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За останнє десятиріччя значно зросла 
увага до грибкової інфекції, в тому числі до 
мікозів ЛОР-органів. За даними ВООЗ (1995 
р.), 20% населення планети уражено гриб-
ковою інфекцією. Відомо біля 100 тис. видів 
грибів, і тільки 500 з них є патогенними для 
людини. (Р.А. Аравийский, В.В. Антонов, 
1995). Мікози ЛОР-органів – інфекційне 
захворювання, тому що патологічний про-
цес виникає внаслідок дії патогенного гри-
ба. Але мікози верхніх дихальних шляхів 
найчастіше викликаються умовно патоген-
ними грибами. Отже, інфікування залежить 
від стану специфічних та неспецифічних 
реакцій організму, які порушуються при 
хронічних захворюваннях, імунодефіцитних 
станах (первинних та вторинних), гормона-
льній та обмінній патології, неконтрольова-
ній антибіотикотерапії, ураженнях кишко-
во-шлункового тракту та ін. (Н.А. Белякова 
и соавт., 1999). 

Відносна ізоляція гортані від зовніш-
нього середовища, мукоціліарна активність 
секреторних клітин поверхневого епітелію 
та підскладкових залоз респіраторного тра-
кту достатньо ефективно захищають її від 
потрапляючих сюди вірусів та бактерій, і 
одним з основних етіологічних та патогене-
тичних моментів виникнення хронічних ла-
рингітів стає хронічна інтоксикація (Г.Е. 
Аркадьева, А.Н. Виноградова, 2003; Н.П. 
Елинов, 2001), до якої у першу чергу нале-
жить куріння та постійний контакт з місце-
во подразнюючими речовинами (робота у 
загазованих та задимлених приміщеннях).  

Грибкові ларингіти мають як первин-
но хронічний перебіг, так і вторинний – при 
хронічних гіперпластичних ларингітах та 
пухлинах гортані. Умовнопатогенні гриби 
тільки при відповідних факторах ендоген-

ного та екзогенного порядку переходять до 
паразитарного способу життя і викликають 
захворювання (В.Я. Кунельская, 2001). Ос-
новними патогенетичними моментами роз-
витку мікозів є адгезія, колонізація грибів та 
їх інвазивний ріст (Н.П. Елинов и соавт., 
2002). 

Нами за 3 роки було обстежено 52 па-
цієнти із запальними захворюваннями гор-
тані. У 45 з них виявлено грибкову флору, у 
4 визначалася асоціація двох або трьох ви-
дів грибкових збудників. Клінічна симпто-
матика залежала від локалізації, стадії, клі-
нічної форми та специфічної дії грибів. Роз-
різняються 3 форми хронічних грибкових 
ларингітів: катарально-плівчаста – у 15 
(35%) обстежуваних; атрофічна (субатрофі-
чна) – у 10 (22,2%); інфільтративна (гіпер-
пластична) – у 10 (22,2%) при наявності 
грибів роду Candida та асоціації бактеріаль-
ної флори. На початкових стадіях при об-
межених поверхневих процесах перебіг за-
хворювання може бути безсимптомним. З 
прогресуванням грибкового процесу 
з′являлася певна симптоматика: охриплість 
голосу різного ступеня, больові відчуття 
при ковтанні, болі в області гортані, пер-
шіння, печія, кашель. 

 Характерним для грибкового ларин-
гіту було періодичне нестерпне свербіння у 
горлі. Для ураження надгортанника типо-
вими є болі при ковтанні, інколи – спонтан-
ні, відчуття існування стороннього тіла та 
печія, першіння, садніння, періодичний ка-
шель з мокротою, кірками, плівками (часті-
ше білими або жовтуватими з неприємним 
запахом), мав місце періодичний субфебри-
літет.  

 При переважній локалізації мікозу 
на голосових складках та в підголосовій по-
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рожнині нерідко з′являється задишка, утру-
днене дихання. Явища стенозу розвивають-
ся при загостренні процесу. При диференці-
альній діагностиці складності виникають 
при гіперпластичній (інфільтративній) фор-
мі (туберкульоз, рак). Доказом грибкового 
враження є повторне виявлення грибів з 
осередку запалення.  

Забір матеріалу проводився під місце-
вою аплікаційною анестезією за допомогою 
ватного тампону. При заборі матеріалу мо-
жна провести також біопсію. При гістологі-
чному дослідженні препаратів у хворих на 
кандидоз виявлялися спори, міцелій, гіпер-
плазія епітелію, явища гіперкератозу, пахі-
дермії, гранульоми на фоні хронічного за-
палення. Однак за гістологічними даними 
неможливо визначити вид збудника. Це 
можна зробити лише при мікроскопії мазків 
з осередка запалення. Діагностична значу-
щість виділеного збудника у досліджувано-
му матеріалі не може бути однаковою. Так, 
виявлення грибів роду Rinosporidium та Mu-
cor є незаперечним доказом мікозу, тому що 
ці збудники належать до облігатнопатоген-
них для людини. При мікозах, які викликані 
умовнопатогенною флорою (дріжджеподіб-
ні та плісняві гриби), вагомим діагностич-
ним критерієм є визначення їх при мікро-
скопії у значній кількості з ознаками актив-
ного росту (ріст міцелію) та повторне виді-
лення гриба одного й того ж виду у зроста-
ючий кількості (мірні посіви). 

Для діагностики кандидозу та аспер-
гильозу можуть бути використані серологі-
чні методи для виявлення у хворих специ-
фічних антитіл, які з′являються у крові при 
інвазивних формах цих інфекцій (Н.А. Бе-
лякова и соавт., 1999). 

У хворих на грибковий ларингіт має 
місце алергізація організму грибами. Для її 
визначення використовується шкірна проба 
та реакція лейкоцитолізу до грибкових але-
ргенів (Ponikau et al., 1999). Також для діаг-
ностики мікозів застосовуються імунологі-
чні реакції клітинного типу (РБТЛ, РТМЛ), 
що свідчать про формування у пацієнтів гі-
перчутливості уповільненого типу, для рет-
роспективної діагностики та прогнозу міко-
зу (Bassiouny et al.,1984). 

У всіх хворих з такими симптомами 
були проведені дослідження на виявлення 

бактеріальної та грибкової флори у лабора-
торії мікробіології ДУ «Інституту отоларин-
гології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН 
України».  

Мікологічні дослідження 
Мазки у осіб з хронічними запальни-

ми захворюваннями ЛОР-органів бралися 
стерильними тампонами. Матеріал засівався 
на хлорамфеніколовий агар Сабуро (фірма 
«BioMerieux») – спеціальне середовище для 
культивування грибів. Для ідентифікації 
роду та виду грибів додатково застосовува-
лось поживне середовище Чапека. Для іден-
тифікації грибів роду Candida користували-
ся стандартним методом ферментації цук-
рів. Посіви для виявлення дріжджових гри-
бів витримувалися у термостаті при темпе-
ратурі 370С протягом 24-72 год, а для пліс-
ньових грибів – 30 діб при температурі 220С 
та 370С . 

Після інкубації посіви переглядались, 
враховувалась кількість колоній, співвідно-
шення асоціацій, описувався характер 
окремих колоній, потім виділялися чисті 
культури мікроорганізмів, проводилася їх 
біохімічна ідентифікація і визначалася чут-
ливість до протигрибкових препаратів. 

Бактеріологічні дослідження 
Мазки засівалися на основне поживне 

середовище – 5% кровя,ний агар, а також 
на допоміжні поживні середовища: жовт-
ково–сольовий агар, агар Ендо, ентеро-
кокк-агар (середовища виробництва ДП 
«Експериментальний завод медпрепаратів 
ІБОНХ НАНУ»). Посіви витримувалися в 
термостаті при t 370С для подальшого 
культивування, середовища з бактеріаль-
ними посівами продивлялися після 18-24-
годинної інкубації. 

Оцінка кількісного росту мікрооргані-
змів проводилась за ступенем росту культу-
ри мікроорганізма з I по IV. III (≤5*101 ко-
лонієутворюючих одиниць КУО на тампон) 
та IV (≥1*102 КУО на тампон) ступені росту 
оцінювались як ті, що свідчать про етіологі-
чну роль мікроорганізма у формуванні за-
пального процесу, I (≤1*101 КУО на там-
пон) і II (≤2,5*101 КУО на тампон) ступені – 
як носійство. Мікроорганізми ідентифікува-
лися за біохімічними властивостями до рів-
ня роду чи виду за міжнародним визначни-
ком бактерій Берджи (10). 
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Серед тих хворих, у яких була вияв-
лена грибкова флора, майже у всіх була 
присутня інша патогенна бактеріальна фло-
ра: S. aureus – 33,33%, S. haemolyticus – 
6,66%, S. epidermidis – 3,33%, Streptococcus 
spp. – 53,33%, Enterococcus spp. – 70%, 
Moraxella spp., Bronhomella spp. – 23,33%, 
Neisseria spp. – 46,66%, а також Гр.(-) та 
Гр.(+) фермент палички (Corinebakterium 
pseudodiphtericum) – відповідно, 3,33 та 
16,66%. Серед виділених видів грибів при 

запальних захворюваннях гортані перева-
жають гриби роду Cаndida (52,17%) та 
Penicillum (21,73%). У 45 осіб з хронічними 
запальними захворюваннями гортані були 
виділені гриби, загалом – 51 штам грибів. 
Кількісний та якісний склад мікобіоти, що 
висівалася у цих пацієнтів був наступним: 
грибів роду Candida – 56,86% , Penicillium 
spp. – 19,60%, Aspergillus spp та. 
Cladosporium sp. – по 5,88% від загальної 
кількості виділених грибів (таблиця). 

 
 
 

Спектр мікобіоти, виділеної у пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями гортані 

Гортань (45 хворих) 
№ Вид та рід гриба 

кількість штамів, абсолютна % штамів (р>0,01) 

 Candida 29 56,86 

1 С.albicans 8 

2 С. albicans var. stellatoidea 1 
31,03 

3 С.krusei 8 27,58 

4 С.tropicalis 4 13,79 

5 C.pseudotropicalis 4 13,79 

6 С.brumptii 1 3,44 

7 С.parapsilosis 2 6,89 

8 C.guilliermodii 1 3,44 

9 Aspergillus spp. 3 5,88 

10 Tryhophyton tonsurans 1 1,96 

11 Alternaria alternata 1 196 

12 Cladosporium spp. 3 5,88 

13 Penicillium 10 19,60 

14 Curvularia lunata 1 1,96 

15 Rizopus nigricans 2 3,92 

16 Rhodotorula rubra 1 1,96 

 Кількість плісньових грибів 22 43,13 

 Загальна кількість штамів 51 (29+22) - 
 
 
 
Грибів роду Candida від хворих було 

виділено 29 штамів. За видами гриби роду 
Candida розподілилися в наступному про-
центному співвідношенні: на першому мі-

сці – C. albicans + C. albicans var. 
stellatoidea (31,03%), на другому – C. 
krusei (27,58%), на третьому – C. tropicalis 
та C. pseudotropicalis (по 13,79%). Кіль-
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кість штамів видів Candida non-albicans – 
68,96%. 

Таким чином, діагностика ларингомі-
козів має бути комплексною та базуватися на 
клініко-лабораторних даних, бо клінічні про-
яви не мають абсолютної специфічності гри-
бкового ураження, а наявність грибкової 
флори на слизовій оболонці гортані може 
мати сапрофітний характер. Тому діагности-
чний алгоритм ларингомікозів повинен 

включати: 1) ретельний збір анамнезу ( супу-
тні захворювання, застосування антибіоти-
ків, імнудефіцитні стани) та виявлення скарг 
хворого; 2) результати ларингоскопії (мікро-
ларингскопія); 3) ідентифікацію грибкового 
збудника (мікроскопічне дослідження у на-
тивних та пофарбованих мазках і виділення 
їх на поживних середовищах); 4) серологічні 
методи; 5) алергічні проби; 6) гістологічне 
дослідження біоптату з осередку запалення. 
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МИКОТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТАХ 

Савченко Т.Д., Вольская О.Г., Зарицкая И.С. (Киев) 

Р е з ю м е  

В статье идет речь о проблеме диагностики 
микозов гортани, которые чаще всего вызываются 
условно патогенными грибами. Работа выполнена 
в отделе воспалительных заболевания ЛОР-
органов ГУ «Институт отоларингологии им. проф. 
А.И. Коломийченко АМНУ». В лаборатории мик-
робиологии была исследована бактериальная и 
грибковая флора у 52 больных с симптомами хро-
нического ларингита. У 45 из них была выявлена 
грибковая флора. Среди выделенных грибов пре-
обладают грибы рода Candida – 52,17% и 
Penicillium – 21,73%. Разработан диагностический 
алгоритм ларингомикозов. 

MYСOTIC INFECTION  
AT A CHRONIC LARYNGITIS 

Savchenko T.D., Vol’ska  O.G., Zarizka I.S. (Kiev) 

S u m m a r y  

Upper airway mycoses often are caused by 
conditionally pathogenic fungi. Conditionally patho-
genic fungi only by specified conditions caused the 
disease.  52 patients with the symptoms of chronic 
laryngitis were examined on bacterial and fungal flora 
in the laboratory of microbiological Institute of oto-
laryngology named by prof. O.S. Kolomiychenko. In 
45 patients fungal flora was discovered. Among the 
released fungi types during the inflammation diseases 
of larynx predominated are Candida – 52,17% and 
Penicillum – 21,73%. The diagnostic algorithm of 
laryngomycosis was developed.  

 




