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Література стосовно паратонзилярного абсцесу у осіб похилого віку (понад 50
років) нечисленна. Це захворювання у пацієнтів зазначеної вікової групи описується
переважно в спостереженнях з практики [3,
4, 9, 25, 37, 40, 44, 47, 48, 77]. В доступній
нам літературі ми знайшли лише 3 коротких
повідомлення [19, 34, 63] про паратонзилярний абсцес у хворих похилого віку. В багатьох наукових публікаціях [2, 5-8, 10, 11,
14-18, 20, 27, 29-31, 35, 55, 68-72, 74-76, 79]
автори лише наводять пацієнтів віком понад
50 років в складі обстежуваних ними хворих. Однак ці відомості не систематизовані.
При аналізі літератури ми не знайшли оглядових робіт стосовно паратонзилярного
абсцесу у хворих похилого віку. Тому наводимо свій власний огляд з цього питання,
який, на нашу думку, матиме певне пізнавальне, теоретичне і практичне значення для
практикуючих отоларингологів, особливо
початківців. В даному огляді описуються
загальні відомості про паратонзилярний
абсцес у осіб похилого віку, клінічні прояви, діагностика, лікування, ускладнення
цього захворювання, прогноз при ньому.
Загальні відомості. Паратонзилярний
абсцес у осіб похилого віку описується під
двома назвами: власне паратонзилярний
абсцес [3, 4, 9, 14-18, 20, 47, 54, 56, 57, 72,
та ін.]; перитонзилярний абсцес [19, 63, 77].
Ми дотримуємося терміну «паратонзилярний абсцес».
Паратонзилярний абсцес частіше зустрічається у осіб молодого віку [1, 13, 2224, 38, 46, 51-53, 56-58, 61, 67, 73]. За даними
літератури [22, 25, 26, 43, 49-54, 56, 61, 73],
паратонзилярний абсцес уражає в основному
людей віком 15-40 років. Б.С. ПреображенЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016

ський [55] підкреслює, що паратонзилярний
абсцес буває у осіб квітучого віку – від 15 до
40 років. Г.Ф. Назарова [45] спостерігала за
хворими віком від 13 до 40 років, М.С. Михайловський [43] – від 18 до 40 років. За даними Н.І. Нудельмана [49], 75% випадків
паратонзиліту припадає на вік обстежуваних
до 40 років. За спостереженнями Р.Т. Лавецького [36], молодше 40 років було 92% пацієнтів. За даними А.Ч. Буцеля [12], частота
розвитку паратонзиліту у хворих віком від
18 до 40 років становила 92,5%. З 200 осіб з
паратонзилітом, що знаходились під спостереженням Є.А. Покровської [53], 82 були у
віці 21-30 років. С.Н. Голубєва [26] наводить
відомості про 230 хворих на гострий паратонзиліт віком від 16 до 40 років. С.С. Оганесян [50] обстежував 118 пацієнтів віком від
18 до 39 років з паратонзилярним абсцесом.
В.Н. Гінькут і В.Н. Андреєв [22] лікували 42
хворих віком від 19 до 38 років з паратонзилярним абсцесом, а Ю.В. Тимошенко і О.В.
Костильова [73] – 12 хворих у віці від 19 до
36 років. В.Н. Гінькут і І.В. Чернишук [23]
спостерігали за 38 такими пацієнтами, середній вік яких був 29 років. В.Н. Гінькут [24]
ретроспективно проаналізував 310 історій
хвороби осіб з паратонзилярним абсцесом і
виявив, що їх середній вік складав 28 років.
У осіб віком понад 40 років паратонзилярні
абсцеси бувають рідко [28, 53, 56]. Рідко
зустрічається паратонзилярний абсцес у похилому віці (понад 50 років) хворих [19, 34,
51, 52, 55, 56, 67], у вигляді винятку – у старих [55], при цьому звичайно у осіб, які раніше страждали на багаторазові ангіни, частіше – флегмонозні [55]. В.Н. Гінькут [19]
ретроспективно проаналізував 419 історій
хвороби пацієнтів з паратонзилярним абсце81

сом і лише 5 (1,2%) з них були у віці понад
50 років. Самому найстаршому було 65 років. П.В. Ковалик і співавтори [34] провели
аналіз ургентних звертань в ЛОР-відділення
Тернопільської обласної клінічної лікарні
(нині – КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня») за період з 1976 по 2010 р. з
приводу паратонзилярного абсцесу 3240 осіб
віком від 6 до 70 років. Серед них було лише
19 пацієнтів похилого віку (51-70 років).
Рідкісність паратонзилярного абсцесу у осіб
похилого віку, очевидно, можна пов’язати з
виникненням інволюційних змін в мигдаликах, зазначають Б.С. Преображенський і Г.Н.
Попова [56]. Наводяться спостереження паратонзилярного абсцесу у осіб віком 51 рік
[68, 71], 52 роки [16], 53 роки [29, 47, 64], 54
роки [30], 55 років [17, 37, 39, 65, 69, 74, 79],
56 років [31], 57 років [66], 58 років [18, 68,
72], 59 років [40], 60 років [35, 55], 63 роки
[27, 44, 64], 65 років [48, 76], 67 років [2, 21,
60, 81], 70 років [59], 71 рік [75], 73 роки [42,
77], 76 років [33], 79 років [11]. За даними
Р.Т. Лавецького [35], з 52 хворих на паратонзилярний абсцес у віці від 50 до 60 років
було 3. І.Н. Полонянкіна [54] лікувала 212
хворих на паратонзилярний абсцес, з яких 3
було віком понад 60 років. Під спостереженням М.Н. Цаканяна [78] знаходилось 268
амбулаторних хворих за віком від менших
ніж 9 років і до осіб віком понад 51 рік.
Паратонзилярний абсцес у обстежуваних в похилому віці зустрічається як у чоловіків, так і у жінок. В.Н. Гінькут [19], О.О.
Кіцера [33], В.С. Леонтьєв [37], А.Д. Мечев
[40], М.М. Смирнов [64], М.М. Смирнов і
В.А. Залозна [65], С.Є. Тайбогаров і Р.Д.
Баймухамбетова [66], І.А. Федосов [76], В.Х.
Філатов [77] спостерігали його у чоловіків,
В.І. Андріуца і співавтори [3], М.І. Антонюк
[4], А.А. Безрукова і О.Т. Костишин [9], В.Н.
Гінькут [19], І.А. Маянц [39], М.В. Мішенькін і Т.Г. Лонська [44], М.О. Настич і А.Л.
Бойцун [47], М.М. Смирнов [64] – у жінок.
Майже всі випадки паратонзилярного абсцесу у осіб похилого віку, наведені в цьому
огляді, являють собою однобічний процес.
При цьому частіші описується лівобічний
абсцес [3, 9, 40, 65, 76]. Правобічний паратонзилярний абсцес зустрічали М.І. Антонюк
[4], О.О. Кіцера [33], М.О. Настич і А.Л.
Бойцун [47], В.Ф. Філатов [77]. Двобічний
82

абсцес спостерігали В.Н. Гінькут [19], Г.С.
Протасевич і співавтори [59].
Клінічні прояви. Клінічні прояви паратонзилярного абсцесу у осіб похилого
віку коротко описують В.Н. Гінькут [19] та
П.В. Ковалик і співавтори [34]. При цьому
відмічається, що паратонзилярний абсцес у
осіб цієї категорії пацієнтів має більш легкий перебіг, ніж у молодих людей і дітей
[34]. Основними скаргами були болі в горлі
і дисфагія [19, 34]. Температура тіла у переважної більшості хворих була в межах норми [19, 34]. Лише у 1 пацієнта з 5 [19] та у 2
з 19 [34] вона виявилась високою. У 18 хворих з 19 не відмічалось тризму жувальної
мускулатури; лише у 1 пацієнта був цей
симптом і то не різко виражений [34]. В.Н.
Гінькут [19] виявив тризм жувальної мускулатури у 1 з 5 обстежуваних. У жодного
пацієнта не спостерігалось слинотечі [19,
34]. Гіперемія, набряклість і напруження
паратонзилярної ділянки у цих пацієнтів
були виражені помірно [19, 34]. Реґіонарний
лімфаденіт у них не був відмічений [19, 34].
Діагностика. Розпізнавання паратонзилярного абсцесу у хворих віком понад 50
років утруднень не представляє, якщо
пам’ятати про можливість цієї патології у
осіб зазначеної вікової групи [34]. Скарги
на болі в горлі і болюче ковтання на протязі
декількох днів у пацієнтів цієї категорії навіть при відсутності температури і симптомів інтоксикації повинні насторожити лікаря у відношенні існування паратонзилярного абсцесу [34]. Деякі автори [16, 72] пропонують ультразвукову діагностику паратонзилярного абсцесу, в тому числі у осіб такої вікової групи, на різних стадіях його
розвитку. Однак цей діагностичний метод
розповсюдження не отримав. Судячи з даних літератури, він застосовується в клініках, де працюють ці спеціалісти.
Лікування. Лікування з приводу паратонзилярного абсцесу у осіб похилого
віку хірургічне [3, 9, 11, 14, 19, 27, 33, 40,
44, 59, 64, 66] – розтин абсцесу [3, 11, 14,
19, 33, 40, 44, 66], абсцестонзилектомія [3,
10, 19, 27, 64, 81], яка проводиться в «гарячому» [19] та в «холодному» періоді (через
декілька місяців) [27].
Ускладнення. Питанню ускладнень
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го віку присвячені численні повідомлення,
переважно на кшталт спостережень з практики [3, 4, 9, 21, 33, 37, 39, 44, 47, 48, 63-66,
75-77, 80, 81]. Описуємо їх більш – менш
детально в порядку позиції авторів у вказівнику літератури. Вважаємо, що так буде
легше зорієнтуватись читачам статті. Так,
В.І. Андріуца і співавтори [3] описали хвору
58 років, у якої одонтогенний паратонзилярний абсцес ускладнився біляглотковим
абсцесом, тромбозом внутрішньої яремної
вени, печеристого синуса і сепсисом. Пацієнтка одужала.
М.І. Антонюк [4] спостерігав розвиток
гострого висхідного тотального тромбофлебіту нижніх кінцівок при паратонзилярному
абсцесі у хворої 58 років з летальним наслідком. Причиною смерті був бактеріальний
шок. А.А. Безрукова і О.Т. Костишин [9]
описали випадок паратонзилярного абсцесу,
що ускладнився фаринго – меатальною норицею, у хворої 55 років. В.Н. Гінькут і
А.П. Рибалко [21] обстежували жінку 67
років з флегмоною шиї, яка виникла на третю добу захворювання паратонзилярним
абсцесом. Пізніше приєднався передній
медіастиніт. Наслідок – летальний. Причина
смерті – двобічна бронхопневмонія.
О.О. Кіцера [33] описав спостереження, коли у хворого 76 років правобічний паратонзилярний абсцес ускладнився множинними джерелами розплавлення м’яких тканин правої половини шиї і розплавленням
клітковини біляглоткового простору. Крім
того, було два осередку в середній і верхній
долях правої легені. Наслідок був сприятливий. В.С. Леонтьєв [37] спостерігав випадок
партонзилярного абсцесу, що ускладнився
колярним медіастинітом і арозією загальної
сонної артерії, у хворого 55 років. І.А. Маянц
[39] відмітив внутрішньочерепні ускладнення при паратонзиліті у хворої 55 років з летальним наслідком. На секції виявлено гнійно розплавлений тромб яремної вени і гнійний менінгіт з переходом на тканини головного мозку. Інфекція перейшла на основу
черепа через овальний отвір. У випадку, наведеному М.В. Мішенькіним і Т.Г. Лонським
[44], після розтину паратонзилярного абсцесу виникла аневризма внутрішньої сонної
артерії у хворої 63 років. М.О. Настич і А.А.
Бойцун [47] спостерігали арозивну кровотеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2016

чу з правої зовнішньої сонної артерії у хворої 53 років з самовільно розкритим паратонзилярним абсцесом з летальним наслідком.
На секції знайдено арозію правої зовнішньої
сонної артерії, метастатичні абсцеси правої
легені. С.Д. Нікітчин і Є.О. Славчева [48]
спостерігали флегмону клітковинних просторів шиї як ускладнення паратонзилярного
абсцесу у 17 хворих віком від 25 до 65 років.
К.Г. Селезньов і співавтори [63] навели відомості про 59 хворих віком від 42 до 79
років з флегмоною глибоких клітковинних
просторів шиї. Джерелом запального процесу в більшості випадків були паратонзилярні
абсцеси. В спостереженні М.М. Смирнова
[64] паратонзилярний абсцес ускладнився
медіастинітом у 2 хворих (у чоловіка 63 років і жінки 53 років). Чоловік одужав, жінка
померла. М.М. Смирнов і В.А. Залозна [65]
описали випадок паратонзилярного і біляглоткового абсцесу, ускладненого шийним
медіастинітом, сепсисом, з летальним наслідком в результаті арозивної кровотечі з
лівої загальної сонної артерії у хворого 55
років.
С.Є. Тайбогаров і Р.Д. Баймухамбетова [66] спостерігали за хворим 57 років з
паратонзилярним абсцесом, ускладненим
медіастинітом та тонзилогенним сепсисом,
із сприятливим наслідком. В.І. Троян і співавтори [75] лікували 17 хворих віком від 28
до 71 року з флегмоною шиї. У 9 пацієнтів
були паратонзиліти і парафарингіти в стадії
абсцесування. І.А. Федосов [76] виявив флегмону гортані, що виникла в результаті лівобічного паратонзиліту, у хворого 65 років. В.Ф. Філатов [77] описав випадок арозивної кровотечі при правобічному паратонзилярному абсцесі у хворого 73 років, що
симулювала легеневу кровотечу. Автор підкреслює, що в похилому віці такі кровотечі
бувають рідко. В.О. Шкорботун і С.О. Лакіза [80] оперували 33 хворих віком від 23 до
77 років з глибокими флегмонами шиї.
Причиною частини з них був паратонзилярний абсцес. Sellstrom [81] описав незвичайний перебіг задньо-верхнього паратонзилярного абсцесу у хворого 67 років. Абсцес на
4-й день захворювання викликав значне
порушення дихання, що потребувало трахеотомії. Була проведена абсцестонзилектомія. Приєднався сепсис і флегмона шиї. Ви83

падок закінчився летально. На секції, крім
глибокого паратонзиліту з некрозом тканин,
знайдено розповсюджений тромбоз внутрішньої яремної вени.
Прогноз.
Прогноз при паратонзилярному абсцесі у осіб похилого віку сприятливий, але
можливі ускладнення з летальними наслідками [4, 21, 39, 47, 64, 65, 81].
Таким чином, паратонзилярний абсцес
у пацієнтів похилого (старше 50 років) віку
буває рідко. Він частіше зустрічається у
чоловіків, ніж у жінок. Це захворювання в
переважній більшості випадків являє собою
однобічний процес, частіше – лівобічний.
Перебіг партонзилярного абсцесу в похилому віці хворих легший, ніж у дітей і моло-

дих осіб. Діагностика паратонзилярного
абсцесу у осіб віком понад 50 років не представляє труднощів. Лікування пацієнтів
похилого віку паратонзилярного абсцесу
хірургічне – розтин абсцесу і абсцестонзилектомія. Паратонзилярний абсцес у осіб
похилого віку може викликати серйозні
ускладнення, подекуди навіть с летальними
наслідками. Тому паратонзилярний абсцес у
хворих похилого віку слід вважати патологією, що вимагає негайної допомоги отоларинголога. Практикуючим отоларингологам
необхідно пам’ятати про це захворювання і
приймати заходи по недопущенню ускладнень. Прогноз при паратонзилярному абсцесі у осіб цієї вікової групи при відсутності
ускладнень сприятливий.
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