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Abstract. The aim of the study is to increase the effectiveness of diagnosis and choice of tactics for the treatment of patients with chronic 
pharyngitis through in-depth study of the etiopathogenesis of the disease. 
Materials and methods. The study involved 149 patients with complaints of sore throat. All patients underwent: collection of complaints and 
careful collection of anamnesis, clinical examination, examination of pharyngeal mucus for cell composition in different parts of the pharynx; 
nasocytogram; general blood test with leukogram evaluation, level of general and, if necessary, specific IgE; measuring the pH of saliva in different 
parts of the pharynx; consultations of related specialists - gastroenterologist, psychotherapist and allergist. 
The results of the study. Based on the evaluation of patient complaints using the GERDQ questionnaire, questionnaires on the influence of the 
patients somatic status on the development of anxiety and depression (GAD-7) scale, test PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) and 
questionnaire Sinus-Nasal — Outcome Test 22 (SNOT-22)), we identified 37 patients with suspected gastrointestinal disease who were 
subsequently treated by a gastroenterologist; 32 patients with psychosomatic disorders underwent correction by a psychotherapist; and 80 
patients with a probable allergic nature of chronic pharyngitis. To confirm the allergic nature of the disease, we conducted an allergy test: prick-
tests with pollen, food and household allergens, as well as determination of IgE levels. The data obtained showed that 76.4 % of the examined 
patients were hypersensitive to several allergens at the same time. 
Conclusions. Chronic pharyngitis is a multidisciplinary problem that requires the involvement of specialists in various fields in the diagnostic 
process. The developed diagnostic algorithm allows to determine the etiology of chronic pharyngitis and choose an individual approach to the 
treatment of patients depending on the etiopathogenesis of the disease, which will improve the quality of life of patients.
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ДИАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРОНИЧНОГО ФАРИНГІТУ АЛЛЕРГІЧНОЇ
ЕТИОЛОГІЇ
А. А. Суворкіна, С. М. Пухлик
Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

Резюме. Метою дослідження є підвищення ефективності діагностики та вибору тактики лікування пацієнтів з хронічним фарингітом за 
допомогою поглибленного вивчення етіопатогенезу захворювання.  
Матеріали та методи дослідження. В дослідженні приймали участь 149 пацієнтів зі скаргами на біль у горлі. Усім пацієнтам виконували: 
збір скарг та ретельний збір анамнезу, клінічне обстеження, дослідження глоткової слизу на клітинний склад в різних відділах глотки; 
назоцитограмма; загальний аналіз крові з оцінкою лейкограми, загальний і, при необхідності, специфічний IgE; вимір рН слини в різних 
відділах глотки; консультації суміжних фахівців — гастроентеролога, психотерапевта і алерголога. 
Результати дослідження. За результатами оцінки скарг пацієнтів (за допомогою опитувальника GERDQ, опитувальників наявності 
впливу соматичного статусу пацієнта в розвитку тривожних станів і депресій (GAD-7) scale, тест PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) 
та анкети-опитувальника Sinus-Nasal-Outcome Test 22 (SNOT-22)) ми виявили 37 пацієнтів з підозрою на захворювання шлунково-киш-
кового тракту, які в подальшому проходили лікування у гастроентеролога; 32 пацієнта с психосоматичними розладами проходили корек-
цію у лікаря-психотерапевта та 80 пацієнтів були з імовірною алергічною природою хронічного фарингіту. Для підтвердження алергічного 
характеру захворювання ми провели алергологічне обстеження: прик-тести з пилковими, харчовими та побутовими алергенами, а також 
визначення рівня IgE. Отримані дані показали, що у 76,4 % обстежених пацієнтів одночасно була виявлена підвищена чутливість до декіль-
кох алергенів. 
Висновки. Хронічний фарингіт є мультидисциплінарною проблемою, яка вимагає залучення до діагностичного процесу фахівців різного 
профілю. Розроблений алгоритм діагностики дозволяє визначити етіологію хронічного фарингіту та обрати індивідуальний підхід до 
лікування хворих залежно від етіопатогенезу захворювання, що покращить якість життя таких пацієнтів.
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депресія, опитувальник.
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