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Хвороби аденоїдів належать до одних 
із найпоширеніших хронічних хвороб дитя-
чого віку. Дві найчастіші хвороби аденоїдів 
– це їх збільшення (гіпертрофія аденоїдів, 
ГА) і хронічне запалення (аденоїдит). Вкрай 
рідко трапляються пухлини аденоїдів.  

Операція усунення аденоїдів (аденої-
дектомія) є найчастішою в Європі і другою 
за частотою у США серед усіх операцій у 

дітей. Останнім часом її частота зменшуєть-
ся [23], бо з’явилися альтернативні способи 
лікування [3, 8, 12, 18, 27]. 

Показання до аденоїдектомії 
Одним з найпоширеніших методів лі-

кування хвороб аденоїдів є хірургічний. 
Визначено показання до повного видалення 
аденоїдів (аденоїдектомії) (Clinical UM 
Guideline, 2017) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Показання до аденоїдектомії 

• Хронічний (більш як 12 тижнів) аденоїдит з ринореєю, незважаючи на щонайменше 3-тижневий курс 
антибіотиків. 

• Хронічний (більш як 12 тижнів) синусит, незважаючи на щонайменше 3-тижневий курс антибіотиків.  
• 4 або більше епізодів рецидивуючого аденоїдиту з гнійною отореєю за останні 12 місяців у дитини ві-

ком до 12 років. 
• Хронічний секреторний отит у дитини віком 4 роки або старше з анамнезом неефективності поперед-

ньої операції тимпаностомії. 
•  Гіпертрофія аденоїдів, виявлена ендоскопічно/радіологічно з симптомами обструкції дихальних шля-

хів, що проявляється одним із наступного: 
-  У дітей віком до 3 років розлади дихання уві сні (РДС) тривалістю більш як 3 місяці з інформаці-

єю від батьків про апное, схлипування, задишку під час нічного сну дитини. 
-  У дітей віком 3-17 років розлади дихання уві сні (РДС) з оцінкою адекватності вентиляції вночі, 

включаючи хропіння, ротове дихання, апное 
-  Патологічні стани, які можуть бути пов’язані з розладами дихання уві сні (РДС) (включаючи за-

тримку росту, погану успішність при навчанні, енурез, поведінкові проблеми, але не тільки) 
-  Обструктивний синдром апное уві сні, діагностований полісомнографією з індексом ап-

ное/гіпопное більш як 1,0 
Увага. Документування розладів дихання уві сні можна робити на основі фізикального обстеження або 
анамнезу (зі слів батьків), і не завжди потребує полісомнографії. Анамнезу хропіння недостатньо для вста-
новлення діагнозу розладів дихання уві сні (РДС) 

 
 
Видалення аденоїдів показане при пі-

дозрі на їх пухлину, бо видалення пухлин є 
стандартом у більшості пухлин голови та 
шиї [31].  

Якщо нема показань, наведених у 
табл. 1, то аденоїдектомію не рекомендують 
(наприклад, у дітей віком до 4 років з реци-
дивуючим середнім отитом) [14]. Також не 
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слід видаляти аденоїди для лікування хро-
нічного секреторного отиту у дітей віком до 
4 років за винятком наявності інших чітких 
показань разом з супутнім хронічним секре-
торним отитом [38]. 

Сучасні методики аденоїдектомії  
в ендоскопічну епоху 
З впровадженням ендоскопів у клініч-

ну практику з’явилася можливість повного 
усунення аденоїдів під ендоскопічним кон-
тролем. Є дві групи сучасних методик усу-
нення аденоїдів – ендоскопічна аденоїдек-
томія і комбіновані методи (традиційна аде-

ноїдектомія з наступною ендоскопічною 
аденоїдектомією).  

Для таких операцій робочі інструменти 
вводять через рот (аденотом, шейвер, щипці) 
або через ніс (щипці, шейвер), а також ендо-
скопи різного діаметру і кута зору вводять 
або через рот, або через ніс. У дослідженнях 
застосовували ендоскопи переважно діамет-
ром 2,7 мм (якщо вводять через ніс) або діа-
метром 4,5 мм (якщо вводять через рот). 

В табл. 2 перелічені різні методики 
сучасних аденоїдектомій з використанням 
ендоскопа. 

 
Таблиця 2  

Види ендоскопічних аденоїдектомій 

Групи методик Автори Назва 

Ендоскопічна  
аденоїдектомія 
 

Wan et al., 2005 Трансоральна аденоїдектомія за допомогою аденотома під 
носовим контролем ендоскопа 

El-Badrawy, Abdel-Aziz, 
2009 

Трансоральна ендоскопічна аденоїдектомія за допомогою 
аденотома та щипців St. Claire Thomson 

Lo, Rowe- Jones, 2006 Трансоральна абляція аденоїдів з використанням коагуля-
ційного відсмоктувача під контролем 45° ендоскопа 

Al-Mazrou et al., 2009; 
Havas, Lowinger, 2002 

Трансназальна шейверна аденоїдектомія під трансназаль-
ним ендоскопічним контролем 

Costantini et al., 2008 Трансоральна шейверна аденоїдектомія під трансораль-
ним контролем 70° ендоскопа 

Комбіновані методи 
(традиційна +  
ендоскопічна) 
 

Huang et al., 1998 Аденоїдектомія з використанням аденотома та трансназа-
льним застосуванням щипців та ендоскопа 

Regmi et al., 2011 Аденоїдектомія з поєднаним використанням ендоскопа та 
аденотома 

Saxby et al., 2009 Ендоскопічна аденоїдектомія з використанням аденотома 
та коагуляційного відсмоктувача 

Pagella et al., 2009 Трансназальна пряма шейверна аденоїдектомія під ендос-
копічним контролем 

Pagella et al., 2010 Комбінована трансоральна-ендоназальна шейверна адено-
їдектомія 

 
Ризики операції 
Нема безпечних операцій. Аденоїдек-

томія також має певні негативні сторони – 
імовірний негативний вплив на системний 
імунітет, хірургічні ризики, імовірність піс-
ляопераційного рецидиву аденоїдів [9, 34]. 

Хоча хірургічне лікування виконуєть-
ся при чітких показаннях (табл. 1), усе ж 
таке рішення треба приймати дуже розваж-
ливо [26]. Найчастішим ускладненням аде-
ноїдектомії є післяопераційна кровотеча 
(1% оперованих дітей), а частота рецидивів 
сягає 10-20% випадків [9]. Іноді аденоїдек-
томія не вирішує проблему – симптоми 
блокади носового дихання чи повторних 

інфекцій дихальних шляхів утримуються у 
19-26% пацієнтів [25]. 

У великому популяційному когортно-
му дослідженні 2018 р., в якому взяло 
участь приблизно 1,2 млн. пацієнтів, засвід-
чено, що аденоїдектомія, виконана у віці до 
9 років, несе суттєве зростання відносного 
ризику респіраторних, алергічних і інфек-
ційних хвороб у пізнішому віці [10]. Адено-
їдектомія асоціювалася з більш як 2-
кратним збільшенням відносного ризику 
хронічних обструктивних захворювань ле-
гень (ХОЗЛ) та приблизно 2-кратним збі-
льшенням відносного ризику хвороб верх-
ніх дихальних шляхів і кон’юнктивіту. За-
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фіксовано майже 5-кратне зростання відно-
сного ризику середнього отиту після адено-
їдектомії і більш як 2-кратне зростання від-
носного ризику хронічного синуситу. Коро-
ткотермінова користь від аденоїдектомії 
може мати довготермінові негативні наслід-
ки для дихальних шляхів у дорослому віці 
[10].  

Нехірургічне лікування в епоху ендо-
назальних кортикостероїдів 

«Епоха» лікування гіпертрофії аденої-
дів за допомогою ендоназальних кортико-
стероїдів (ЕКС) почалася в 1995 р. Застосу-
вання ЕКС дає суттєве поліпшення у дітей з 
хворобами аденоїдів, що дає змогу багатьом 
дітям уникнути хірургічного лікування [5, 6, 
17, 18, 37, 42]. Лікування ЕКС представляє у 
деяких дітей альтернативу для уникнення 
аденоїдектомії [17]. У пацієнтів з ГА без 
супутньої гіпертрофії мигдаликів треба 
спробувати лікування мометазону фуроатом 
(МФ) перед операцією [3]. ЕКС поліпшують 
носові симптоми і зменшують величину 
аденоїдів [3, 18, 19, 43]. 

Можливим механізмом дії ЕКС щодо 
зменшення гіпертрофованої лімфоїдної тка-
нини є лімфолітична дія кортикостероїдів 
на аденоїди, що веде до прямого зменшення 
величини аденоїдів, а протизапальні влас-
тивості кортикостероїдів ведуть до змен-
шення запалення і, відповідно, набряку аде-
ноїдів та зменшення їх ролі як резервуару 
інфекції (менша величина аденоїдів – мен-
ший «резервуар» інфекцій) [30]. 

Ще одним цікавим і трохи несподіва-
ним позитивним ефектом мометазону фуро-
ату (МФ) є його вплив на бактеріальні біоп-
лівки. Відомо, що у дітей з хронічним рино-
синуситом на поверхні аденоїдів є велика 
кількість бактеріальних біоплівок – ними 
вкрито 94,9% поверхні аденоїдів [16]. Дове-
дено, що МФ при топічному застосуванні in 
vitro зменшує масу біоплівок на 99% [22] 
(рис.). Тому ще одним потенційним механі-
змом позитивного впливу МФ на аденоїди є 
зменшення маси бактеріальних біоплівок на 
поверхні аденоїдів.  

Серед доступних ЕКС для клінічного 
застосування найкраще вивчено безпечність 
МФ у дітей віком від 2 років [7, 20, 40]. Ен-
доназальний МФ суттєво зменшує величину 
аденоїдів і призводить до відповідного по-

ліпшення носових симптомів. Таке поліп-
шення було досягнуто у 50-70% пацієнтів, 
тому, відповідно, лише приблизно третина 
пацієнтів далі потребувала хірургічного 
лікування [3, 4, 12, 18]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зменшення маси бактеріальних біоплівок на 

99% у дослідженні МФ in vitro [22]. 
 

 
Після лікування гіпертрофії аденоїдів 
мометазону фуроатом 2/3 пацієнтів не 
потребували подальшого хірургічного 
лікування 

 
 
Серед 6 клінічних досліджень, які 

увійшли до Кохранівського огляду [43], 5 
показали суттєве покращання при лікуванні 
ЕКС – поліпшення симптомів назальної 
обструкції та зменшення величини аденої-
дів [3, 13, 17-19]. У єдиному дослідженні 
[28] не виявлено істотного поліпшення но-
сового дихання, зменшення кількості виді-
лень з порожнини носа чи хропіння, хоча 
занотовано суттєве зменшення величини 
аденоїдів у групі ЕКС порівняно із групою 
плацебо. 

В 2012 р. опубліковано Панамерикан-
ські рекомендації щодо гіпертрофії аденої-
дів [11]. У них радять ЕКС в якості препа-
ратів першого ряду для полегшення симп-
томів і зменшення величини аденоїдів. У 
Панамериканських рекомендаціях наголо-
шено на високій безпеці ЕКС, а також акце-
нтовано на виборі ЕКС з низькою біодосту-
пністю для такого лікування [11]. Препара-
том з найнижчою біодоступністю серед 
ЕКС є МФ. 
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Схема лікування за допомогою ЕКС 
За даними Lepcha та співавторів [28], 

низькі дози беклометазону протягом 8 тиж-
нів не були ефективним лікуванням ГА, 
тому автори вважають, що для ефективного 
лікування ГА потрібна висока початкова 
доза беклометазону, а потім можна продов-
жувати підтримувальну меншу дозу. Оскі-
льки беклометазон має високу біодоступ-
ність, тому його не слід призначати дітям.  

В різних дослідженнях курс лікування 
ЕКС тривав від 8 до 24 тижнів. Жодне з дос-
ліджень не вказало на оптимальну тривалість 
лікування. Перші прояви ефекту слід очіку-
вати через 2 тижні від початку лікування 
[17]. В одному з досліджень радять наступну 
схему: МФ протягом 8 тижнів по 1 впорску-
ванню 1 раз на добу в кожну ніздрю, потім 
протягом наступних 6 місяців – підтримува-
льна терапія (або щодня 2 тижні на місяць, 
потім до кінця місяця перерва і так продов-
жити до 6 міс.; або через день протягом 6 
міс.). Це давало суттєве зменшення величини 
аденоїдів і загального балу симптомів [36]. 
Не було виявлено різниці між цими схемами 
підтримувальної терапії. Також рекоменду-
ють початкову дозу МФ 50-100 мкг/добу до 
досягнення ефекту (наприклад, 4 тижні). А 
потім можна зменшити дозу до підтримува-

льної (25-50 мкг/день протягом 2 тижнів на 
місяць – тобто введення дози раз на 2 дні), 
що забезпечує довготривалий безсимптом-
ний період [4].  

На ринку України доступний ендона-
зальний мометазону фуроат виробництва 
Франції – «Аллертек Назо». Для цього пре-
парату характерні висока ефективність, над-
звичайна безпека у дітей віком вже від 2 
років, висока європейська якість і доступна 
ціна. 

Як розрахувати дозу МФ для дитини? 
Перш за все – препарат вводять в кожну 
ніздрю. Добову дозу корегують частотою 
введення.  

Оскільки в 1 спрею МФ («Аллертек 
назо») є 50 мкг активної речовини, тоді при 
введенні в кожну ніздрю добова доза стано-
витиме 100 мкг. Щоб забезпечити добову 
дозу 50 мкг, можна вводити по 1 впорску-
ванню 1 раз в 2 доби; добову дозу 25 мкг 
можна отримати, ввівши 1 впорскування в 
кожну ніздрю 1 раз в 4 доби (табл. 3). Для 
МФ характерний феномен тривалої післядії 
(після припинення введення препарату його 
ефект утримується довго – від кількох днів 
до кількох тижнів), тому введення препара-
ту не щодня забезпечує добрий лікувальний 
ефект при меншій дозі. 

 
 

Таблиця 3 
Схеми дозування МФ при хворобах аденоїдів у дітей на прикладі «Аллертек назо» 

Доза добова Кількість впорскування в кожну ніздрю Частота застосування 
100 мкг По 1 впорскуванню 1 раз на добу 
50 мкг По 1 впорскуванню 1 раз на 2 доби 
25 мкг По 1 впорскуванню 1 раз на 4 доби 

 
Панамериканські рекомендації [11] 

радять курс лікування гіпертрофії аденоїдів 
тривалістю 8-12 тижнів. 

Загалом щодо дозування і тривалості, 
то переважно у різних дослідженнях споча-
тку давали більшу дозу на протязі 4-8 тиж-
нів, а потім дозу зменшували і продовжува-
ли лікування до 24 тижнів. 

Тактика лікування при хворобах  
аденоїдів 
Всіх дітей, які мають поширені хворо-

би аденоїдів (гіпертрофія чи аденоїдит), за 

тактикою лікування можна розподілити на 3 
групи (табл. 4). Такий розподіл може не 
залежати від ступеню гіпертрофії [1]. 

Група А. Діти з мінімальними про-
явами хвороб аденоїдів, які не потребують 
ані хірургічного, ані медикаментозного лі-
кування. Таких дітей слід спостерігати, ре-
комендувати лише загальнозміцнюючі за-
ходи (загартовування, санаторно-курортне 
лікування). Група В. Діти, у яких нема по-
казань до хірургічного лікування. Таким 
дітям необхідне медикаментозне лікування 
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(передусім, тривале лікування ЕКС). Най-
більш вивченим ЕКС є мометазону фуроат 
(«Аллертек Назо», Франція). Також рекоме-
ндуються загальнозміцнюючі заходи та 
спостереження. Група С. Діти, у яких є по-
казання до хірургічного лікування. Батькам 

слід пояснити необхідність операції та ви-
конати її. При відмові батьків від операції 
треба взяти у них письмову інформовану 
відмову і тоді можна призначити медикаме-
нтозне лікування. Також необхідно продов-
жити ретельне спостереження за дитиною. 

 
 
 

Таблиця 4 
Групи дітей з хворобами аденоїдів за тактикою лікування 

Група Лікувальна тактика 
А Загальнозміцнюючі заходи та спостереження 
В Медикаментозне лікування, загальнозміцнюючі заходи та спостереження 
С Хірургічне лікування 

 
Діти з кожної групи можуть «перехо-

дити» у сусідню. Наприклад, при відмові 
батьків від операції дитини групи С після 
консервативного лікування покази до опе-
рації минають і вона «переходить» у групи 
В. Такий розподіл дітей з хворобами адено-
їдів на групи допоможе лікарю правильно 
обрати тактику лікування [1]. 

 
Підсумки 
Аденоїдектомія є одною з найчасті-

ших операцій у дітей. Сучасні методи вдос-
коналили цю операцію, забезпечуючи рете-
льне і повне видалення аденоїдів. Аденоїде-
ктомію слід робити тільки за суворими по-
казаннями, бо відомі певні хірургічні і анес-
тезіологічні ризики, а в 2018 р. з’явилися 
докази віддаленого впливу такої операції у 

дітей на стан дихальних шляхів у доросло-
му віці.  

Останніми роками накопичилося бага-
то доказів дуже ефективного лікування хво-
роб аденоїдів за допомогою ЕКС. Таке ліку-
вання радять Панамериканські рекомендації 
з 2012 р. Оскільки одним з найбезпечніших 
ЕКС є мометазону фуроат («Аллертек На-
зо», Франція), то найбільше повідомлень є 
про лікування хвороб аденоїдів саме ним. 
Препарат ефективно полегшує симптоми і 
зменшує розмір аденоїдів при тривалому 
лікуванні.  

Лікування ЕКС є гідною альтернати-
вою операції і перед обмірковуванням хіру-
ргічного втручання варто призначити меди-
каментозне якісне і безпечне лікування, що 
дає шанс уникнути операції. 
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