 10

Streptococcus viridans 15 35

Candida 10*, ** 35

Примітки: * — вірогідність різниці порівняно з показниками контрольної групи (р < 0,05); ** — вірогідність 

різниці порівняно з показниками до лікування (р < 0,05).
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Резюме. Актуальность. В работе проведена клинико-лабо-

раторная оценка эффективности использования препарата 

Кардонат при комплексном лечении детей с рекуррентным 

тонзиллитом (РТ) и динамическом наблюдении за больными 

в течение 6 мес. Материалы и методы. По тактике лечения 

пациенты были разделены на две группы: основную (n = 20), 

в которой дети помимо стандартной терапии получали Кар-

донат в течение 30 дней, и контрольную (n = 20), в которой 

дети получали только стандартное лечение. Результаты. Изу-

чение клинической эффективности предложенной схемы по-

казало достоверное преимущество предложенного лечебно-

профилактического комплекса у детей с РТ. У детей основной 

группы частота обострений РТ после проведенного лечения в 

течение 6 мес. уменьшалась в 3 раза по сравнению с пациен-

тами контрольной группы, а количество курсов лечения — в 

5 раз (р < 0,05). Выводы. Применение разработанного метода 

консервативного лечения с использованием Кардоната в ле-

чебно-профилактических схемах ведения детей с РТ способ-

ствовало формированию пролонгированного оздоровитель-

ного эффекта со снижением частоты обострений РТ.

Ключевые слова: рекуррентный тонзиллит; небные минда-

лины; дети; Кардонат
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Clinical and laboratory efficacy of Cardonat in comprehensive treatment 
of recurrent tonsillitis in children

Abstract. Background. The article presents clinical and labora-

tory evaluation of Cardonat effectiveness in the comprehensive 

treatment of children with recurrent tonsillitis and dynamic moni-

toring of patients for 6 months. Materials and methods. Accor-

ding to treatment tactics, patients were divided into two groups: 

the main one (n = 20), in which children received Cardonat for 30 

days in addition to standard therapy, and the control one (n = 20), 

in which persons received only standard treatment. Results. The 

study of the clinical effectiveness of the proposed scheme showed 

a significant advantage of the proposed therapeutic and preventive 

measures in children with recurrent tonsillitis. In patients of the 

main group, the frequency of exacerbations of recurrent tonsil-

litis after 6-month treatment decreased by 3 times compared to 

the children in the comparison group, and the number of treat-

ment courses — by 5 times (p < 0.05). Conclusions. The use of 

the developed method of conservative treatment using Cardonat 

in therapeutic and preventive regimens for treating children with 

recurrent tonsillitis contributed to the formation of a prolonged 

healing effect with a decrease in the incidence of exacerbations of 

recurrent tonsillitis.

Keywords: recurrent tonsillitis; palatine tonsils; children; Cardo-

nat
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