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ԿՐԿՆՎՈՂ ՏՈՆԶԻԼԻՏԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿՈՒՄ

Մեթոդական

ձեռնարկ

մանկաբույժների,

ընտանեկան

բժիշկների,

ինչպես նաև քիթ-կոկորդ-ականջաբանների համար
Կազմեց`
Սերգեյ Սարգսյան, “Արաբկիր” Բժշկական համալիր - Երեխաների և
դեռահասների առողջության ինստիտուտի թոքաբանական բաժանմունքի
խորհրդատու, Մ.Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոնի
դոցենտ
Գրախոսներ`
պրոֆ.

Ա.Կ.Շուքուրյան,

բ.գ.դ.,

Մ.Հերացու

անվան

ԵՊԲՀ-ի

ԼՕՌ

հիվանդությունների ամբիոնի վարիչ, “Էրեբունի” ԲԿ Քիթ-կոկորդ-ականջ
հիվանդությունների բաժանմունքի վարիչ, ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետ
Բ.գ.թ.

Կ.Գ.Միրզաբեկյան,

Երեխաների

և

“Արաբկիր”

դեռահասների

Բժշկական

առողջության

համալիր

ինստիտուտի

–

3-րդ

մանկաբուժական բաժանմունքի վարիչ

Երաշխավորվել

է

տպագրության

«Արաբկիր»

Բժշկական

համալիր

-

Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի գիտական խորհրդի
կողմից:

Մեթոդական

ձեռնարկը

հրատարակվում

նախարարության պատվերով:

Տպաքանակը` 500 օրինակ

2

է

ՀՀ

առողջապահության

Նախաբան
Մեթոդական ձեռնարկը նվիրված է երեխաների մոտ հաճախակի
հանդիպող խնդրին` կրկնվող տոնզիլիտներին: Այն չի փոխարինում
առկա

ուղեցույցները,

որոնք

վերաբերվում

են

սուր

տոնզիլիտի

վարմանը1, այլ կոչված է լրացնելու առաջին հերթին մանկաբույժների և
ընտանեկան բժիշկների, ինչպես նաև քիթ-կոկորդ-ականջաբանների
գիտելիքները,

ներկայացնելու

էթիոլոգիայի,

պաթոգենեզի,

արդի

մոտեցումները

լաբորատոր

հիվանդության

հետազոտությունների

իրականացման և բուժման վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն է
դարձվում

տոնզիլիտների

տարբերակիչ

կրկնման

ախտորոշման

դեպքերում

խնդիրներին,

ախտորոշման

ինչպես

նաև

և

արդի

բժշկագիտությունում ընդունված վարման մոտեցումներին:

Սահմանումներ
Համաձայն

Հիվանդությունների

հրատարակության,

սուր

միջազգային

տոնզիլիտը

դասակարգման

հիմնականում

10-րդ

ներառվում

հետևյալ դասերի մեջ.
- սուր տոնզիլիտ` J03,
- սուր տոնզիլիտ` ստրեպտոկոկային ծագման` J03.0,
- սուր տոնզիլիտ` չճշտված` J03.9:

Կրկնվող \ խրոնիկ դեպքերը վերաբերվում են հետևյալ դասիչներին.
- սուր կրկնվող տոնզիլիտ` ստրեպտոկոկային ծագման` J03.01
- սուր կրկնվող տոնզիլիտ` այլ սպեցիֆիկ ծագման` J03.81
- սուր կրկնվող տոնզիլիտ` չճշտված` J03.91
- խրոնիկ տոնզիլիտ՝ J35,01:
1

Տես՝ ՀՀ ԱՆ Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման ուղեցույց:
3

է

Նույն դասում են սուր ֆարինգիտը` J02 և
ֆարինգիտը`

J02.0:

Կիրառվում

է

նաև

սուր ստրեպտոկոկային
“տոնզիլոֆարինգիտ”

սահմանումը: Անգլալեզու գրականության մեջ լայնորեն օգտագործվում է
“Sore throat” տերմինը, ոըը ներառում է սուր ֆարինգիտը և տոնզիլիտը,
ներառյալ

էքսուդատիվ

տոնզիլիտը:

Պատմականորեն

լայնորեն

կիրառվել է նաև “անգինա” տերմինը:
Նախկինում լայնորեն կիրառվել է «խրոնիկական» տոնզիլիտ
տերմինը, որն, ինչպես նշված է, արտացոլված է ՀՄԴ – 10– ում, J35
դասում:

Սակայն

արդի

կլինիկական

բժշկագիտությունում

այն

ներկայումս հաճախակի չի կիրառվում:
Սույն ձեռնարկը նվիրված է «սուր կրկնվող տոնզիլիտների»
դեպքերի վարմանը՝ գլխավորապես ստրեպտոկոկային կամ այլ ծագման՝
J03.01, J03.81, J03.91:



Նշագեղձեր

Նշագեղձերն

իրենից

ներկայացնում

են

լիմֆատիկ

բջիջների

կուտակումներ` ֆոլիկուլներ, որոնք շրջապատված են ընդհանուր
պատիչի

հետ

կապված

շարակցահյուսվածքային

թելիկներով`

տրաբեկուլաներով: Արտաքին մակերեսը ծածկված է բազմաշերտ
տափակ էպիթելով: Առկա են 15 - 18 լակունաներ, որոնց պատերը ևս
շրջապատված են տափակ էպիթելով:
Նշագեղձը երկրորդային լիմֆոիդ օրգան է, որի ֆունկցիան է
սեկրետոր իմունիտետի խթամումը, բերանի խոռոչով ներթափանցող
հակածինների ճանաչումը և իմուն պատասխանի նախաձեռնումը:
4

Ֆունկցիոնալ
տարեկան

տեսակետից

հասակում:

նշագեղձերն

Էպիթելում

առավել

առկա

են

ակտիվ

են

M-բջիջներ,

3-10
որոնք

տեղափոխում են հակածիններին դեպի լիմֆոիդ ֆոլիկուլներ, որտեղ
մակրոֆագերը մշակում են դրանց և հաղորդում T-հելպերներին:
Արդյունքում խթանվում է լիմֆոցիտների պրոլիֆերացիան և դրանց
զարգացումը հակամարմին արտազատող բջիջներ, որոնք գործում են
կրիպտաների
պատասխան:

խոռոչում
Թեև

և

նախաձեռնում

նշագեղձերում

բոլոր

ընդհանուր

իմուն

իմունոգլոբուլիններն

են

արտադրվում, առավել կարևոր դերակատարում ունի IgA–ն:



Էպիդեմիոլոգիա

Սահմանումների որոշակի անորոշությունը բերում է ազգաբնակչության
շրջանում (ներառյալ մանկական) սուր և կրկվող տոնզիլիտների
տարածվածությանը

վերաբերվող

տվյլաների

սակավությանը:

Հստակորեն ձևակերպված և գիտականորեն հիմնավորված տվյալներ
սուր

և

կրկնվող

տոնզիլիտի

տարածվածության

մասին

գրեթե

բացակայում են: Դա մասամբ պայմանավորվում է նրանով, որ տոնզիլիտ
և / կամ ֆարինգիտ ունեցող հիվանդները դեպքերի մեծ մասում չեն
դիմում բժշկի: Մասնավորապես, Շոտլանդիայում իրականացված մի
հետազոտությունում

ցույց

է

տրվել,

որ

տարբեր

բնույթի

տոնզիլոֆարինգիտների ժամանակ հիվանդները դիմում են բժշկին շուրջ
5% դեպքերում [Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2010]:
Տոնզիլիտների

հաճախականությունը

պոպուլյացիայում

կապակցված

բարդությունների,

մասնավորապես
5

է
սուր

մանկական

հետստրեպտոկոկային
ռևմատիկ

տենդի

տարածվածության հետ: Ըստ Առողջապահության համաշխարհային
կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալների` զարգացող երկրներում տարեկան
գրանցվում է 15.6 միլիոն սուր ռևմատիկ տենդի դեպք, որոնցից շուրջ
230.000–ն ավարտվում են հիվանդի մահով [Carapetis, 2004]: Ռևմատիկ
տենդով հիվանդացության ցուցանիշն աշխարհում տատանվում է 1 –ից
մինչև 50` 100 000 ազգաբնակչության հաշվով [Carapetis, 2005; Tibzarwa et
al, 2008]: Զարգացած երկրներում, մասնավորապես ԱՄՆ-ում, ռևմատիկ
տենդով տարեկան հիվանդացությունը գնահատվում է 1:100.000 [Miyake
et al, 2007]: Թեև հիվանդացության ցուցանիշներն իրապես ցածր են, նույն
ԱՄՆ-ում պարբերաբար գրանցվում են ռևմատիկ տենդի դեպքերի
բռնկումներ [Blumer, Goldfarb 1994; Gerber et al, 2009; Pichichero, 2012]:
Հայաստանում սուր ռևմատիկ տենդի դեպքերի տարածվածության
մասին որոշակիորեն կարելի է դատել “Արաբկիր” Բժշկական համալիր Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի կլինիկայի
տվյլաներով. վերջին տարիների ընթացքում տարեկան գրանցվում է 2-5
դեպք: Թեև պարզ է, որ ռևմատիկ տենդի դեպքերի մի մասը բուժվում են
նաև

այլ

կլինիկաներում,

Հայաստանում

ռևմատիկ

տենդի

տարածվածությունն իրապես գտնվում է ցածր մակարդակում:



Էթիոլոգիա

Սուր տոնզիլիտի էթիոլոգիայում դերակատարում ունեն թե՛ վիրուսները,
թե՛ մանրէները: Առավել հաճախ հիվանդությունն առաջացնում են
վիրուսները: Դրանցից առաջին տեղերն են գրավում ռինովիրուսը,
ադենովիրուսը, կորոնավիրուսը, գրիպի վիրուսը: Դերակատարում ունեն
նաև ցիտոմեգալովիրուսը, Էփսթայն-Բարի վիրուսը:
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Էթիոլոգիական կառուցվածքը տարբեր տարիքային խմբերում
նույնը չէ: Մինչև 3 տարեկան հասակում տոնզիլիտների էթիոլոգիայում
էապես գերակշռում են վիրուսները, այնուհետ մանրէների տոկոսը
հետզհետե մեծանում է:
Մանրէներից առաջին տեղն է գրավում
հարուցիչների

տեսակարար

կշիռը

ստրեպտոկոկը, այլ

տոնզիլիտների

էթիոլոգիայում

անհամեմատ ցածր է [Bisno et al, 2001]: Ստրեպտոկոկի նշանակությունն
ամենաբարձրն

է

դպրոցական

հարուցիչներից

հազվադեպ

տարիքում:

հայտնաբերվում

Մանրէային
են

այլ

միկոպլազման,

խլամիդիան, անաէրոբ հարուցիչները, հեմոլիտիկ արկանոբակտերիան,
սակայն

յուրաքանչյուրի

հանդիպման

հաճախականությունը

չի

գերազանցում 1% [Shaikh et al, 2010]: Որոշակի դեր է խաղում
հեմոֆիլային

ցուպիկը,

որի

նշանակությունը

պատվաստման

ներմուծման հետ էապես իջել է:

Ստրեպտոկոկ

Կրկնվող տոնզիլիտի կարևոր պատճառային գործոն է ստրեպտոկոկը:
Ստրեպտոկոկը հայտնաբերվել է 1874 թ. Բիրոլդի կողմից: Հիմնական
վիրուլենտ գործոնն է M–սպիտակուցը, որը խթանում է ստրեպտոկոկի
կայունությունը ֆագոցիտոզի նկատմամբ: Տոնզիլիտի էթիոլոգիայում
առավել

կարևոր

է

հեմոլիտիկ

β-ստրեպտոկոկը,

որը

ցանքսի

արդյունքում ագարի վրա իր շուրջն առաջացնում է լրիվ հեմոլիզ, ի
տարբերություն

α–ստրեպտոկոկի,

որն

առաջացնում

է

մասնակի

հեմոլիզ: Առկա են 20 սերոլոգիական խմբեր, որոնք դասակարգվում են
Ա-ից մինչև Տ` կախված պոլիսախարիդների կազմից: Կախված M–
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սպիտակուցից, առկա են ստրեպտոկոկերի 100–ից ավել սերոտիպեր:
Առկա են մաշկային (49,55,57,59), նեֆրիտոգեն (1,6,12), ֆարինգեալ /
ռևմատոգեն (1,3,5,6,18,19,24) շտամներ:

Նկար 1. Սուր տոնզիլիտների էթիոլոգիան [Bisno et al, 2001]

20%

Ա խմբի ստրեպտոկոկ

38%

C խմբի ստրեպտոկոկ

4%
Այլ մանրէներ

3%

30%

Ռինովիրուս, կորոնավիրուս,
ադենովիրուս
Գրիպի, պարագրիպի վիրուս

5%

Այլ վիրուսներ



Պաթոգենեզ

Հարուցչի նստեցումը նշագեղձի մակերեսին բերում է բորբոքային
պատասխանի ձևավորմանը: Այն կարող է դրսևորվել միմիայն այտուցով
և

հիպերեմիայով:

ինֆիլտրացիայի
բորբոքում”:

Նշիկների

նեյտրոֆիլներով

Զարգացման

հատկություններից
կություններից,

մակերեսի

և

այլ

և

են

ենթարկվում

լիմֆոցիտներով`

տարբերակում,

ձևավորվող

գոյանում

էպիթելն

կախված

պատասխանի

սպիտակ

է

“կատառալ
հարուցչի

առանձնահատ-

բշտիկներ`

էքսուդատ

ֆոլիկուլների մակերեսին կամ լակունաներում: Նշված փառը կազմված է
նեյտրոֆիլներից, լիմֆոցիտներից, էպիթելիումի բջիջներից և ֆիբրինից:
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Հազվադեպ նկատվում են նաև նեկրոտիկ կամ ֆլեգմոնոզ տիպի
բորբոքումներ:
Կրկնվող տոնզիլիտի դեպքում նշագեղձերի մակերեսի Մ-բջիջները
“կորում են” էպիթելիումից կամ դրանց քանակն իջնում է, որի
արդյունքում խանգարվում է հակածինների կապումը և ներկայացումը
իմուն համակարգի բջիջներին:
հետևանքով

հակածիններն

Տվյալ գործընթացի խանգարման

անմիջական

ազդում

են

լիմֆոցիտար

բջիջների կլոնների վրա, ինչի հետևանքով ավելի քիչ քանակով են
գոյանում

ակտիվ

խթանման

IgA-ները:

արդյունքում

Կրկնվող

նշիկների

հակածնային

գրոհների

լիմֆոցիտները

և

չափազանց

ծանրաբեռնվում են և չեն կարողանում համարժեք պատատախան տալ
սույն և այլ հակածիններին, խթանել տեղային իմունիտետը:



Կլինիկա

Անկախ
նշաններն

հարուցչի
են

ինտոքսիկացիան,

բնույթից,

տոնզիլիտի

կոկորդացավը,

հիմնական

ջերմության

նշագեղձերի

այտուցը,

կլինիկական

բարձրացումը

հիպերեմիան,

և

դրանց

մակերեսին էքսուդատի արտադրությունը: Վիրուսային ծագման բնույթի
ախտահարումների

ժամանակ

նկատվում

են

նաև

հազ,

քթային

շնչառության խանգարումներ և արտադրություն: Մանրէային ծագման
դեպքում կարող է զարգանալ լիմֆադենիտ:
Կրկնման դեպքում նկատվում են կրկնվող բորբոքումներ, խրոնիկ
ինտոքսիկացիա, վաղ հոգնածություն, թուլություն: Երբեմն խանգարվում
է երեխաների աճը, նկատվում են անորոշ մկանային կամ հոդացավեր:
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Ստրեպտոկոկային տոնզիլիտ (տոնզիլոֆարինգիտ)

Ստրեպտոկոկը

տարածվում

է

օդակաթիլային

Ճանապարհով,

գլխավորապես “փակ” տարածքներում / կոլեկտիվներում` տուն, դպրոց,
բանակ, որտեղ վարակման վտանգը ամենամեծն է [Таточенко и др, 2009;
Shulman et al, 2012]: Հյուսիսային կիսագնդում հիվանդացությունն
առավել բարձր է ձմռան ամիսներին և վաղ գարնանը: Ստրեպտոկոկը
կարող է տարածվել նաև սննդի միջոցով: Ինկուբացիոն շրջանը կազմում
է 2-5 օր: Հիվանդներն առավելագույնս կոնտագիոզ են և վտանգավոր այլ
անձանց համար սուր փուլում: Առանց բուժման կոնտագիոզությունն
աստիճանաբար իջնում է շաբաթների ընթացքում: Հակաբակտերիալ
բուժումն սկսելուց մեկ օր հետո վարակման վտանգը էապես պակասում
է: Կրողները հազվադեպ են փոխանցում մանրէն:
Հիվանդության սկիզբը սովորաբար սուր է: Նկատվում է տարբեր
աստիճանի տենդ: Հարաբերականորեն ավագ տարիքի երեխաները
սովորաբար

գանգատվում են կոկորդացավից: Նկատվում

առաջային

պարանոցային

ավշային

հանգույցների

է նաև

մեծացում:

Հավանական գանգատներից են գլխացավը և փորացավը: Կոկորդի
զննումով հայտնաբերվում է նշագեղձերի այտուց և / կամ էքսուդատի
առկայություն ֆոլիկուլների վրա կամ լակունաներում: Որոշ դեպքերում
նշագեղձերի չափերի մեծացում չի նկատվում: Պաթոգնոմոնիկ են
պետեխիաները (կետային արյունազեղումներ) և / կամ կլորավուն բծերը
փափուկ քիմքի և ըմպանի հետին պատի վրա:
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Նկար 2. Էքսուդատիվ տոնզիլիտ

Ստորև

ներկայացված

են

ստրեպտոկոկային

տոնզիլիտին բնորոշ

ախտանիշները և դրանց ախտորոշիչ արժեքը:

Աղյուսակ

1.

Ստրեպտոկոկային

տոնզիլիտին

բնորոշ

նշանների

զգայունությունը և յուրահատկությունը [Choby et al, 2009]
Նշան

Զգայունություն
(%)

Յուրահատկություն
(%)

36

85

22-58

52-92

Մկանացավեր

49

60

Գլխացավեր

48

50-80

55-82

34-73

Հազի բացակայություն

51-79

36-68

Պետեխիաներ փափուկ

7

95

Էքսուդատ
Ջերմություն > 38oC

Առաջային
պարանոցային
լիմֆադենիտ

քիմքին

Ինչպես երևում է աղյուսակից, առավել զգայուն նշաններից են
ջերմության

զգալի

բարձրացումը,
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լիմֆադենիտը,

հազի

բացակայությունը: Յուրահատկության տեսակետից առանձնանում են
էքսուդատի առկայությունը, նույն տենդը և, հատկապես` պետեխիաների
առկայությունը:

Վիրուսային ծագման տոնզիլոֆարինգիտներ
(որոնց մասին պետք է հիշել սուր կրկնվող տոնզիլիտի գրոհի
դեպքում)
Ադենովիրուս
Ադենովիրուսը հայտնաբերվել է 1953 թ. տոնզիլէկտոմիայի արդյունքում
հեռացված ադենոիդների և նշիկների հյուսվածքներից: Ներկայումս
հայտնի են ադենովիրուսի 51 սերոտիպեր` տարբեր կլինիկական
արտահայտություններով:

Վիրուսը

տարածվում

է

օդակաթիլային

եղանակով, ջրի, վարակված իրերի միջոցով, բուժանձնակազմի ձեռքերի
միջոցով: Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 2–ից 14 օր: Տենդը հասնում է
միջինը 39oC, ընդ որում այն կարող է հարաբերականորեն երկար տևել`
մինչև 7 օր:
Ի տարբերություն ստրեպտոկոկի` բնորոշ են քթային շնչառության
խանգարումներ, արտահայտված ռինորեա, հազ: Տոնզիլիտը կարող է
ունենալ թե՛ կատառալ, թե՛ էքսուդատիվ բնույթ:
էքսուդատի
ախտորոշմամբ

առկայությունը

նկարագրվել

հաստատված

բոլոր

Նշագեղձերի վրա
է

էթիոլոգիական
ադենովիրուսային

տոնզիլոֆարինգիտների 52% դեպքում, գլխավորապես կետիկների ձևով
[Dominquez et al, 2005]: Նկատվում է բկանցքի հետին պատի հիպերեմիա,
կարող են մեծանալ ավշային հանգույցները, ներառյալ ենթածնոտային և
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պարանոցային:
հաճախակի

Առկա

հանդիպող

է

ինտոքսիկացիան:
ֆենոմեններից

է

Արյան
բարձր

անալիզի

մեջ

լեյկոցիտոզը:

Հաստատված ադենովիրուսների ժամանակ, հիվանդերի 48%–ի մոտ այն
հասնում է 15 x 106 մակարդակի, իսկ 25%–ի մոտ` 20 x 106:
Ախտորոշումն իրականացվում է բնորոշ կլինիկայի տվյալների
հիման վրա, անտիգենային թեստերի միջոցով, որոնք, սակայն, ռուտին
եղանակով չեն իրականացվում: Բուժումը սիմպտոմատիկ է [Dominquez
et al, 2005]:

Հերպանգինա

Առաջացնում են Կոքսակի վիրուսները, երբեմն էնտերովիրուսները,
որոնք տարածվում են ֆեկալ-օրալ և օդակաթիլային եղանակներով:
Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 3-6 օր: Նկատվում է ֆեբրիլ տենդ` 2 –ից 5
օր, երբեմն` 7 օր, ընդ որում ջերմությունը բարձրանում է բավականին
կտրուկ: Հիվանդին անհանգստացնում են միալգիան, կոնյուկտիվիտը,
ցանը: Կոկորդում առկա է չափավոր հիպերեմիա, պապուլաներ,
պուստուլաներ, խոցոտումներ` աղեղների, լեզվակի, նշիկների վրա:
Կարող է լինել ավշային հանգույցների մեծացում: Երբեմն նկատվում է
աղեստամոքսային համակարգի ախտահարում: Կարող են զարգանալ
ԿՆՀ կամ սրտի ախտահարումներ: Հերպանգինան առավել վտանգավոր
է վաղ մանկական հասակում:
Ախտորոշումը կատարվում է ախտանիշների, հատկապես բերանի
խոռոչում տիպիկ պատկերի հիման վրա: Ախտորոշման վերջնական
հաստատումը սերոլոգիական է: Բուժումը միմիայն սիմպտոմատիկ է
[Chang et al, 2004]:
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Նկար 3. Հերպանգինա

Էփսթայն - Բարի վիրուս (ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ)

Որպես

“ինֆեկցիոն

մոնոնուկլեոզ”

հայտնի

հիվանդությունն

առաջացնում է Էփսթայն-Բարի վիրուսը, որը հայտնաբերվել է 1964 թ.-ին
Մայքլ Էփսթայնի և Իվոն Բարի կողմից: Կապը մոնոնուկլեոզի հետ
ապացուցվել է 1968 թ.-ին:
Դեպքերի մեծ մասում լինում է ասիմպտոմատիկ ընթացք կամ
կլինիկան չի տարբերվում սովորական մրսածությունից: Ինկուբացիոն
շրջանը տևում է 30 – 50 օր: Վարակվելու համար անհրաժեշտ է սերտ
շփում հիվանդի հետ. վարակը փոխանցվում է թքի միջոցով, առավել
հաճախ` համբույրների ժամանակ: Հիվանդը տարածում է վիրուսը
շաբաթների և ամիսների ընթացքում:
Ներկայումս ապացուցվել է, որ վիրուսը բնակչության շրջանում
տարածված է շատ ավելի շատ, քան իրականում այն հայտնաբերվում է:
Կան տվյալներ, որ մեծահասակների 95%-ն արդեն իսկ ինֆեկցված են
տվյալ վիրուսով: Վաղ տարիքի երեխաների մոտ նշանները հաճախակի
յուրահատուկ չեն: Առավել հաճախ հիվանդությունը հայտնաբերվում է
կյանքի

երկրորդ

տասնամյակում:
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ԱՄՆ-ում

իրականացված

հետազոտությունների տվյալներով առավել հաճախ այն արտահայտվում
է 15 – 24 տարեկանների խմբում:
Նկատվում է անկանոն բնույթի տենդ, որը կարող է տևել 1-3 շաբաթ:
Առկա

են

լիմֆադենոպաթիա,

հեպատոսպլենոմեգալիա,

արթրիտ,

էրիթեմատոզ բնույթի ցան: Ցանի զարգացման կամ վատթարացման
պատճառներից

է

ամոքսիցիլինի

օգտագործումը,

որը,

սակայն,

հանդիպում է շատ ավելի հազվադեպ, քան նախկինում ենթադրվում էր:
Արյան մեջ հայտնաբերվում են լիմֆոցիտոզ, մոնոցիտոզ, ատիպիկ
մոնոնուկլեարներ, որոնք կազմում են լեյկոցիտների ընդհանուր քանակի
15-70%: Կլինիկական կարևոր առանձնահատկություններից է այն, որ
հակառակ ստրեպտոկոկային ծագման պրոցեսի, դեպքերի մեծ մասում
տոնզիլիտը

զարգանում

է

տենդի

առաջացումից

5-7

օր

հետո:

Ախտորոշումը հաստատվում է համապատասխան հակամարմինների
հայտնաբերմամբ: Բուժումը սիմպտոմատիկ է, միայն ծանր դեպքերում
նշանակվում
շրջանում

է պրեդնիզոլոն: Մոնոնուկլեոզ տարած
հետագայում

հիվանդությունների

նկատվում

հաճախականության

են

հիվանդների

լիմֆոպրոլիֆերատիվ

փոքր-ինչ

ավելի

բարձր

ցուցանիշներ, ինչը պետք է հաշվի առնել հետագա վերահսկողությունը
կազմակերպելիս [Luzuriaga et al, 2010].

Տոնզիլիտի անմիջական բարդություններ

Մանրէային

տոնզիլիտի

հարնշագեղձային
թարախակույտերը:

անմիջական

(պարատոնզիլյար)
Սովորաբար

բարդություններից
կամ

բնութագրվում

են

հետըմպանային
են

առավել ծանր

ընդհանուր վիճակով, բարձր ջերմությամբ: Պարատոնզիլար աբսցեսին
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առավել բնորոշ են բերանը բացելու դժվարությունը, թքահոսությունը,
կուլ

տալու`

սնունդ

Հետըմպանային

և

աբսցեսին

հեղուկ
բնորոշ

ընդունելու
է

նաև

անհնարությունը:

քթային

շնչառության

խանգարումը: Ախտորոշումը հաստատվում է կոկորդի զննումով: Նշված
կասկածի դեպքում բոլոր հիվանդ երեխաները պարտադիր կարգով
անհապաղ ուղեգրվում են մասնագետի` քիթ-կոկորդ-ականջաբանի մոտ:

Ստրեպտոկոկի կրողականություն

Տարվա

համապատասխան

սեզոններին

կրողականանությունը

դպրոցական հասակի երեխաների շրջանում կարող է հասնել 20%: Շատ
քիչ հավանական է, որ նրանք հանդիսանան

վարակի աղբյուր,

չափազանց ցածր է նաև նրանց մոտ հետստրեպտոկոկային անմիջական
կամ հեռավոր բարդությունների զարգացման հավանականությունը:
Կրողականության

ժամանակ

ընդհանուր

առմամբ

հակաբիոտիկը

ցուցված չէ, կարող է կիրառվել միայն յուրահատուկ դեպքերում, երբ
տվյալ անձը նախկինում ունեցել է ռևմատիկ տենդ, կամ նկատվում է
ստրեպտոկոկային ինֆեկցիայի բռնկում տվյալ անձի ընտանիքում
[Pichichero, 2012; Gerber et al, 1994]:
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Ախտորոշում

Տոնզիլիտի սրացման ախտորոշման “ոսկե” ստանդարտ է համարվում
հնարավորության դեպքում ճիշտ մեթոդաբանությամբ, լիարժեքորեն
իրականացված կոկորդի քսուկի ցանքսը:
Ներկայումս
հակածնի

աշխարհում

հայտնաբերման

լայնորեն

կիրառվող

փորձերից

իմունոքրոմատոգրաֆիկ

է

անալիզով

իրականացվող արագ ախտորոշիչ թեստը (Rapid antigen detecting test):
Դրա զգայունությունը կազմում է մինչև 90%, էլ ավելի բարձր է թեստի
յուրահատկությունը` 95% [Tanz et al, 2008; Morandi et al, 2003]:
Ապացուցված է, որ նշված փորձերի իրականացումն ունի դրական
տնտեսական նշանակություն, խնայում է միջոցներ, որոնք ծախսվում են
հակաբիոտիկներ նշանակելիս [Van Howe et al, 2006]: Սակայն թե՛
ցանքսը, թե՛ արագ փորձը թույլ չեն տալիս տարբերակել սուր
ստրեպտոկոկային

ինֆեկցիան

մանրէի

կրողականությունից:

Համապատասխանաբար, դրանք երաշխավորվում է իրականացնել
միայն որոշակի պայմանների առկայության դեպքում, այն երեխաներին,
որոնք

ունեն

հիմնավոր

կասկածներ

ստրեպտոկոկային

ծագման

հիվանդության վերաբերյալ, ներառյալ բարձր տենդ, էքսուդատ կամ
արտահայտված այտուց, լիմֆադենիտ և, ինչը հատկապես կարևոր է`
վիրուսային ախտահարումներին ավելի բնորոշ նշանների` հազի, քթից
և/ կամ աչքերից արտադրության բացակայություն: Այդ պայմաններում
երաշխավորվում է իրականացնել քսուկի անալիզ կամ արագ թեստ և
ղեկավարվել դրանց արդյունքներով:
Այլ անալիզներից` լեյկոցիտոզը (>15,000), Ց-ռեակտիվ սպիտակուցի
(CRP)

խիստ

դրական

արդյունքը,
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պրոկալցիտոնինային

թեստը,

հակաստրեպտոլիզինային թեստը (կրկնակի վարակների դեպքում)
կարող են ունենալ միայն օժանդակ նշանակություն:



Կրկնվող տոնզիլիտի դեպքի վարում

Եթե հայտնի է, որ տվյալ սրացումը երեխայի մոտ առաջին դրվագը չէ,
անհրաժեշտ է ղեկավարվել տոնզիլիտի ախտորոշման վերոհիշյալ
չափանիշներով`

տարբերակելու

“սովորական”

սուր

շնչառական

ինֆեկցիաներից:
Գրոհների

շարունակակական

կրկնման

ժամանակ

հարկ

է

հնարավորության դեպքում իրականացնել ստրեպ-թեստ կամ ցանքս,
հակաստրեպտոլիզինային թեստ (ԱՍԼՕ):
Ի

լրումն,

տարբեր

երկրներում

ներկայումս

ախտորոշումն

ընդունված է իրականացնել Սենտորի / Մակ Այզեկի սանդղակի
օգնությամբ կամ դրա կատարելագործված տարբերակներով [Baugh et al,
2011; Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2010, Smeesters, 2012]
(աղյուսակ 2): Նշված եղանակներով գնահատումը հատկապես կարևոր է
տոնզիլիտի դեպքերի կրկնման դեպքում:
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Աղյուսակ 2. Ստրեպտոկոկային տոնզիլոֆարինգիտի ախտորոշման
Սենտորի / Մակ Այզեկի սանդղակ
Նշան

Միավոր

Նշիկներին էքսուդատ կամ արտահայտված այտուց

+1

Առաջային ավշային հանգույցների մեծացում

+1

Ջերմություն 38û-ից բարձր

+1

Հազի բացակայություն

+1

Տարիքը 3-ից - 14 տ.

+1
0

Տարիքը 15տ. – ից բարձր

Տվյալների մեկնաբանություն`
4-5 միավոր`

Հակաբակտերիալ բուժում
կամ, հնարավորության դեպքում` արագ թեստ և/կամ
քսուկ, ղեկավարվել դրա արդյունքներով

3 միավոր

Բուժել հակաբիոտիկներով կամ, հնարավորության
դեպքում` իրականացնել արագ ստրեպտոկոկային
թեստ և/կամ քսուկ, դրական պատասխանի դեպքում`
տալ հակաբիոտիկ

2 միավոր

Չբուժել

կամ

նշանակել

արագ

թեստ

/

քսուկ,

ղեկավարվել թեստի արդյունքներով
1 միավոր

Սիմպտոմատիկ բուժում:

Նշված սանդղակը չի կիրառվում մինչև 3 տարեկան երեխաների
մոտ:

Մինչև

3

տարեկան

երեխաների

շրջանում

տոնզիլիտի

էթիոլոգիական կառուցվածքում էապես գերակշռում են վիրուսները:
19

Կլինիկական առանձնահատկություններից է արտահայտված տենդը,
որոշ դեպքերում` ձգձգված, սերոզ արտադրությունով ռինիտը (ինչն
այնքան էլ բնորոշ չէ ավագ տարիքի երեխաներին), գրգռվածությունը,
ախորժակի

անկումը:

Տվյալ

տարիքային

խմբում

էթիոլոգիական

հետազոտումը և հետագա հակաբակտերիալ բուժումը սուր դեպքերում
չի երաշխավորվում, նկատի ունենալով այն փաստը, որ մինչև 3
տարեկան երեխաների շրջանում տոնզիլոֆարինգիտների բացարձակ
մեծամասնությունն առաջացնում են վիրուսները, իսկ ստրեպտոկոկի
բարդություններից ռևմատիկ տենդը և նեֆրիտը չեն հանդիպում:
Համաձայն ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի
հանձնարարականի,
ախտորոշումը

և

տիպիկ
հետագա

պատկերի

դեպքում

հակաբակտերիալ

էթիոլոգիական

բուժումը

պետք

է

իրականացվի 2 տարեկանից սկսած [CDC, National Committee on Quality
Assurance Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) measures,
2004]:

Ըստ

ԱՄՆ–ում

գործող

հանձնարարականների`

որոշ

այլ

ուղեցույցներում էթիոլոգիական հետազոտում իրականացնելը, դրական
դեպքերում

հակաբակտերիալ

բուժումն

երաշխավորվում

են

այն

երեխաների համար, որոնք մասնավորապես այցելում են ցերեկային
խնամքի կենտրոններ, այն է՝ մսուր կամ մանկապարտեզ [Shulman et al.,
Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A
Streptococcal Pharyngitis: Update by the Infectious Diseases Society of
America, 2012]:
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Տարբերակիչ

ախտորոշում՝

հաճախակի

սրացումների

դեպքում
Մարշալի համախտանիշ

Կրկնակի

բորբոքումների

դեպքում

տարբերակիչ

ախտորոշման

տեսակետից առավել մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել Մարշալի
համախտանիշին, որի այլ անվանումն է PFAPA syndrome (periodic fever,
aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis):
Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրվել է Մարշալի կողմից
[Marshal et al, 1987]: Իրենից ներկայացնում է գենետիկ հիվանդություն,
որն արտահայտվում է պարբերական տենդով, աֆթոզ ստոմատիտով,
ֆարինգիտով, լիմֆադենիտով: Բնորոշ է վաղ սկիզբ. արտահայտվում է
կյանքի առաջին տարիներին: Սրացումները կրկնվում են 2 - 12 շաբաթը
մեկ, տևում են 1- ից մինչև 5 օր: Ջերմությունը կարող է բարձրանալ մինչև
40◦C: Ախտորոշումը կլինիկական է, պետք է բացառվի տվյալ գրոհի
ինֆեկցիոն ծագումը (բուն կրկնվող տոնզիլիտը): Լորձաթաղանթի
կրկնվող խոցոտումների առկայության դեպքում պետք է ժխտել ցիկլիկ
նեյտրոպենիան:
Նոպաների միանվագ դադարեցման եղանակն է պրեդնիզոլոնը`
բերանացի, միանվագ կամ դեքսամետազոնը` 0.15-0.6 մգ / կգ [Feder et al,
2010]:
Երեխան սրացումից դուրս որևէ գանգատ չի նշում: Հիվանդությունը
կարող է անցնել ինքնաբերաբար 5-6 տարեկան հասակում, սակայն
նոպաների հաճախակի կրկնումը երբեմն բերում է երեխայի և ընտանիքի
կյանքի որակի էական վատացման: Վիճակի բարելավման, ինչպես նաև
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կրկնակի

բորբոքումները

կատարվում

է

կանխելու

տոնզիլէկտոմիա,

նպատակով
որն

որոշ

անհայտ

դեպքերում

պատճառներով

դադարեցնում է նոպաները [Garavello et al, 2011]:

Պարբերական հիվանդություն

Պարբերական

հիվանդությամբ

տառապող

երեխաների

մոտ

տոնզիլէկտոմիան հանդիսանում է ըստ հաճախականության երկրորդ
վիրաբուժական միջամտությունը: Այն իրականացվում է հիմնականում
մանկական հասակում: Որոշ հիվանդների մոտ տենդի և որովայնացավի
նույնանման նոպաները վիրահատությունից հետո վերսկսվում են:
Ցանքսի

բացասական

արդյունքի

դեպքում

ջերմությունը

և

տոնզիլիտի սրացումները կարող են հանդիսանալ վաղ հասակում
ատիպիկ ընթացող պարբերական հիվանդության սկզբնական նշաններ:
Բոլոր կասկածելի դեպքերում` զուգակցում անհասկանալի կրկնակի
տենդի նոպաներով, անորոշ որովայնացավեր, դիսպեպտիկ երևույթներ,
ցանքսի բացասական արդյունք, պետք է կատարվի հետազոտություն
պարբերական հիվանդության ուղղությամբ [Амарян и др, 2012]: Պետք է
հիշել նաև այլ կրկնակի տենդերի որոշակի հավանականության մասին
[Gattorno et al, 2009]:

22

Սուր կրկնվող տոնզիլիտի վարումը (բուժումը)
Վարման ամենաառաջնային խնդիրն է` հիվանդության, դրա ընթացքի և
բուժման

մասին

մանրամասն

տեղեկատվության

Բժիշկը պետք է լիարժեք պատկերացում

հավաքագրումը:

ստանա յուրաքանչյուր

սրացման վերաբերյալ, բակտերիալ ծագման հաստատման կամ դրա
հիմնավոր

կասկածների

դեպքում

պարտադիր

նշանակի

համապատասխան բուժում` առնվազն 10 օրվա ընթացքում (կամ
ազիթրոմիցին 5 օրվա ընթացքում): Կրկնման դեպքում պետք է առնվազն
երկու

անգամ

իրականացնել

լաբորատոր

հետազոտություններ`

վերահաստատելու տոնզիլիտի մանրէային ծագումը և վերոհիշյալ
հիվանդությունները ժխտելու համար:
Վիրուսային ծագման տոնզիլիտները պահանջում են միմիայն
սիմպտոմատիկ

մոտեցում`

հեղուկներ,

բարձր

տենդի

դեպքում`

ջերմիջեցնողներ, ցավազրկում:
Մանրէային`
հակաբակտերիալ

ստրեպտոկոկային
բուժում.

դա

տոնզիլիտը

կրճատում

է

պահանջում

է

հիվանդության

տևողությունը, մեղմացնում է ընթացքը, կանխում բարդությունների
զարգացումը: Պետք է հիշել նաև, որ նույնիսկ մի քանի օր ուշ սկսած
հակաբակտերիալ բուժումը ևս նպաստում է հետստրեպտոկոկային
բարդությունների լիարժեք կանխարգելմանը [Gerber et al, 2009]:
Բոլոր

հանձնարարականներում

հակաբիոտիկներից

առաջին

հերթին նախապատվությունը տրվում է ամոքսիցիլինին (30 – 50 մգ/կգ/
օրը, 10 oր) և պենիցիլին V-ին2:

2
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Համապատասխան տևողությունը պահպանելու անհնարության
դեպքում և հնարավորության պարագայում, որպես առաջին շարք
երաշխավորվում է նաև նշանակել բենզատին-պենիցիլինի միանվագ
միջմկանային

ներարկում3,

որը

թույլ

է

տալիս

պահպանել

հակաբակտերիալ ակտիվությունն առնվազն 10 օրվա ընթացքում: Միայն
հաճախակի հակաբիոտիկներ ստացած, ռիսկի խմբի երեխաներին
կարելի է նշանակել ամոքսիցիլին – կլավուլանատ բերանացի (40 մգ/ կգ/
օրը, 10 օր):
Երկրորդ

շարքի,

ցեֆալոսպորինները

այլընտրանքային

և

դեղամիջոցներն

մակրոլիդները:

են

Ցեֆալոսպորիններից

նախապատվությունը տրվում է ցեֆալեքսինին (20 - 40 մգ /կգ /օրը, 10 օր),
կարելի է նշանակել նաև ցեֆուրոքսիմ բերանացի (20 - 40 մգ /կգ /օրը, 10
օր), ցեֆիքսիմ բերանացի (7.5 մգ /կգ /օրը), իսկ բերանացի ընդունման
անհնարինության

դեպքում`

ցեֆտրիաքսոն

միջմկանային

(30-50

մգ/կգ/օրը), ինչը ծայր աստիճան անցանկալի է, քանի որ նույնպես
պահանջում է 10 –օրյա կուրս:
Երկրորդ շարքի հակաբիոտիկների թվին են պատկանում նաև
մակրոլիդները, որոնք նույնպես ազդում են ստրեպտոկոկի վրա`
կլարիթրոմիցին (15 մգ/կգ/օրը), ջոզամիցին (20-40 մգ/կգ), ազիթրոմիցին
(10 մգ/կգ/օրը, 3 -5 օր) կամ էրիթրոմիցին (20-40 մգ/կգ/օրը):
Բուժման արդյունավետության և տոնզիլիտի հետագա կրկնակի
գրոհների կանխման կարևոր գրավականներից է բուժման տևողության
պահպանումը: Ապացուցված է, որ եթե հիվանդները ստանում են
բուժման

կարճատև

կուրս,

ապա

նրանց

մոտ

կրկնվելու

հավանականությունն ավելի բարձր է, քան այն խմբում, որտեղ
3
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հիվանդները ստացել են հակաբիոտիկ լիարժեք 10 օրվա4 ընթացքում
[Shah et al, 2009]:
Հաստատված ստրեպտոկոկային տոնզիլիտով հիվանդը պետք է
իզոլացվի` մինչև հակաբիոտիկով բուժումն սկսելուց 24 ժամը, քանի որ
այդ ժամանակահատվածից հետո հիվանդն ալևս վտանգավոր չէ
վարակի տարածման տեսակետից [CDC, National Center for Immunization
and Respiratory Diseases: Division of Bacterial Diseases, accessed on April 3,
2008]:

Տոնզիլէկտոմիա

Տոնզիլէկտոմիան հանդիսանում է կրկնակի տոնզիլիտների ժամանակ
կիրառվող, սակայն միայն ծանր ընթացքի դեպքում իրականացվող
միջամտություն: Այն ուղղված է կանխելու կրկնակի ինֆեկցիաների և
դրանց

հնարավոր

բարդությունների

զարգացումը:

Եթե

այն

իրականացվում է ըստ ցուցումների, իրապես հաճախակի սրացումների
դեպքում, բարելավում է հիվանդ երեխաների կյանքի որակը, թույլ է
տալիս

նվազեցնել

բժշկներին

դիմելու

հաճախականությունը,

հակաբիոտիկների կիրառումը և, որոշ դեպքերում, նպաստում է երեխայի
ֆիզիկական աճի ցուցանիշների բարելավմանը [Stewart et al, 2000]:
Ծանր տոնզիլիտները, որոնք առաջացնում են քնի ժամանակ
շնչառության խանգարումներ, կարող են բերել երեխայի վարքագծային և
ճանաչողական

զարգացման

խանգարումների,

դպրոցական

առաջադիմության նվազմանը: Նշված խանգարումների վերացմանը ևս

4
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նպաստում է հիմնավոր ցուցումներով կատարված տոնզիլէկտոմիան
[Goldstein et al, 2008]:
Ինչևէ, պետք է հաշվի առնել այն, որ տոնզիլէկտոմիան չի կանխում
հետագայում կրկնակի ֆարինգիտի զարգացումը [Burton, Glasziou, 2001]:
Այն դեպքերում, երբ տոնզիլէկտոմիան կատարվում է ադենոտոմիայի
հետ միասին, հետագա կրկնակի ֆարինգիտների հաճախականությունը
փոքր-ինչ ավելի ցածր է, քան այն դեպքերում, երբ կատարվում է միայն
տոնզիլէկտոմիա [Van Staaij BK et al, 2005]:
Տոնզիլէկտոմիայի կարևորագույն այլ ցուցում է հանդիսանում քնի
օբստրուկտիվ ապնոէն, որը կարող է զուգակցվել կրկնվող տոնզիլիտի
հետ, սակայն կարող է նաև լինել առանց կրկնվող բորբոքման5:
Տոնզիլէկտոմիայի

իրականացման

հիմնական

սկզբունքն

է`

սպասել (watchful waiting / бдительное выжидание): Որոշում ընդունելու
համար ամենակարևորն է սրացումների ճիշտ գնահատումը և գրառումը,
ինչը

թույլ

է

տալիս

ստույգ

դատողություն

ունենալ

կրկնվող

ինֆեցկիաների հաճախականության, դրանց ծագման մասին, ինչն էլ իր
հերթին թույլ է տալիս իրականացնել տոնզիլէկտոմիան միայն ըստ
հիմնավոր ցուցումների:
Կան

այսպես

կոչվող

“իդեալական

չափանիշներ”

տոնզիլէկտոմիայի կատարման համար [Paradise et al, 1984]:
Դրանցից են.
-

տարվա ընթացքում 7 դրվագ, կամ 2 անընդմեջ տարվա մեջ` 5ական դրվագ, կամ 3 տարվա մեջ` 3-ական դրվագ,

-

հիվանդության
առկայություն`

5

սրացման
38OC

և

ժամանակ
ավելի

Սույն ձեռնարկում չի քննարկվում
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բարձր

հետևյալ
տենդ,

նշանների
լիմֆադենիտ,

էքսուդատի առկայություն և/կամ ստրեպտոկոկի հայտնաբերում
մանրէաբանական հետազոտության ժամանակ,
-

գրոհների

ժամանակ

ճիշտ

իրականացված

բուժում,

ճիշտ

ընտրված

դեղամիջոցով,

հակաբակտերիալ
դեղաչափով

և

տևողությամբ,
-

բժշկի

կամ

բժիշկների

կողմից

երեխայի

նկատմամբ

շարունակական վերահսկողություն, վերը նշված

երևույթների

դիտարկում և գրանցում:

Նշված

ցուցումները

պաշտպանվում

են

տակավին

վերջերս

հրապարակված տարբեր մեթոդականներում և ուղեցույցներում [The
Pediatrics and Child Health Division of the Royal Australasian College of
Physicians 2008; Pichichero, 2013 et al]:
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