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М.А. Андрейчин  

НЕБЕЗПЕЧНА ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНОЇ 

ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

В останн³ роки зб³льшилась актуальн³сть низки ³нфекц³йних 

хвороб. Проте в українському сусп³льств³ дом³нує уявлення про 

в³дносне еп³дем³чне благополуччя. Виняток зроблено т³льки щодо 

туберкульозу, В²Л-³нфекц³ї та в³русних гепатит³в. Ц³ хвороби 

супроводжуються особливо частою хрон³зац³єю, ³нвал³дн³стю та 

смертн³стю, тому заперечувати їх медичну, соц³альну й 

економ³чну вагу н³хто не наважується. 

Мета роботи ‟ проанал³зувати ³нфекц³йну захворюван³сть в 

Україн³ за останн³ роки та обґрунтувати причини її приросту й 

еп³дем³чних ускладнень. 

До нових загроз ³нфекц³йних хвороб в Україн³ необх³дно 

в³днести ³нтенсиф³кац³ю їх глобального поширення; повернення 

старих ³ появу нових ³нфекц³й, част³шу реєстрац³ю екзотичних та 

орфанних ³нфекц³й, актив³зац³ю наявних ³ ризик формування 

нових ендем³чних осередк³в.  

Сумарна ³нфекц³йна захворюван³сть (без урахування В²Л-

³нфекц³ї), за даними ДЗ “Український центр контролю ³ 

мон³торингу захворювань МОЗ”, зросла на 17,82%, головним 

чином за рахунок грипу та ГРЗ. Прир³ст дали: сальмонельозна 

³нфекц³я (на 7,08%), за винятком черевного тифу ³ паратиф³в А, 

В, С, шигельоз Зонне (12,04%), харчова токсико³нфекц³я 

(5,50%), лептосп³роз (7,31%), кашлюк (29,10%), в³русний 

мен³нг³т (8,99%), гепатит А (21,97%), гострий гепатит В 

(8,43%), ³нфекц³йний мононуклеоз (12,51%), трематодози 

(1,10%), у тому числ³ оп³сторхоз (1,94%), аскаридоз (8,66%), 

гостр³ ³нфекц³ї верхн³х дихальних шлях³в (17,99%), грип (у 

3,77 разу), пневмококовий мен³нг³т (89,47%), ³нш³ бактер³йн³ 

мен³нг³ти (4,15%). А ще зареєстрована захворюван³сть показала 

зростання низки важливих ³нфекц³й на один або дек³лька 

випадк³в (дифтер³я, паракашлюк, рикетс³ози, кл³щовий в³русний 

енцефал³т, гемораг³чна гарячка з нирковим синдромом, нос³ї 

збудник³в черевного тифу ³ паратиф³в). 
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Водночас в³дбулося значне або пом³рне зниження 

захворюваност³ на шигельоз Флекснера, єрсин³оз, скарлатину, 

мен³нгококову ³нфекц³ю, хворобу Лайма, в³русн³ гарячки, 

краснуху, гострий гепатит С, хрон³чний в³русний гепатит, у тому 

числ³ хрон³чний гепатит В, еп³дем³чний паротит, маляр³ю, 

г³менолеп³доз, трихуроз, мен³нг³т, спричинений H. influenzaе. 

Безперечно, зростання захворюваност³ на низку ³нфекц³й у 

2016 р. може бути зумовлено кращою їх д³агностикою, а також 

пер³одичн³стю багатор³чного еп³дем³чного процесу. Однак на 

приклад³ зниження захворюваност³ на хворобу Лайма з 7,96 до 

6,45 випадк³в на 100 тис. населення, що склало 19,19%, можна 

висловити здивування. Адже в деяких областях, в яких проведено 

значну сан³тарно-осв³тню роботу серед населення, тематичн³ 

сем³нари з проф³льними спец³ал³стами ³ в³дносно краще 

налагоджено специф³чну лабораторну д³агностику ц³єї ³нфекц³ї, 

р³зко почаст³шало звертання людей у зв’язку з укусами кл³щ³в ³ 

виявлення Лайм-борел³озу. Специф³чне обстеження хворих з 

хрон³чною запально-дистроф³чною патолог³єю шк³ри, суглоб³в, 

серця, периферичної та центральної нервової системи дає змогу 

значно част³ше д³агностувати цю небезпечну ³нфекц³ю. Так, 

т³льки у Терноп³льськ³й област³ у 2016 р. пор³вняно з 2015 р. 

частота д³агностики Лайм-борел³озу зб³льшилася на 27,8%. 

Дуже складна еп³дем³чна ситуац³я щодо В²Л-³нфекц³ї. Як 

св³дчать оперативн³ дан³ ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ 

України”, за пер³од 1987-2016 рр. у країн³ оф³ц³йно зареєстровано 

297 424 випадки В²Л-³нфекц³ї серед громадян України, у тому 

числ³ 92 897 хворих на СН²Д ³ 41 710 випадк³в смерт³ в³д 

захворювань, зумовлених СН²Д. Станом на 01.01.2017 р., п³д 

медичним наглядом перебуває майже 133 тис. В²Л-³нф³кованих 

ос³б, з них кожен трет³й має д³агноз СН²Д. У 2016 р. в Україн³ 

спостер³галося зб³льшення числа зареєстрованих В²Л-³нф³кованих 

ос³б до 17 066 проти 15 869 у 2015 р., темп приросту становив 

+ 7,5%, показник захворюваност³ досяг 40,0 на 100 тис. 

населення проти 37,0 у попередньому роц³. Анал³з цих даних 

св³дчить про те, що створена свого часу с³тка автономних 

обласних ³ м³ських СН²Д-центр³в не виконала покладених на них 

спод³вань. 

Особливе занепокоєння серед медичних прац³вник³в ³ 

громадського загалу викликають все част³ш³ еп³дем³чн³ спалахи 
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³нфекц³йних захворювань. З 2012 по 2016 рр. їх число зросло з 

34 до 166. В³дпов³дно зб³льшилася к³льк³сть постраждалих ‟ з 

673 до 3 140 ос³б, у тому числ³ д³тей. Еп³дем³чн³ спалахи були 

спричинен³ головним чином сальмонелами, шигелами, 

ротав³русами та в³русом гепатиту А, тобто збудниками кишкових 

³нфекц³й. У 2016 р. пор³вняно з 2015 р. майже у 2 рази 

зб³льшилося число щор³чних спалах³в, як³ виникли в орган³зо-

ваних колективах (72 проти 37). Особливий резонанс у сусп³-

льств³ спричинив еп³дспалах 2016 р. на п³вдн³ Одещини, 

пов’язаний з вживанням недоброяк³сної питної води. За оф³ц³йни-

ми даними, тод³ постраждало 776 ос³б, у т. ч. 449 д³тей. У поточ-

ному роц³, станом на серпень, зареєстровано 104 випадки 

ботул³зму, в³д якого померло 10 ос³б. Ц³ та ³нш³ спалахи св³дчать 

про незадов³льний сан³тарно-г³г³єн³чний контроль у країн³ й 

подальше його зниження. 

Несприятлива еп³дем³чна ситуац³я в Україн³ загалом ³ в 

окремих рег³онах має своє пояснення. На нашу думку, до 

основних причин наведеного зростання ³нфекц³йної захворюва-

ност³ чи збереження її на стаб³льно високих р³внях та 

почаст³шення еп³дем³чних ускладнень необх³дно зачислити таке: 

провали планової ³мунопроф³лактики; тривале зниження мате-

р³ального добробуту б³льшост³ населення; кризу системи охорони 

здоров’я ³ в³дсутн³сть д³євих реформ; розвал сан³тарно-

еп³дем³олог³чної служби ³ поки що малу ефективн³сть нових 

державних структур, на як³ покладено завдання л³кв³дованого 

в³домства; ³нтенсиф³кац³ю м³грац³йних процес³в; еколог³чн³ проб-

леми; зростання резистентност³ збудник³в до антиб³отик³в ³ 

х³м³отерапевтичних препарат³в; серйозн³ прорахунки в забезпе-

ченн³ населення ³ л³кувальних заклад³в як³сними л³ками, зокрема 

б³олог³чними препаратами нев³дкладної допомоги; вкрай недо-

статнє ф³нансування державної медицини ³ наукової сфери; 

трьохр³чну в³йну, що триває. 

Перманентна ³нфляц³я та соц³ально-пол³тична напруга у 

держав³ гальмують боротьбу з ³нфекц³йними хворобами. Однак 

³стор³я медицини вже не раз довела, що економ³я кошт³в на 

боротьбу з ³нфекц³йними хворобами з часом неминуче призводить 

до зростання захворюваност³ та еп³дем³чних ускладнень, що 

потребують значно б³льших ф³нансових витрат. 
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Таким чином, в Україн³ спостер³гається актив³зац³я низки 

³нфекц³йних хвороб та почаст³шали еп³дем³чн³ спалахи, головним 

чином кишкових ³нфекц³й. Для покращення еп³дситуац³ї потр³бно 

зд³йснити комплекс нев³дкладних заход³в на загальнодержавному 

³ м³сцевому р³внях.  

О.П. Адамович, В.М. Кальчук, С.А. Сафонов  

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРІ 

КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ  

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. Данила Галицького, 

Нац³ональний аграрний ун³верситет, м. Льв³в  

Актуальність. Важлив³сть проблеми гострих кишкових 

³нфекц³й (ГК²) на теренах України не викликає сумн³в³в. На 

територ³ї нашої держави щор³чно спостер³гаються стаб³льно 

висок³ показники захворюваност³ на цю групу ³нфекц³й, адже ГК² 

займають одне з перших м³сць за чисельн³стю зареєстрованих 

випадк³в, поступаючись лише ГРВ². Так, за перший квартал 

2017 р. на Льв³вщин³ зареєстровано 1 702 випадки ГК², що майже 

в 1,5 разу б³льше, н³ж протягом ³дентичного пер³оду минулого 

року. Беручи до уваги вище викладене, особливої уваги заслу-

говує питання надання ранньої адекватної медичної допомоги 

такому контингенту хворих ³з урахуванням ус³х сучасних 

тенденц³й ³ нових здобутк³в у галуз³ фармац³ї.  

Ще у в³с³мдесятих роках минулого стор³ччя ВООЗ 

запровадила застосування розчин³в для пероральної рег³дратац³ї 

для л³кування ексикозу, спричиненого ГК², завдяки чому вдалось 

суттєво знизити к³льк³сть летальних випадк³в при ц³й патолог³ї, 

особливо серед д³тей. Надзвичайно важливим є раннє 

призначення розчин³в для пероральної рег³дратац³ї, що також 

³стотно знижує в³дсоток госп³тал³зованих пац³єнт³в. Дан³ 

кл³н³чних досл³джень св³дчать, що в ус³х хворих на ГК² уже в 

перш³ дн³ в³дзначається дисб³оз кишечнику того чи ³ншого 

ступеня. Доведено, що в³д ³нтенсивност³ дисб³отичних явищ 

залежить ³ тяжк³сть переб³гу хвороби.  

Враховуючи наведен³ вище факти, нашу увагу привернув 

сучасний зас³б для пероральної рег³дратац³ї, який поєднує ефекти 
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г³поосмолярного глюкозо-сольового розчину ³ властивост³ 

лактобактер³й LGG, посилених д³єю преб³отика, ‟ рег³дрон б³о. 

Це порошок для приготування розчину для орального 

застосування, який знаходиться у двох пакетах-саше. До складу 

саше входять кукурудзяний мальтодекстрин (1 900 мг), 

Lactobacillus rhamnosus GG (100 мг), глюкоза (3 020 мг), натр³ю 

цитрат (580 мг), натр³ю хлорид (360 мг). Загальна осмолярн³сть 

розчину, який отримується при зм³шуванн³ вм³сту саше ³з 200 мл 

води, складає 225 ммоль/л, а вм³ст л³оф³л³зованих бактер³й 

Lactobacillus rhamnosus GG ‟ 1×109
 КУО/г.  

Результати та обговорення. За нашими попередн³ми 

даними, застосування цього препарату виявилось високо-

ефективним у дорослих пац³єнт³в ³з ГК² на ранн³х етапах л³ку-

вання. Використання рег³дрону б³о у хворих на ГК² засв³дчило 

вищу його ефективн³сть пор³вняно з препаратом рег³дрон, який 

тривалий час застосовується в Україн³.  

Висновки. Використання рег³дрону б³о в якост³ засобу 

патогенетичної терап³ї для пероральної рег³дратац³ї у хворих ³з 

проявами ГК² є запорукою швидшого регресу кл³н³чних симп-

том³в, запоб³гання дисб³отичним порушенням, як³ в³дносно часто 

трапляються у хворих п³сля перенесених кишкових ³нфекц³й.  

М.А. Андрейчин, Н.А. Ничик, Н.Г. Зав³днюк, Я.². Йосик 

НІПАГ-ІНФЕКЦІЯ – НОВА ПРОБЛЕМА 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. П³сля того як людство продемонструвало 

свою нездатн³сть швидко протистояти лихоманкам Ебола та З³ка, 

з’явилися ще дек³лька небезпечних гарячкових ³нфекц³й, зокрема 

хвороба, спричинена в³русом Nipah (NiV). Про неї йшла мова на 

Всесв³тньому економ³чному форум³ 2017 р. в Давос³.  

Мета роботи. Опрацювати наявн³ джерела л³тератури та 

³нтернет-ресурси для виявлення особливостей хвороби, спри-

чиненої NiV.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано зв³ти ВООЗ, мате-

р³али ³нтернет-ресурс³в Центру по контролю за захворюваннями 

USA (CDC), EU CDC, MedScape, Medline та ³н.; проведено 
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пор³вняльний анал³з основних еп³дем³олог³чних та кл³н³чних 

даних захворювань, спричинених NiV. 

Результати та обговорення. Захворювання, спричинен³ 

NiV, вперше описано в 1998-1999 рр. п³д час спалах³в серед 

свиней ³ людей в Малайз³ї. В³рус, ймов³рно, передався в³д 

кажан³в, згодом став циркулювати серед свиней. З часом NiV 

поширився на фермер³в ³ прац³вник³в боєнь у Малайз³ї та 

Сингапур³, викликавши тяжкий, часто з³ смертельними насл³д-

ками, енцефал³т у б³льш н³ж 250 ос³б. Також ³нфекц³я була 

виявлена у к³шок, собак ³ к³з. Щоб зупинити малайз³йську 

еп³зоот³ю, прийшлося знищити понад м³льйон свиней. CDC в³дн³с 

NiV до 4-го р³вня BSL (biosafety level). Це найвища категор³я 

б³олог³чної безпеки стосовно збудник³в ³нфекц³йних хвороб, що 

можуть поширюватися за допомогою пов³тряно-краплинного 

механ³зму, проти яких не розроблен³ ет³отропне ³ специф³чне 

л³кування та проф³лактика.  

NiV є представником недавно створеного роду Henipavirus з 

родини парам³ксов³рус³в, до якої також входять спор³днен³ в³руси 

Hendra і Cedar. Плодоїдн³ кажани з роду Pteropus (летюч³ 

лисиц³) є основним резервуаром для NiV.  

Зараження людей NiV в³дбувається при безпосередньому 

контакт³ з ³нф³кованими свинями, ймов³рно, через слизов³ 

оболонки, а також через пошкоджену шк³ру. Люди можуть 

вид³ляти в³рус ³з респ³раторними секретами, слиною, сечею. Саме 

контакт з респ³раторними вид³леннями вважають основним 

шляхом поширення збудника. ²нкубац³йний пер³од захворювання 

складає 2-30 д³б. У людей, уражених NiV, розвивається енцефал³т 

³з сонлив³стю, дезор³єнтац³єю, дисфункц³єю стовбура головного 

мозку, конвульс³ями, комою тощо. У частини перехвор³лих може 

бути рецидивний енцефал³т. ²нколи ознаки енцефал³ту 

з’являються досить п³зно (через м³сяц³ або роки) у людей, як³ не 

мали в анамнез³ симптом³в гострого захворювання. В Малайз³ї 

частим проявом у хворих з енцефал³том був фрагментарний 

м³оклонус. Випадки мен³нг³ту та енцефал³ту були зареєстрован³ ³ 

на Ф³л³пп³нах. При тяжкому переб³гу хвороби можливий розвиток 

сепсису, кровотеч з шлунково-кишкового тракту, ниркової 

недостатност³ тощо. 

Против³русних препарат³в або вакцин для л³кування ³ 

проф³лактики Nipah-³нфекц³ї немає. ²нтенсивна п³дтримувальна 

терап³я є єдиним п³дходом у наданн³ допомоги таким пац³єнтам.  
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У раз³ п³дозри хвороби серед св³йських тварин необх³дно 

негайно встановити карантин у прим³щеннях, де вони утриму-

ються. Обов’язковим є заб³й ³нф³кованих особин з ретельним 

дотриманням сан³тарних правил поховання або спалювання туш. У 

зв`язку з тим, що спалахи Н³паг-³нфекц³ї серед домашн³х тварин 

передують появ³ випадк³в захворювання людей, має дуже важливе 

значення створення системи еп³днагляду за здоров’ям тварин для 

раннього виявлення у них хвороби.  

Вчен³ з медичного в³дд³лення Техаського ун³верситету в 

Гальвестон³ разом з науковцями В³йськово-медичного ун³верси-

тету в Бетесд³ усп³шно випробували вакцину проти смертонос-

ного NiV на мавпах. 

Висновки. На сьогодн³ Н³паг-³нфекц³я, яка здатна спричи-

нити масову загибель людей, є проблемою св³тового значення. В 

Україну NiV може бути завезений пасажирськими та вантажними 

суднами, л³таками, що прибувають з неблагополучних країн ³ на 

борту яких є ³нф³кован³ люди чи тварини. З метою недопущення 

цього в м³жнародних пунктах пропуску сл³д посилити сан³тарно-

еп³дем³олог³чний контроль транспортних засоб³в, виявлення 

хворих серед член³в ек³пажу, пасажир³в, ³мпортованих тварин. 

Одним ³з способ³в зниження ризику ³нф³кування є п³двищення 

об³знаност³ населення та медичної сп³льноти про Н³паг-³нфекц³ю.  

М.А. Андрейчин, М.². Шк³льна, С.О. Никитюк, 

С.С. Подоб³вський, О.М. Марчук, ².М. Кл³щ, М.М. Корда 

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ БОРЕЛІЙ І АНАПЛАЗМИ У 

КЛІЩІВ, ВИЛУЧЕНИХ ВІД МЕШКАНЦІВ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. ²ксодов³ кл³щ³ (родина Ixodidae) є перенос-

никами збудник³в таких природно-вогнищевих ³нфекц³йних хвороб 

людини, як кл³щовий енцефал³т, Лайм-борел³оз, гранулоцитарний 

анаплазмоз, моноцитарний ерл³х³оз, бабез³оз. 

Нозоареали цих ³нфекц³й займають б³льшу частину територ³ї 

нашої країни, простягаючись в³д сх³дних до зах³дних кордон³в ³ 

сп³впадаючи з ареалами кл³щ³в ‟ основних переносник³в збудник³в. 
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Терноп³льська область розташована в зон³ з родючими ґрун-

тами, пом³рним континентальним кл³матом, л³сними ландшафтами 

(загальна площа л³сового фонду област³ становить 199,3 тис. га з 

широколистними та зм³шано-широколистними породами дерев), 

що сприяє збереженню в природ³ основного резервуару борел³й − 

³ксодових кл³щ³в. Ендем³чн³ осередки кл³щових борел³оз³в 

виявлено в 57 населених пунктах 14 район³в та у м. Тернопол³. 

У липн³ 2017 р. при ДВНЗ “Терноп³льський державний 

медичний ун³верситет ³мен³ ².Я. Горбачевського МОЗ України” 

був створений Центр ³з вивчення Лайм-борел³озу та ³нших 

³нфекц³й, що передаються кл³щами. Одним ³з напрямк³в роботи 

центру є проведення досл³джень ³ксодових кл³щ³в та їх ³нф³-

кування основними видами B. burgdorferi та збудниками ³нших 

трансм³сивних ³нфекц³й (анаплазмозу, ерл³х³озу), що дасть мож-

лив³сть вивчити їх рег³ональне поширення та з’ясувати ет³оло-

г³чну структуру р³зних кл³н³чних форм, у тому числ³ м³кст-

³нфекц³й. 

Метою роботи було встановити частоту природного 

зараження кл³щ³в, в³д³браних в³д мешканц³в Терноп³льської 

област³, такими трансм³сивними ³нфекц³ями, як борел³ози та 

гранулоцитарний анаплазмоз людини. 

Матеріали і методи. У вказаний Центр звернулися 

122 батьки д³тей, як³ принесли кл³щ³в, що напали на їхн³х д³тей 

в³ком в³д 1 року до 15 рок³в. Сл³д зазначити, що 80,0% членис-

тоногих були видален³ л³карями травмпункту Терноп³льської 

обласної комунальної дитячої кл³н³чної л³карн³, решта ‟ забран³ 

батьками. Кл³щ³в ³дентиф³кували за допомогою стереом³кроско-

п³чної системи SEO, яка включає стереом³кроскоп, кольорову 

цифрову камеру ³ фотоадаптер. Види кл³щ³в розр³зняли за допо-

могою прийнятих таблиць (².А. Ак³мов ³ ².В. Небогатк³н, 2017). 

Серед н³мф, знятих з д³тей, переважали особини молодшого 

(довжина 0,6-0,8 мм) ³ середнього (1,4-1,6 мм) в³ку. ДНК 

B. burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu strictо, B. afzeliі 

та B. garinii), B. miyamotoi та A. phagocytophilum визначали за 

допомогою ПЛР у режим³ реального часу. 

Результати та обговорення. З³ сл³в батьк³в ³ д³тей, напади 

кл³щ³в сталися у 33 (27,0%) потерп³лих у межах села, у 

54 (44,5%) ‟ м³ста; у 3 (24,6%) ‟ у л³с³; 32 (26,3%) ‟ не 

пам’ятають. 
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Ус³ досл³джен³ кл³щ³ належали до роду Ixodes (I. ricinus), з 

них 75,0% н³мфи, 25,0% ‟ доросл³ особини. ²з 122 досл³джених 

кл³щ³в 32 (26,3%) були ³нф³кован³. Зокрема, B. burgdorferi sensu 

lato мали 15 (12,3%) кл³щ³в, B. miyamotoi ‟ 1 (0,8%), 

A. phagocytophilum ‟ 16 (13,1%). У 4 (3,3%) кл³щ³в виявлено 

ДНК B. burgdorferi sensu lato та A. phagocytophilum у 

поєднанн³. 

Отриман³ нами результати сп³взвучн³ з даними л³тератури 

про р³дк³сне (1,4%) виявлення B. miyamotoi у кл³щах, в³д³браних 

на територ³ї автономного краю Воєвод³на, Серб³я (Potkonjak A. et 

al., 2016). Водночас на значно част³ше поєднання дек³лькох ³н-

фекц³й у кл³щах, вилучених в³д людей, вказали досл³дники Сло-

вак³ї (Hamšíková Z. et al., 2016) та Польщ³ (Cisak E et al., 2006). 

Висновки. П³дтверджено зараження частини кл³щ³в, в³д³б-

раних в³д мешканц³в Терноп³льщини, B. burgdorferi sensu lato. 

Факт ³нф³кування їх B. miyamotoi та A. phagocytophilum вста-

новлено вперше. Можлив³сть передач³ кл³щами збудник³в цих 

³нфекц³й мешканцям Терноп³льської област³ потребує подальшого 

вивчення. 

О.Б. Архипенко  

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ВІРУСУ 

ГЕПАТИТУ С У НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Обласна кл³н³чна л³карня, м. Київ 

Актуальність. В³д насл³дк³в хрон³чних в³русних гепатит³в 

(ХВГ), за даними ВООЗ, щор³чно помирає близько 1,34 млн ос³б, 

що в³дпов³дає р³вням смертност³ в³д туберкульозу та В²Л. У 

зв’язку з цим ВООЗ розробила Глобальну стратег³ю сектору 

охорони здоров’я щодо в³русних гепатит³в, метою якої є надання 

широкого доступу до л³кування ХВГ. З 2013 р. в Україн³ д³є 

“Державна ц³льова соц³альна програма (ДЦСП) проф³лактики, 

д³агностики та л³кування в³русних гепатит³в”, яка надала 

можлив³сть отримувати л³кування хворим на хрон³чний гепатит С 

(ХГС), у тому числ³ ³ найб³льш соц³ально незахищеним верствам 

населення. Одним з основних показник³в, що визначають тактику 

против³русної терап³ї (ПВТ), є генотип в³русу гепатиту С (ВГС), 
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тому визначення розповсюдженост³ р³зних генотип³в має 

вир³шальну роль у плануванн³ заход³в щодо л³кування ХГС. 

Мета роботи ‟ проанал³зувати розповсюджен³сть р³зних 

генотип³в в³русу гепатиту С на територ³ї Київської област³.  

Матеріали і методи. Досл³дження проводилось з викорис-

танням даних оперативного реєстру (ОР) хворих на ХВГ 

Київської област³. ОР м³стить ³нформац³ю про в³к, стать, вид 

д³яльност³, м³сце реєстрац³ї, генотип в³русу, ступ³нь ф³брозу 

печ³нки, результати лабораторно-³нструментального обстеження ³ 

схему терап³ї.  

Визначення генотипу в³русу гепатиту С проводилось за 

допомогою пол³меразної ланцюгової реакц³ї (ПЛР) з виявленням 

основних генотип³в (1-, 2-, 3-, 4-ий). Результати визначення 

генотипу в³русу гепатиту С у 1 374 хворих (35% в³д тих, хто 

перебуває на обл³ку в ОР) ³ стали матер³алом нашого досл³д-

ження.  

Статистичн³ обчислення проведен³ за допомогою персона-

льного комп’ютера з використанням Microsoft Excel 2007 зг³дно з 

рекомендац³ями до статистичної обробки медико-б³олог³чних даних. 

Результати та обговорення. ОР хворих на ХВГ у 

Київськ³й област³ на тепер³шн³й час нал³чує 3 927 хворих на ХГС. 

З них у 1 077 (27,5%) пац³єнт³в проведено всеб³чне обстеження, 

яке включає визначення генотипу ВГС та оц³нку ступеня ф³брозу 

печ³нки, а у 297 (7,5%) хворих був визначений т³льки генотип 

в³русу. У 65,0% хворих генотип ВГС взагал³ не був визначений, 

переважно через високу варт³сть досл³дження. Т³льки п³льгов³ 

категор³ї хворих змогли пройти його безкоштовно. Серед 

обстежених хворих переважали т³, як³ проживають у м³стах, ‟ 

906 (66,0%), чолов³к³в було 819 (59,6%). Розпод³л за 

генотипами: 1-ий ‟ 732 (53,3%) хворих, 2-ий ‟ 79 (5,7%), 3-³й ‟ 

563 (41,0%). Таким чином, у жител³в Київської област³ 

переважає 1-ий генотип ВГС ‟ 53,3% (р<0,01). Другим за 

частотою виявлення є 3-³й генотип, який реєструється достов³рно 

част³ше, н³ж 2-ий (р<0,01), але достов³рно р³дше, н³ж 1-ий 

(р<0,05). Одержан³ результати в³дпов³дають даним л³тератури ³ 

п³дтверджують переважання ВГС 1-го генотипу.  

Висновки. У Київськ³й област³ найб³льш поширений 1-ий 

генотип ВГС, в³н переважає над 3-³м (р<0,05) ³ 2-им (р<0,01). 

Визначення генотипу ВГС проведено лише у 35,0% хворих, 
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оск³льки це досл³дження не забезпечується ф³нансуванням ДЦСП 

³ л³кувальних заклад³в. У багатьох випадках мотивац³єю для 

визначення генотипу ВГС за власний кошт є можлив³сть 

отримати л³кування в межах ДЦСП проф³лактики, д³агностики та 

л³кування в³русних гепатит³в.  

Ю.². Бажора, О.М. Усиченко, К.М. Усиченко  

ВИЗНАЧЕННЯ КОМБІНАЦІЙНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ 

ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГЕПАТИТ С І ЇХ КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  

Нац³ональний медичний ун³верситет, Одеса  

Актуальність. В³домо, що генетична неоднор³дн³сть в³русу 

гепатиту С та ³муногенетичн³ особливост³ хазяїна обумовлюють 

гетерогенн³сть ³мунної в³дпов³д³ на HCV-³нфекц³ю ³ в³дм³нност³ 

переб³гу та насл³дк³в хвороби. У зв’язку з цим триває пошук 

генетичних маркер³в, що дозволяють прогнозувати ст³йку в³русо-

лог³чну в³дпов³дь на против³русну терап³ю, а також впливають на 

швидк³сть прогресування ф³брозу печ³нки.  

Мета дослідження ‟ визначення взаємозв’язку м³ж 

пол³морф³змом ген³в ³нтерлейк³н³в (IL)-4, IL-10, TNFα, SMAD 

family member 7 (SMAD7 C>T) у хворих на ХГС залежно в³д 

ступеня ф³брозу печ³нки.  

Матеріали і методи. Обстежено 100 хворих на ХГС; вони 

були в³ком в³д 18 до 62 рок³в. Пац³єнти ‟ жител³ Одеського 

рег³ону, чолов³к³в було 44%, а ж³нок ‟ 56%. Контрольна група 

складена з 30 практично здорових ос³б; к³льк³сть ж³нок ³ чолов³к³в 

була однакова (по 15 ос³б).  

Вериф³кац³я д³агнозу ХГС включала традиц³йн³ б³ох³м³чн³ 

тести ³ серолог³чн³ маркери. Оц³нку морфолог³чних зм³н у печ³нц³ 

зд³йснювали за шкалою METAVIR з використанням не³нвазивного 

методу Fibrotest.  

Молекулярно-генетичн³ досл³дження полягали у визначенн³ 

пол³морфних вар³ант³в ген³в IL-4 (C589T), IL-10 (G1082A), TNFα 
(G308A), SMAD7 C>T. Проводили їх на баз³ Н³мецького 

д³агностичного центру ³м. Св. Павла (м. Одеса).  

Результати та обговорення. У здорових ос³б значно 

переважав гомозиготний генотип СС IL-4 (С589Т). У хворих на 
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ХГС також в³дзначали його переважання, але в значно менш³й 

м³р³ (р<0,05, χ2
 = 4,77). Кр³м того, у хворих на ХГС значно 

част³ше зустр³чався гетерозиготний генотип СТ IL-4 (С589Т) 

(р<0,05, χ2
 = 6,78).  

У здорових ос³б переважав гомозиготний генотип СС IL-10 

(G1082A) (р<0,05, χ2
 = 9,33). При досл³дженн³ пол³морф³зму IL-

10 (G1082A) у хворих на ХГС встановлено переважання 

гетерозиготної алел³ (комб³нац³я GА у 53% хворих) (р<0,05, 

χ2
 = 6,44).  

При вивченн³ алельного пол³морф³зму TNFα (G308A) у 

контрольн³й груп³ виявлено переважання гомозиготного генотипу 

GG TNFα (G308A) у 91% (р<0,05, χ2
 = 50,88). У хворих на ХГС 

в³дзначали переважання гетерозиготної алел³ GA (77%) (р<0,05, 

χ2
 = 47,88).  

При вивченн³ алельного пол³морф³зму SMAD7 C>T у 

контрольн³й груп³ виявлено гомозиготний генотип CC SMAD7 у 

50% (р<0,05, χ2
 = 43,88). У хворих на ХГС зазначалося 

переважання гетерозиготної алел³ CT (56%) (р<0,05, χ2
 = 47,88).  

Для оц³нки асоц³ац³ї ступеня зм³н печ³нкової тканини ³ 

алельного пол³морф³зму ген³в ус³ хвор³ були розд³лен³ на три 

групи за ступенем ф³брозу.  

Встановлено наявн³сть таких кореляц³йних зв’язк³в:  

„ зворотний кореляц³йний зв’язок м³ж генотипами IL-4 ³ 

TNFα, р<0,01;  

„ прямий кореляц³йний зв’язок м³ж ступенем ф³брозу ³ 

генотипами IL-4, р<0,01 (менший ступ³нь ф³брозу в³дзначається у 

нос³їв генотипу СС, б³льший ‟ у нос³їв генотипу ТТ);  

„ зворотний кореляц³йний зв’язок м³ж ступенем ф³брозу ³ 

генотипами TNFα, р<0,01 (менший ступ³нь ф³брозу в³дзначається 

у нос³їв генотипу GG, б³льший ‟ у нос³їв генотипу АА);  

„ прямий кореляц³йний зв’язок м³ж ступенем ф³брозу ³ 

генотипами SMAD7, р<0,01 (менший ступ³нь ф³брозу в³дзна-

чається у нос³їв генотипу СС, б³льший ‟ у нос³їв генотипу ТТ).  

Висновки. Наявн³сть взаємозв’язку ступеня ф³брозу печ³нки 

³ певних генотип³в IL-4, SMAD7 ³ TNFα дозволяє викорис-

товувати отриману ³нформац³ю як один з критер³їв швидкост³ 

прогресування фибротичних процес³в печ³нки. Комплексний п³дх³д 

в обстеженн³ пац³єнт³в з ХГС дозволить скласти б³льш повну 

картину про ступ³нь зм³н печ³нкової тканини.  
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А.В. Бондаренко, В.М. Козько, О.В. Бондаренко, О.П. Черкасов  

КРОСС-СЕКЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ 

БАРТОНЕЛЬОЗУ СЕРЕД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ОСІБ  

Нац³ональний медичний ун³верситет, Обласний центр 

проф³лактики та боротьби з В²Л/СН²Дом, м. Харк³в  

Мета роботи ‟ провести еп³дем³олог³чне одновекторне 

кросс-секц³йне досл³дження поширеност³ бартонельозу серед 

В²Л-³нф³кованих ос³б в³ком в³д 20 до 60 рок³в.  

Матеріали і методи. Учасник³в рекрутували випадковим 

чином серед пац³єнт³в, як³ знаходились на обл³ку в ОЦПБС 

м. Харкова. Зб³р даних проводився у момент в³зиту в суб’єкт³в, 

що дали письмову згоду (спец³ально розроблена форма ³нфор-

мованої згоди на участь у досл³дженн³). Програма включала: 

1) опитування з оц³нкою анамнестичних в³домостей ³ детальний 

анал³з медичної документац³ї; 2) тестування на наявн³сть специ-

ф³чних антибартонельозних антит³л; 3) тестування на наявн³сть 

³нфекц³й, що обумовлен³ HBV, HСV, Toxoplasma gondii та 

Mycobacterium tuberculosis (у тому числ³ рентгенограф³я орган³в 

грудної кл³тки, туберкул³нова проба). Досл³дження не 

передбачало призначення л³карських препарат³в ³/або наступне 

спостереження за учасниками. Критер³ї виключення: суб’єкт не 

п³дписав форму ³нформованої згоди до початку збору даних; 

суб’єкт не надав в³дпов³д³ при опитуванн³; суб’єктов³ виконана 

т³льки частина д³агностичних процедур. Статистичний анал³з 

проведено з використанням пакету застосованих програм 

Statistica v. 10.0 (StatSoft). Перев³рку статистичної значущост³ 

асоц³ац³ї оц³нювали за розрахунком критер³ю χ2
 П³рсона. Статис-

тично значимими в³дм³нностями вважали р³вень значущост³ 

менший 0,05.  

Об’єкт досл³дження ‟ 176 В²Л-³нф³кованих ос³б. Пац³єнт³в, 

як³ взяли участь в досл³дженн³, можна розглядати як типовий для 

означеного пер³оду “зр³з” сусп³льства з³ специф³чними повед³н-

ковими та еп³дем³олог³чними особливостями.  

Результати та обговорення. За результатами тестування 

34,7% ос³б дали позитивну реакц³ю з бартонельозним антигеном, 

що св³дчить про значне поширення ³нфекц³ї серед ц³єї групи 

населення ³ про активний характер еп³дпроцесу. Проведено анал³з 
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³нф³кованост³ бартонелами в з³ставленн³ з комплексними еп³дем³о-

лог³чними даними ³ наявн³стю основних опортун³стичних ³нфекц³й 

з р³зними шляхами зараження. ²нф³кування M. tuberculosis 

д³агностовано у 25,6%, T. gondii ‟ у 25,0%, HBV ‟ у 16,5%, 

HCV ‟ у 41,5%. Встановлений оч³куваний зв’язок м³ж ³нф³ку-

ванням бартонелами й T. gondii (χ2 
= 4,42, p=0,04), що поясню-

ється сп³льним джерелом ³нфекц³ї для обох збудник³в. Однак, 

кр³м того, нами виявлений зв’язок м³ж ³нф³куванням бартонелами 

й HCV (χ2 
= 4,64, p=0,03), при в³дсутност³ достов³рного зв’язку з 

³нф³куванням HBV (χ2 
= 2,84, p=0,09). Для останнього була б³льш 

характерна небезпечна статева повед³нка респондент³в. При 

подальшому анал³з³ даних встановлено б³льший в³дсоток спожи-

вач³в ³н’єкц³йних наркотик³в у груп³ ос³б, як³ дали позитивну 

реакц³ю з бартонельозним антигеном (44,3 ³ 25,2% в³дпов³дно), ³ 

наявн³сть зв’язку м³ж ³нф³куванням бартонелами й наркозалеж-

н³стю (χ2 
= 6,66, p=0,01).  

В³домо, що повед³нков³ й ³мунолог³чн³ характеристики, що 

асоц³юються з використанням наркотик³в, сприяють зб³льшенню 

поширеност³ гемоконтактних патоген³в. Так, нами встановлений 

зв’язок м³ж наркозалежн³стю й HCV-³нфекц³єю (χ2 
= 38,02, 

p<0,01) ³ HBV-³нфекц³єю (χ2 
= 11,5, p<0,01). Кр³м того, вживання 

³н’єкц³йних наркотик³в сприяє зб³льшенню поширеност³ деяких 

патоген³в, що не мають гемоконтактного шляху ³нф³кування, як, 

наприклад, M. tuberculosis (χ2 
= 18,78, p<0,01, за нашими 

даними). Однак, у досл³джених нами ос³б не встановлений досто-

в³рний зв'язок м³ж ³нф³куванням м³кобактер³ями та бартонелами 

(χ2 
= 2,56, p=0,11), що виключає аерогенний механ³зм ³нф³ку-

вання бартонелами. Також нами не був встановлений зв’язок м³ж 

наркозалежн³стю та ³нф³куванням T. gondii (χ2 
= 0,14, p = 0,71). 

Для оц³нки зв’язку м³ж ³нф³куванням бартонелами й нарко-

залежн³стю використали розрахунок в³дношення шанс³в ³ 

встановили, що вживання ³н’єкц³йних наркотик³в п³двищує 

³мов³рн³сть ³нф³кування бартонелами (OR=2,36, 95%, CI 1,22-

4,55). Враховуючи тривалу внутр³шньоеритроцитарну персистен-

ц³ю бартонел ³ здатн³сть спричиняти хрон³чну бактер³єм³ю в 

господаря, цей факт п³д³ймає питання про можлив³сть гемо-

контактного шляху передач³.  

Висновки. Висока поширен³сть антит³л до бартонел 

св³дчить, що ц³ м³кроорган³зми є уб³кв³тарними й ³нф³кування у 
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В²Л-³нф³кованих ос³б носить ординарний характер. Основною 

субпопуляц³єю, залученою в еп³дем³чний процес, ³ категор³єю 

ризику щодо ³нф³кування бартонелами є споживач³ ³н’єкц³йних 

наркотик³в. 

Н.А. Васильєва, Н.². Годована, Ю.А. Кравчук 

ЛЕПТОСПІРОЗ ВНАСЛІДОК УКУСІВ ГРИЗУНАМИ  

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, 

Обласний лабораторний центр МОЗ України, м. Терноп³ль  

Актуальність. Терноп³льська область є ендем³чною щодо 

лептосп³розу. На стац³онарне л³кування потрапляють, як правило, 

хвор³ з тяжким переб³гом (71,3%) ³ жовтяничною формою 

(78,9%) хвороби. У той же час, лептосп³роз характеризується 

широким спектром кл³н³чних прояв³в, як³ вар³юють в³д 

³напарантної ³нфекц³ї до фульм³нантного захворювання.  

При ретроспективному еп³дем³олог³чному обстеженн³ одного 

³з свинокомплекс³в у л³тн³ м³сяц³ в Терноп³льськ³й област³, де 

спостер³галась еп³зоот³я серед свиней, у 21,5% роб³тник³в 

виявлено позитивну реакц³ю м³кроаглютинац³ї (РМА) з тим 

самим сероваром лептосп³р (L. pomona) у титрах 1:100-1:400, що 

св³дчило про недавно перенесену ³нфекц³ю, яка, проте, не була 

д³агностована.  

За даними Терноп³льської обласної станц³ї переливання 

кров³, у р³зн³ роки (1995-2000 рр.) частка донор³в з високим 

титром протилептосп³розних антит³л коливалась в³д 6,12 (у 

1996 р.) до 15,33% (у 1995 р.). У жодного з донор³в при опиту-

ванн³ даних за перенесений ран³ше лептосп³роз виявити не 

вдалось.  

Враховуючи, що основним резервуаром збудника лепто-

сп³розу в природ³ є мишопод³бн³ гризуни, заслуговують на увагу 

випадки покус³в гризунами людей, як³ значно почаст³шали 

останн³м часом. Так, серед 1 386 пац³єнт³в з лептосп³розом, госп³-

тал³зованих у Терноп³льськ³й област³ у 1972-2011 рр., в анамнез³ 

вказ³вки на безпосередн³й контакт з гризунами (укус) були у 

10 (0,7%), у 2012-2016 рр. з³ 106 ‟ у 8 (7,5%). 
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Матеріали і методи. Проанал³зовано матер³али Терноп³ль-

ського обласного лабораторного центру МОЗ України ³ кл³н³ки 

³нфекц³йних хвороб ТДМУ щодо лептосп³розу. Лептосп³ри вияв-

ляли методом темнопольної м³кроскоп³ї (ТМП) у кров³ пац³єнт³в ³ 

в³дловлених в осередках гризун³в. Серовар збудника визначали в 

реакц³ї м³кроаглютинац³ї з в³дпов³дними живими культурами 

лептосп³р (PMAЛ).  

Результати та обговорення. Усього з травня 2014 по 

2016 рр. зареєстровано 83 випадки укус³в людей гризунами. 

Серед постраждалих чолов³к³в 40, ж³нок ‟ 24, д³тей ‟ 19; в³к  
в³д 3 до 90 рок³в. С³льських мешканц³в 73,5%, укуси в³дбулись 

переважно у п³дсобних прим³щеннях, пов’язаних з веденням 

господарки; у м³ських  част³ше з утриманням декоративних 

тварин. Значно зросла частка м³ських мешканц³в  з 16,7 до 

36,4%. Укуси нанесен³ переважно щурами (52), р³дше ‟ мишами 

(17), хом’яками (7), зр³дка ‟ кажанами (2), декоративними 

щурами чи мишами, ондатрою, бурундуком. Локал³зац³я укус³в  
найчаст³ше кист³ рук (56), нижня третина передпл³ччя (4), стопи 

(10), також у поодиноких випадках були рани на гом³лц³ (3), 

стегн³, с³дниц³, т³мен³. За час спостереження, що проводилось у 

план³ проф³лактики сказу, скарг ³ кл³н³чних симптом³в, за 

винятком тих, що стосувались саме рани, у пац³єнт³в не було. 

Лабораторне обстеження, в умовах реорган³зац³ї системи охорони 

здоров’я, проводилось за рахунок власних кошт³в пац³єнт³в, з 

урахуванням їх ф³нансових можливостей.  

Усього у 2014-2016 рр. п³дтверджено безсимптомний лепто-

сп³роз у 7 пац³єнт³в ³з 37 (18,9% в³д числа покусаних гризунами, 

обстежених лабораторно; у 6 виявлено антит³ла до L. ictero-

haemorrhagiae у титрах 1:400-1:800, в 1  до L. pomona 1:1600).  

Практично ус³ осередки були заселен³ гризунами, але 

в³дловити їх за допомогою пасток вдалося лише у 28 (33,7%). 

²нф³кован³сть в³дловлених гризун³в виявилась в³д 17,6 до 33,3%. 

Проводилось у динам³ц³ одночасне обстеження постраждалих 

людей ³ гризун³в. Хоча в ус³х обстежених осередках у людей 

реєстрували укуси щур³в ³ в 1  кажана, однак у пастки (³ 

в³дпов³дно на лабораторне досл³дження) нер³дко потрапляли 

також миш³. З 16 досл³джених щур³в лептосп³роз п³дтверджено у 

3: в ус³х позитивн³ результати ТПМ, а також РМАЛ з 
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L. icterohaemorrhagiae 1:100 (1) та L. polonica 1:40 (1); кр³м 

того, з 13 в³дловлених мишей 5 виявились позитивними щодо 

лептосп³р: у вс³х ТПМ позитивн³, в 1  позитивна РМАЛ з 

L. icterohaemorrhagiae (1:40). У 2 випадках п³дтвердженого 

лептосп³розу людей в осередках були в³дловлен³ миш³ (а не 

щури!), в 1 з яких виявлено лептосп³роз (ТПМ+, РМАЛ з 

L. icterohaemorrhagiae 1:40) ³ то через 4 м³с. п³сля ³нциденту.  

Висновки. П³сля укус³в мишопод³бними гризунами у 18,9% 

пац³єнт³в розвився лептосп³роз, що п³дтверджено результатами 

лабораторного обстеження. Заселен³сть гризунами осередк³в, де 

мали м³сце випадки укус³в людей, склала 33,7%, ³нф³кован³сть 

в³дловлених гризун³в  в³д 17,6 до 33,3%. Результати проведе-

ного досл³дження диктують необх³дн³сть ретельного медичного 

спостереження за пац³єнтами п³сля укус³в мишопод³бними 

гризунами та лабораторного обстеження людей з метою 

своєчасної д³агностики лептосп³розу та адекватної л³кувальної 

тактики.  

Н.А. Васильєва, О.Л. ²вах³в, Н.Ю. Вишневська, Я.². Йосик, 

О.А. Герасименко 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(за Державною програмою) 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, 

М³ська л³карня швидкої допомоги, м. Терноп³ль 

Актуальність. В Україн³ за ступенем негативного впливу на 

здоров’я населення ³ р³внем захворюваност³ в³русн³ гепатити 

займають дом³нуюче м³сце у структур³ ³нфекц³йної захворюва-

ност³. Задля полегшення доступу хворих до л³кування ц³єї 

патолог³ї впроваджено “Державну ц³льову соц³альну програму 

проф³лактики, д³агностики та л³кування в³русних гепатит³в на 

пер³од до 2016 року”.  

Мета роботи  визначити ефективн³сть против³русної 

терап³ї хрон³чного гепатиту В (ХГВ) у пац³єнт³в, яких л³кували за 

Державною програмою.  
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Матеріали і методи. Протягом 2013-2016 рр. у Терноп³ль-

ськ³й област³ у межах Державної програми прол³ковано 29 хворих 

на ХГВ. Д³агноз вериф³ковано виявленням HBsAg, HBeAg, анти-

HВcor, ДНК HBV. Чолов³к³в виявилося достов³рно б³льше, н³ж 

ж³нок, ‟ 89,7 проти 10,3% (р<0,05). Пац³єнти були в³ком в³д 20 

до 60 рок³в, з них 71,4% ‟ до 40 рок³в; середн³й в³к склав 

(34,7±1,6) року.  

Хвор³ отримували против³русну терап³ю (ПВТ): реком-

б³нантн³ пег³льован³ ³нтерферони-альфа (²ФН) протягом 24 тиж. у 

доз³, залежно в³д маси т³ла, ‟ 7 пац³єнт³в, з них 5 ‟ у пода-

льшому продовжили л³кування тенофов³ром (тенохоп) добовою 

дозою 0,3 г протягом 1 року, решта 22 ‟ приймали лише 

тенофов³р упродовж 48 тиж.  

У динам³ц³ пац³єнти обстежен³: б³ох³м³чний анал³з кров³, 

к³льк³сна детекц³я ДНК HBV у сироватц³ кров³, визначення 

ступеня ф³брозу ³ г³столог³чної активност³ б³ох³м³чним методом 

(за ф³бротестом), а також загальнокл³н³чн³ анал³зи.  

Результати та обговорення. До л³кування у 15 (51,7%) 

хворих ступ³нь ф³брозу був F0, у 7 (24,1%) ‟ F1, у 5 (17, 2%) ‟ 

F2, в 1 (3,4%) ‟ F3, в 1 (3,4%) ‟ F4. Г³столог³чна активн³сть була 

такою: у 15 (51,7%) ‟ А0, у 9 (31,1%) ‟ А1, у 5 (17,2%) ‟ А3.  

Повторно ф³бротест п³сля терап³ї проведено в 11 (37,9%) ³з 

29 хворих, з них у 3 (27,2%) ступ³нь ф³брозу зменшився, у 

4 (36,4%) ‟ залишився попередн³м, у 4 (36,4%) ‟ в³дзначено 

наростання ф³бротичних зм³н. Однак варто зазначити, що F3-F4 

перед початком ПВТ був у 6,8% (2 з 29) ос³б, а п³сля л³куван- 

ня ‟ таких хворих не було. Щодо г³столог³чної активност³ 

процесу ‟ А3 перед початком був у 17,2% (5 з 29), на к³нець 

л³кування ‟ у 2 з 11 (18,2%) (p>0,05). У динам³ц³ п³сля л³кува-

ння у 4 з 11 (36,4%) пац³єнт³в ступ³нь активност³ зменшився, у 

5 (45,4%) ‟ залишився попередн³м, у 2 (18,2%) ‟ в³дзначено 

деяке наростання активност³.  

П³сля зак³нчення курсу ²ФН-терап³ї в ус³х пац³єнт³в у 

сироватц³ кров³ визначали ДНК HBV, хоча ³ з³ значним 

зниженням в³русного навантаження ‟ на 3-4 порядки. При 

подальшому л³куванн³ тенофов³ром лише у 2 ос³б ³з 6 вдалось 

досягти зменшення вм³сту ДНК HBV до невизначеного р³вня. У 

пац³єнт³в, як³ отримували лише тенофов³р, п³сля 24 тиж. 

л³кування ДНК HBV виявляли лише у 8 з 22 (36,4%), з яких у 
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5 в³дпов³д³ взагал³ не отримано (нев³дпов³дач³). ДНК HBV у кров³ 

не визначалась у 17 (58,6%) пац³єнт³в.  

Висновки. Таким чином, у прол³кованих хворих на ХГВ 

в³русолог³чну в³дпов³дь досягнуто у 58,6%, ступ³нь ф³брозу 

зменшився у 27,3%, г³столог³чної активност³ ‟ у 36,4% ос³б. З 

метою кращого використання вид³лених державних кошт³в 

необх³дний ретельн³ший в³дб³р пац³єнт³в для проведення ПВТ, 

б³льш зважене р³шення про можлив³ протипоказання.  

Н.А. Васильєва, О.Л. ²вах³в, Н.Ю. Вишневська, Я.². Йосик, 

О.А. Герасименко  

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СХЕМ ПРОТИВІРУСНОЇ 

ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С У 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ (за Державною програмою)  

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, 

М³ська кл³н³чна л³карня швидкої допомоги, м. Терноп³ль  

Актуальність. Триває пандем³я гепатиту С, яка за 

масштабами ³ к³льк³стю ³нф³кованих ос³б у 4-5 раз³в перевищує 

пандем³ю В²Л-³нфекц³ї. Проте реальний р³вень захворюваност³ та 

поширен³сть хрон³чного гепатиту С (ХГС), за оц³нками експерт³в, 

значно вищий, н³ж ф³ксується статистичною зв³тн³стю. В Україн³ 

реал³зується “Державна ц³льова соц³альна програма проф³лак-

тики, д³агностики та л³кування в³русних гепатит³в на пер³од до 

2016 року”, що сприяє доступу ширшого кола пац³єнт³в до 

сучасної терап³ї ц³єї недуги.  

Мета роботи  визначити ефективн³сть против³русної 

терап³ї (ПВТ) ХГС при р³зних методах л³кування у хворих 

Терноп³льської област³, яких л³кували за Державною програмою.  

Матеріали і методи. Протягом 2013-2016 рр. у Терноп³ль-

ськ³й област³ у межах Державної програми прол³ковано 45 хворих 

на ХГС. З них чолов³к³в було 64,4%, ж³нок дещо менше ‟ 

35,6%. Пац³єнти були в³ком в³д 20 до 60 рок³в: в³д 20 до 30 ро- 

к³в ‟ 8,9%, в³д 31 до 40 ‟ 35,6%, в³д 41 до 50 ‟ 24,4%, старше 

50 рок³в ‟ 31,1%; середн³й в³к пац³єнт³в склав (43,1±1,4) року.  

Д³агноз недуги встановлювали на п³дстав³ кл³н³ко-

лабораторних даних, вериф³кували виявленням анти-HCV, РНК 
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HCV з визначенням її к³лькост³ й генотипу в³русу у ПЛР. Ступ³нь 

ф³брозу печ³нки ³ г³столог³чну активн³сть оц³нювали б³ох³м³чним 

методом за допомогою ф³бротесту. Обстеження проводили у 

динам³ц³: перед призначенням л³кування, через 4, 12, 24, 36, 48 ³ 

72 тиж. в³д початку терап³ї.  

Розпод³л хворих за генотипами HCV був таким: 1b виявлено 

у 30 ос³б, 2-ий  в 1, 3-³й  у 3, 3а  у 8, не з’ясовувався  у 3.  
Хвор³ отримували л³кування: пег³льований ³нтерферон (²ФН) 

у поєднанн³ з рибав³рином, з урахуванням маси т³ла, тривал³сть 

терап³ї в³дпов³дно до генотипу (24-48 тиж.) ‟ 16 ос³б, ²ФН з 

рибав³рином ³ препаратом прямої против³русної д³ї (ПППД) 

софосбув³ром (протягом 3 м³с.)  27, без³нтерферонову схему 

рибав³рин (л³вел) ³ софосбув³р ‟ 2.  

Результати та обговорення. Припинено л³кування 2 хво-

рих через протипокази, як³ виникли у процес³ терап³ї; з них 

1 отримував ²ФН з рибав³рином, 1  рибав³рин (л³вел) ³ 

софосбув³р. У 42 ³з 45 пац³єнт³в РНК в³русу у кров³ п³сля 

л³кування не визначалась, тобто отримано повну в³русолог³чну 

в³дпов³дь у к³нц³ л³кування (ПВВКЛ), ефективн³сть л³кування 

досягла 93,3%. Часткова в³русолог³чна в³дпов³дь у к³нц³ л³кування 

була в 1 хворого ‟ на к³нець курсу ²ФН ³ рибав³рину ³з 

софосбув³ром РНК в³русу виявлено, але її концентрац³я була на 

3 порядки меншою в³д початкової. Ще в 1 хворої стався в³русний 

рецидив через 9 м³с. п³сля зак³нченого р³чного курсу л³кування 

²ФН ³ рибав³рином.  

Стосовно морфолог³чних зм³н у печ³нц³ до л³кування: ступ³нь 

ф³брозу у 3 (6,7%) пац³єнт³в був F0, у 9 (20,0%) ‟ F1, у 

10 (22,2%) ‟ F2, у 8 (17,8%) ‟ F3, у 15 (33,3%) ‟ F4. Повторно 

ф³бротест п³сля л³кування визначено у 30 (66,7%) ³з 45 хворих ³з 

ХГС. У динам³ц³ у 16 (53,3%) ос³б ступ³нь ф³брозу зменшився, у 

8 (26,7%) ‟ залишився попередн³м, у 6 (20,0%) ‟ в³дзначено 

наростання ф³бротичних зм³н (у тому числ³ у 3 за б³ох³м³чними 

показниками ступ³нь ф³брозу не вдалося визначити). Проте, якщо 

F3-F4 перед початком ПВТ був у 51,1% (23 з 45) пац³єнта, то на 

к³нець л³кування ‟ у 12 з 30 (40,0%) (p>0,05).  

Щодо г³столог³чної активност³ процесу у печ³нц³, то до 

л³кування у 3 (6,7%) хворих в³дзначали А0, у 4 (8,9%) ‟ А1, у 

15 (33,3%) ‟ А2, у 23 (51,1%) ‟ А3. Варто в³дзначити, що 

наприк³нц³ л³кування в³дсоток пац³єнт³в з найвищою г³столог³чною 
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активн³стю суттєво знизився ‟ з 51,1% (23 з 45) до 16,7% (5 з 

30 (p<0,02). У динам³ц³ у 23 хворих з 30 (76,7%) ступ³нь 

активност³ зменшився, у 2 (6,7%) ‟ залишився попередн³м, у 

5 (16,7%) ‟ в³дзначено зб³льшення активност³, у тому числ³ у 

3 ос³б за б³ох³м³чними показниками ступ³нь активност³ не вдалося 

визначити. 

При застосуванн³ терап³ї ²ФН з рибав³рином, за наявност³ 

ПВВКЛ, тим не менше зростала частка пац³єнт³в, в яких 

визначено високий ступ³нь ф³брозу (F3-F4): з 31,2% до початку 

л³кування до 50,0% п³сля завершення курсу. У пац³єнт³в, як³ 

отримували у склад³ ПВТ ще й софосбув³р, незважаючи на те, що 

до початку л³кування ступ³нь ф³брозу був значно вищим, н³ж у 

попередн³й груп³,  F3-F4 у 61,3% ос³б, п³сля завершення курсу 

частка їх суттєво зменшилась  до 33,3% (р<0,05), що може 

опосередковано св³дчити про антиф³бротичну д³ю софосбув³ру.  

Що стосується г³столог³чної активност³ процесу у пац³єнт³в, 

як³ отримували р³зну ПВТ, то динам³ка була однаково позитив-

ною як в ос³б, котр³ вживали ²ФН ³ рибав³рин, так й у тих, що 

приймали ²ФН, рибав³рин ³ софосбув³р, ‟ зменшилась частка 

хворих з А3 перед початком л³кування в³дпов³дно з 50 ³ 51,7% до 

0 ³ 21,7% п³сля його завершення, А2 ‟ з 25,0 ³ 36,7% до 0 ³ 

9,1%. У той же час в³дсоток ос³б з А0 суттєво зб³льшився 

в³дпов³дно ‟ з 12,5 ³ 3,4% до 87,5 ³ 56,5%. Стосовно м³н³мальної 

г³столог³чної активност³ А1, то динам³ка її була в³дпов³дно та- 

кою ‟ до л³кування 18,7 ³ 3,4%, п³сля ‟ 12,5 ³ 12,5% (за рахунок 

суттєвого зменшення частки пац³єнт³в з високою г³столог³чною 

активн³стю).  

Висновки. Таким чином, ефективн³сть против³русної терап³ї 

ХГС була досить високою ³ склала 93,3%. Застосування у комп-

лексн³й ПВТ софосбув³ра сприяло суттєвому зменшенню ступеня 

ф³брозу печ³нки ³ скороченню тривалост³ л³кування, що покращує 

комплаєнс хворих.  

 

 



 

 24 

О.О. Вол³кова, Л.Р. Шостакович-Корецька, К.Ю. Литвин, 

О.А. Кушнєрова, О.В. Шевельова, ².Г. Кривуля, А.А. Гарагуля, 

Ю.В. Донська, Н.В. С³монова, А.П. Петулько, Т.М. Пан³кова, 

².². Петрашенко  

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИНИКНЕННЯ КО-ІНФЕКЦІЇ 

ТУБЕРКУЛЬОЗУ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ 

З РІЗНИМИ АЛЕЛЯМИ ЛОКУСУ HLA DRB1  

Медична академ³я, м. Дн³про, Центральна м³ська л³карня, 

м. Першотравенськ, Дн³пропетровська область  

Актуальність. У тепер³шн³й час В²Л-³нфекц³я розповсюд-

жена в усьому св³т³ ³ у тому числ³ й в Україн³. У В²Л-³нф³кованих 

пац³єнт³в спостер³гається зниження кл³тинного ³мун³тету, що обу-

мовлює сприятлив³ умови для приєднання ко-³нфекц³ї туберку-

льозу. Ще недостатньо вивчен³ фактори, як³ впливають на ³нди-

в³дуальну сприйнятлив³сть до ко-³нфекц³ї туберкульозу ³ прогресу-

вання В²Л-³нфекц³ї. Тому вивчення системи г³стосум³сност³ 

²² класу, за даними л³тератури, може давати змогу прогнозувати 

приєднання туберкульозу у В²Л-³нф³кованих ³ переб³г саме В²Л-

³нфекц³ї.  

Мета роботи ‟ вивчити взаємозв’язок виникнення ко-³нфек-

ц³ї туберкульозу у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з р³зними алелями 

локусу HLA DRB1.  

Матеріали і методи. Когорту досл³дження склали 102 В²Л-

³нф³кованих пац³єнти в³ком в³д 24 до 58 рок³в, середн³й в³к ‟ 

38 рок³в. Вони були розпод³лен³ на три групи залежно в³д стад³й 

В²Л-³нфекц³ї. До 1-ї групи ув³йшли 30 (29,4%) пац³єнт³в з ² та 

²² кл³н³чними стад³ями ‟ 7 (23,3%) ³ 23 (76,7%) особи в³дпо-

в³дно; до 2-ї ‟ 28 (27,5%) ос³б з ²²², до 3-ї ‟ 44 (43,1%) пац³єнти 

з ²V кл³н³чною стад³єю. Д³агноз В²Л-³нфекц³ї виставлено в³дпо-

в³дно з чинною кл³н³чною класиф³кац³єю. Ус³ пац³єнти знаходи-

лись п³д спостереженням у центрах з проф³лактики та боротьби з³ 

СН²Дом Дн³пропетровської област³.  

Методом ПЛР проводили типування DRВ1 так званим 

вар³антом сиквенс-специф³чних праймер³в (PCR-SSОP). Досл³д-

ження зд³йснювалося наборами “HLA-ДНК-ТЕХ” для типування 

ген³в DRВ1 виробництва “ДНК-Технолог³я” (Москва, РФ) у 

Д³агностичному центр³ Дн³пропетровської медичної академ³ї. 

Використан³ ампл³ф³кац³йн³ тест-системи визначають 15 специф³ч-

ностей ген³в DRB1 на р³вн³ алелей.  
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Статистичну обробку результат³в проводили за допомогою 

програмних продукт³в MathCad, STATISTICA 6.1 та Excel-2010. 

Статистично значущим вважали p<0,05.  

Результати та обговорення. У В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з 

алелями локус³в DRB1*13, DRB1*03 ³ DRB1*08 спостер³гались 

достов³рн³ в³дм³нност³ за двосторонн³м точним критер³єм Ф³шера 

м³ж групами з проявами туберкульозу та без його прояв³в. 

Результати показали, що група В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з 

проявами туберкульозу мала б³льш висок³ статистично достов³рн³ 

частоти алелей локус³в DRB1*13 (37,5 проти 18,6%), 

DRB1*03 (18,8 проти 4,3%) ³ DRB1*08 (15,6 проти 2,9%).  

Таким чином, з наявн³стю у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в 

алелей локус³в DRB1*13, DRB1*03 ³ DRB1*08 пов’язана ко-³нфек-

ц³я туберкульозом.  

В²Л-³нф³кован³ пац³єнти з проявами туберкульозу мають 

б³льше шанс³в наявност³ алелей локус³в DRB1*13 [OR 2,631, 95% 

Д²; 1,032-6,704], DRB1*03 [OR 5,154, 95% Д²; 1,199-22,149] ³ 

DRB1*08 [OR 6,296, 95% Д²; 1,151-34,444] на в³дм³ну в³д 

В²Л-³нф³кованих без прояв³в туберкульозу.  

В²Л-³нф³кован³ пац³єнти з алелями локус³в DRB1*13 [RR 

2,019, 95% Д²; 1,040-3,922], DRB1*03 [RR 4,375, 95% Д²; 1,167-

16,399] ³ DRB1*08 [RR 5,469, 95% Д²; 1,120-26,700] мають б³льш³ 

ризики виникнення туберкульозу.  

Висновки. У В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в, як³ мають алел³ 

локусу DRB1*13, DRB1*03 ³ DRB1*08, спостер³галася б³льша 

можлив³сть розвитку ко-³нфекц³ї туберкульозу.  

О.О. Вол³кова, Л.Р. Шостакович-Корецька, К.Ю. Литвин, 

О.А. Кушнєрова, О.В. Шевельова, ².Г. Кривуля, А.А. Гарагуля, 

Н.В. С³монова, Ю.В. Донська, А.П. Петулько, Т.М. Пан³кова, 

².². Петрашенко 

ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

ПАЦІЄНТІВ НА ТЛІ КО-ІНФЕКЦІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ  

Медична академ³я, м. Дн³про, Центральна м³ська л³карня, 

м. Першотравенськ, Дн³пропетровська область  

Актуальність. На сучасному етап³ В²Л-³нфекц³я є одн³єю з 

найактуальн³ших медико-соц³альних проблем у багатьох країнах 
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св³ту, у тому числ³ в Україн³. Одним з найб³льш розповсюджених 

В²Л-асоц³йованих захворювань є туберкульоз.  

Мета роботи ‟ досл³дити зм³ни ³мунолог³чних показник³в у 

В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з проявами туберкульозу ³ без прояв³в 

ц³єї недуги.  

Матеріали і методи. Когорту досл³дження склали 102 В²Л-

³нф³кованих пац³єнти в³ком в³д 24 до 58 рок³в (середн³й в³к ‟ 

38 рок³в). Вони були розпод³лен³ на три групи залежно в³д стад³й 

В²Л-³нфекц³ї. До 1-ї групи ув³йшли 30 (29,4%) пац³єнт³в з ² та 

²² кл³н³чними стад³ями ‟ 7 (23,3%) ³ 23 (76,7%) особи в³дпо-

в³дно, до 2-ї ‟ 28 (27,5%) ос³б з ²²², до 3-ї ‟ 44 (43,1%) пац³єнти 

з ²V кл³н³чною стад³єю. Д³агноз В²Л-³нфекц³ї виставлено в³дпо-

в³дно до чинної кл³н³чної класиф³кац³ї. Ус³ пац³єнти знаходились 

п³д спостереженням у центрах з проф³лактики та боротьби з³ 

СН²Дом Дн³пропетровської област³.  

Викоп³ювання кл³н³ко-лабораторних даних проводили ³з 

карток у вище зазначених закладах охорони здоров’я.  

Серед когорти спостереження отримували ВААРТ 

90 (88,2%) пац³єнт³в; не отримували ВААРТ ‟ 12 (11,8%).  

Статистичну обробку результат³в проводили за допомогою 

програмних продукт³в MathCad, STATISTICA 6.1 та Excel-2010. 

Статистично значущим вважали p<0,05.  

Результати та обговорення. У В²Л-³нф³кованих хворих з 

проявами туберкульозу спостер³галась достов³рно значуща 

р³зниця м³ж показниками Т-хелпер³в (CD3+ + CD4+), л³мфоцит³в 

(CD45+) ³ Т-л³мфоцит³в (CD3+). Причому р³вень показник³в 

CD4+ Т-хелпер³в (CD3+/CD4+) у пац³єнт³в без прояв³в тубер-

кульозу був на 71,1% б³льшим, н³ж у пац³єнт³в з проявами 

туберкульозу.  

Таким чином, у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з проявами 

туберкульозу спостер³галась б³льш виражена ³муносупрес³я.  

П³д час досл³дження не мали достов³рної р³зниц³ в³русо-

лог³чн³ та загальнокл³н³чн³ показники у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в 

з проявами туберкульозу або без прояв³в ц³єї недуги. Ус³ вони 

були у межах норми в групах обстежених. Спостер³гали лише 

достов³рн³сть р³зниц³ показник³в в³русного навантаження ³ гемо-

глоб³ну за критер³єм Ф³шера, що св³дчило про виражену розб³ж-

н³сть показник³в.  
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Таким чином, показники в³русного навантаження знахо-

дились у межах не визначального р³вня як у пац³єнт³в з проявами 

туберкульозу, так ³ без прояв³в туберкульозу. Наявн³сть тубер-

кульозу у пац³єнт³в з В²Л не впливала на загальнокл³н³чн³ показ-

ники.  

Висновки. У В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з проявами туберку-

льозу спостер³галась б³льш виражена ³муносупрес³я. Показники 

в³русного навантаження знаходились у межах не визначального 

р³вня як у пац³єнт³в з проявами туберкульозу, так ³ без таких, що 

св³дчило про ефективн³сть призначеної ВААРТ. 

Л.А. Волянська, С.В. Євтушенко  

ГЕРПЕТИЧНИЙ ЕНЦЕФАЛІТ У ДИТИНИ НА ТЛІ 

МАНІФЕСТНОЇ ФОРМИ ХВОРОБИ ЛАЙМА 

(клінічний випадок)  

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, 

Обласна дитяча комунальна л³карня, м. Терноп³ль  

Актуальність. Хвороба Лайма (борел³оз) в Україн³ ³стотно 

зб³льшила свою частоту з моменту оф³ц³йної реєстрац³ї протягом 

останн³х к³лькох рок³в: у 2015 р. цей показник зб³льшився у 

2,02 разу (7,96 випадк³в на 100 тис. населення), пор³вняно з 

попередн³м роком (3,72 на 100 тис. населення). Через в³дсутн³сть 

специф³чних засоб³в проф³лактики необх³дно якомога швидше 

виявляти ³ д³агностувати цю хворобу ³ своєчасно проводити 

адекватну терап³ю повними курсами антиб³отикотерап³ї, що 

дозволить запоб³гти хрон³зац³ї чи розвитку рецидив³в ³ зменшити 

ймов³рн³сть розвитку ускладнень. Опитування медичних спец³-

ал³ст³в засв³дчили недостатн³й р³вень знань про цю патолог³ю, що 

диктує необх³дн³сть п³двищення їх по³нформованост³, особливо 

про “некласичн³” кл³н³чн³ випадки.  

Мета роботи ‟ п³двищити по³нформован³сть л³кар³в р³зної 

спец³ал³зац³ї про строкат³сть прояв³в борел³озу у д³тей в умовах 

зростання захворюваност³ в Україн³.  

Матеріали і методи. Анал³з медичної документац³ї 

д³вчинки Е., 7 рок³в, що перебувала на л³куванн³ в ³нфекц³йно-

боксованому в³дд³ленн³ протягом 10 дн³в з д³агнозом: Герпетичний 

(HSV1, HSV2) енцефал³т. Лайм-борел³оз, ман³фестна безеритемна 
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форма, дисем³нована стад³я, п³дгострий переб³г, середнього 

ступеня тяжкост³.  

Результати та обговорення. Дитина поступила на стац³-

онарне л³кування в терм³новому порядку у зв’язку з появою 

генерал³зованих клон³ко-тон³чних судом на четверту добу в³д 

виникнення фебрильної гарячки ³ пом³рних катаральних прояв³в з 

боку ВДШ. Д³агноз при поступленн³: ГРВ², судомний синдром. 

При огляд³: загальний стан тяжкий за рахунок судомного та 

³нтоксикац³йного синдром³в; легка г³перем³я м’якого п³днеб³ння, 

над легенями перкуторно легеневий звук з коробковим в³дт³нком, 

аускультативно п³дсилене везикулярне дихання, послаблен³ тони 

серця, м’язова г³потон³я, парестез³ї обох к³нц³вок зл³ва. В 

анамнез³ укус кл³ща, тому проводиться д³агностичний пошук у 

напрямку: в³русний енцефал³т, сенсорний симптоматичний 

парц³альний еп³напад, борел³оз. За даними МРТ головного мозку, 

наявн³ зм³ни МР-сигналу в частках: лобно-скронев³й справа (з 

д³лянками порушення диференц³ац³ї м³ж б³лою та с³рою мозковою 

речовинами) ³ скронев³й зл³ва, частково базальних ядрах. При 

люмбальн³й пункц³ї л³квор вит³кає без тиску, у СМР нейтро-

ф³льний (70%) цитоз 70 кл³тин в 1 мм
3
 (б³ох³м³чний анал³з не 

проводився через обмежену к³льк³сть СМР), виявлено IgM до 

Вorrelia burgdorferi та ДНК HSV1/HSV2.  

Висновки. Особлив³стю цього випадку є одночасне в³русно-

бактер³йне ураження, що зробило кл³н³чну картину строкатою 

внасл³док поєднання симптоматики р³зних ³нфекц³йних захво-

рювань. Ет³отропна терап³я скерована на обидва виявлен³ 

збудники, призвела до виразного кл³н³чного ефекту ³ швидкого 

регресу хвороби. 

О.Б. Ворожбит 

ПОШИРЕНІСТЬ ВТОМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГЕПАТИТ С ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПОЗАПЕЧІНКОВИМИ 

ПРОЯВАМИ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. Данила 

Галицького, м. Льв³в 

Актуальність. Україна займає одне ³з ч³льних м³сць серед 

країн Європи за швидк³стю поширення гепатиту С (хвор³ 
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складають приблизно 10% населення), тод³ як у зах³дноєвро-

пейських країнах кiлькiсть ³нф³кованих в³русом громадян колива-

ється в межах 0,13-3,26%. Наступною невир³шеною проблемою 

залишається своєчасна д³агностика хрон³чного гепатиту С (ХГС), 

оск³льки у б³льшост³ пац³єнт³в в³дсутн³ типов³ ознаки гепатиту ³ 

спостер³гаються лише втома ³ позапеч³нков³ прояви.  

Мета роботи ‟ оц³нити поширен³сть втоми у хворих на 

ХГС ³ виявити зв’язок м³ж втомою ³ позапеч³нковими проявами.  

Матеріали і методи. Обстежено 91 хворого на ХГС. 

Д³агноз п³дтверджено зг³дно загальноприйнятого стандарту. П³д 

час першого в³зиту занотовано дан³ про наявн³сть втоми, 

дерматолог³чних, ревматолог³чних, невролог³чних, нефролог³чних 

прояв³в, а також цукрового д³абету, артер³альної г³пертенз³ї. 

Пац³єнтам визначали антинуклеарн³ антит³ла (АНА), кр³огло-

бул³ни ³ оц³нювали наявн³сть депрес³ї за шкалою Бека.  

Результати та обговорення. Втома була виявлена у 57% 

пац³єнт³в. У 19% ос³б втома була значно виражена, у результат³ 

чого суттєво знижувалася їх активн³сть. Серед позапеч³нкових 

прояв³в найчаст³ше спостер³галися артралг³ї, шк³рний васкул³т, 

ураження щитопод³бної залози. Найчаст³ше втому в³дзначали у 

ж³нок в³ком понад 50 рок³в, також вона була пов’язана з цирозом 

печ³нки, депрес³єю ³ р³внем кр³оглобул³нем³ї. Не встановлено 

зв’язку м³ж наявн³стю втоми ³ р³внем в³русного навантаження.  

Висновки. Втома є найб³льш частим проявом у хворих на 

ХГС. Вона здеб³льшого асоц³юється з ж³ночою статтю, в³ком 

понад 50 рок³в, цирозом печ³нки, депрес³єю, р³внем кр³оглобу-

л³нем³ї. Наявн³сть втоми у пац³єнта є показанням для обстеження 

на ХГС.  

Г.А. Гарагуля, О.А. Вол³кова, А.П. Петулько, В.В. Клоков, 

О.М. Пел³на 

ПЕРЕБІГ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

НА ТЛІ ВАГІТНОСТІ 

Медична академ³я, М³ська кл³н³чна л³карня № 9, м. Дн³про 

Актуальність. Гостра респ³раторна в³русна ³нфекц³я (ГРВ²) 

є одн³єю з найб³льш розповсюджених екстраген³тальних патолог³й 

ваг³тних, яка розглядається як одна з основних причин 
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репродуктивних втрат. Це пов’язано, з одного боку, з прямою 

уражуючою д³єю збудника на пл³д, з ³ншого ‟ з³ зниженням 

³мунної реактивност³ орган³зму, на тл³ якої виникають р³зн³ 

ускладнення.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ переб³гу ГРВ² у 

ваг³тних, характер ускладнень залежно в³д терм³н³в госп³тал³зац³ї 

у стац³онар.  

Матеріали і методи. Обстежено 43 ваг³тн³, госп³тал³зован³ 

в г³неколог³чний стац³онар КЗ “Дн³пропетровська м³ська л³карня 

№ 9” з д³агнозом ГРВ², за пер³од з грудня 2016 р. по лютий 

2017 р. Ус³ хвор³ були з³ставн³ за в³ком ³ терм³нами госп³тал³зац³ї. 

Оц³нювали дан³ ф³зикального огляду, лабораторних та ³нструмен-

тальних метод³в обстеження.  

З обстежених 18 (41,9%) ж³нок були у I триместр³ ваг³т-

ност³, 20 (46,5%) ‟ у I² ³ 5 (11,6%) ‟ у I²². Середн³й в³к пац³-

єнток склав (26,6±0,4) року. Звернулися за медичною допомогою 

41,9% ваг³тних з ознаками ГРВ² на (1,8±0,4)-ий день хвороби, 

46,5% ‟ на (2,2±0,6)-ий, 11,6% ‟ на (2,3±0,6)-ий день хвороби. 

Результати та обговорення. Захворювання ман³фестувало 

з гарячки у 28 (65,1%) ваг³тних, ж³нки в³дзначали температуру 

т³ла 38,0°С ³ вище. Легкий переб³г в³русної ³нфекц³ї (коли симп-

томи ³нтоксикац³ї були пом³рно виражен³ ³ спостер³галися м³н³ма-

льн³ катаральн³ симптоми) в³дзначали т³льки у 7 (16,3%) ж³нок. 

У структур³ захворювань, як³ ускладнили переб³г в³русної 

³нфекц³ї, перше м³сце займав гострий бронх³т ‟ 22 (51,2%) 

випадки, з них ‟ 11 (50,0%) в³дзначали в ² триместр³ ваг³тност³, 

7 (31,8%) ‟ у ²² ³ 4 (18,2%) випадки ‟ у ²²² триместр³. Явища 

фаринг³ту ³ риноларинг³ту спостер³гали у 23 (53,5%) ³ 19 (44,2%) 

ж³нок в³дпов³дно. Ц³ нозолог³ї супроводжували переб³г ГРВ² 

незалежно в³д терм³ну ваг³тност³ ³ з високою частотою. Гострий 

трахеїт перенесли 8 (18,6%) ж³нок у ²² триместр³ ваг³тност³. 

Пневмон³я ускладнила переб³г ГРВ² у 4 (9,3%) ж³нок у ² ³ 

²² триместрах ваг³тност³.  

Ус³ ваг³тн³ були обстежен³ з урахуванням кл³н³чних даних ³ 

в³дпов³дно до терм³н³в ваг³тност³, отримували симптоматичну, 

против³русну та антибактер³йну терап³ю за показаннями 

в³дпов³дно до кл³н³чних протокол³в.  

Перебування у стац³онар³ становило 4,0-7,6 доби ³ залежало 

в³д терм³н³в госп³тал³зац³ї з моменту виникнення перших 

симптом³в захворювання. 
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Висновки. Б³льш³сть випадк³в ГРВ² у ваг³тних характери-

зується приєднанням гострого бронх³ту, фаринг³ту, риноларин-

г³ту. При ранньому зверненн³ ваг³тних з ГРВ² за медичною 

допомогою скорочується число дн³в стац³онарного л³кування ³ має 

м³сце сприятливий переб³г захворювання.  

О.Б. Герасун, А.Л. Сорокол³т, Т.В. Гриньох, О.Б. Ворожбит 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАНЬ І 

СЕРОМОНІТОРИНГУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У РІЗНИХ ГРУПАХ 

НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. Данила 

Галицького, Обласний центр з проф³лактики та боротьби 

з³ СН²Дом, м. Льв³в 

Актуальність. Україна залишається одним ³з л³дер³в серед 

країн Європейського континенту за масштабами поширення 

В²Л-³нфекц³ї. В Україн³ станом на 01.01.2017 р. оф³ц³йно заре-

єстровано 297 422 кумулятивних випадки В²Л-³нфекц³ї. Льв³вська 

область займає 17 рангове м³сце серед рег³он³в України за р³внем 

захворюваност³ на В²Л-³нфекц³ю. У 2016 р. п³д медичним спо-

стереженням у закладах охорони здоров’я област³ з д³агнозом 

В²Л-³нфекц³ї перебувало 3 263 особи, з них 1 012 ‟ у стад³ї СН²Ду. 

Мета роботи ‟ проанал³зувати результати експрес-тесту-

вань ³ серомон³торингу В²Л-³нфекц³ї у р³зних групах населення 

Льв³вської област³.  

Матеріали і методи. Методом ³мунохроматограф³ї (CITO 

TEST HIV ½, Фармаско, Україна) обстежено 137 студент³в 

ЛНМУ ³м. Данила Галицького. Отриман³ результати було пор³в-

няно з даними Льв³вського обласного центру з проф³лактики та 

боротьби з³ СН²Дом у Льв³вськ³й област³ у 2016 р. 

Результати та обговорення. При обстеженн³ 137 студент³в 

медичного ун³верситету виявлено 1 позитивний результат, що 

становить 0,73%. Ця цифра приблизно з³ставна з результатами 

експрес-тестувань населення област³ за кодом 116 (зг³дно таблиц³ 

1 000 “Результати сероеп³дем³олог³чного мон³торингу поширення 

В²Л-³нфекц³ї”; особи, обстежен³ за власною ³н³ц³ативою): 1 (0,68%) 

хворий з³ 146. При обстеженн³ методом ²ФА аналог³чний показник 

є дещо менший ‟ 34 (0,45%) хворих з³ 7 508 обстежених.  



 

 32 

Серед мешканц³в Льв³вської област³ п³д час акц³ї, проведеної 

благод³йним фондом “Салюс” до Всесв³тнього дня боротьби з³ 

СН²Дом, зареєстровано 6 позитивних результат³в серед 

623 обстежених, що становить 1,0%.  

Привертає увагу результат пор³вняння частоти виявлення 

антит³л серед студент³в медичного ун³верситету ³ результат³в 

обстеження “здорового населення”. Так, позитивн³ результати 

швидких тест³в серед ваг³тних виявляли р³дше у 5 раз³в, а серед 

донор³в ‟ у 10 раз³в.  

Як ³ оч³кувалось, ³нф³кован³сть серед студент³в медичного 

ун³верситету є значно меншою, н³ж в уразливих групах, за 

даними сероеп³дем³олог³чного мон³торингу за поширенням В²Л у 

Льв³вськ³й област³ у 2016 р., а саме: 2,5% у хворих на ³нфекц³ї, 

що передаються статевим шляхом (код обстеження 104); 2,2% 

серед ос³б ³з ризикованою статевою повед³нкою (код 105); 10,2% 

у людей, як³ вживають наркотики ³н’єкц³йно (код 102).  

Отже, захворюван³сть на В²Л-³нфекц³ю у Льв³вськ³й област³ є 

не високою, пор³вняно з даними ³нших рег³он³в, ³ середньою по 

Україн³. Але стурбован³сть викликає п³знє виявлення хвороби ³, як 

насл³док, високий р³вень СН²Ду. Причиною цього може бути, 

зокрема, низький р³вень по³нформованост³ населення, про що 

св³дчить ³ наше досл³дження. При проведенн³ експрес-тестування 

на наявн³сть антит³л до В²Л серед студент³в ЛНМУ ³м. Данила 

Галицького нами виявлено, що р³вень серопозитивност³ становить 

0,73%, ³ це вище за аналог³чн³ показники серед донор³в ³ ваг³тних.  

Висновки. Об³знан³сть щодо В²Л-³нфекц³ї серед молод³ є 

недостатньою, нав³ть у студент³в медичних вуз³в, тому сл³д 

прид³ляти б³льше уваги ³нформац³йно-просв³тницьк³й робот³ та 

пропаганд³ здорового способу життя.  
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О.А. Голубовська, В.М. Марг³тич 

МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕНІСАМІУМУ ЙОДИДУ ПРИ 

ЛІКУВАННІ ГРИПУ ТА ІНШИХ ГОСТРИХ 

РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. О.О. Богомольця, 

м. Київ 

Грип та ³нш³ гостр³ респ³раторн³ в³русн³ ³нфекц³ї (ГРВ²) 

щор³чно уражають 5-10% дорослого ³ 20-30% дитячого населен-

ня. На даний час у кл³н³чн³й практиц³ використовують ³муно-

проф³лактику за допомогою ³нактивованої або ослабленої вак-

цини, а також л³кування против³русними засобами типу 

озельтам³в³ру ³ занам³в³ру (³нг³б³тори нейрам³н³дази). На жаль, 

вакцинац³я проти сезонного грипу не забезпечує повного захисту 

в³д в³рус³в грипу типу А ³ В, а використання ³нг³б³тор³в 

нейрам³н³дази обмежене їх недостатньою кл³н³чною ефективн³стю 

³ виникненням резистентност³ штам³в збудника до них.  

Створення нових ефективних против³русних засоб³в займає в 

середньому 10-12 рок³в ³ потребує значних ³нвестиц³й, що зазвичай 

перевищують 1 млрд долар³в США. Кл³н³чний етап розробки 

препарату є найб³льш коштовним, але в³н дозволяє зробити 

важлив³ висновки щодо ефективност³ л³карського засобу, що 

в³дображається послабленням основних кл³н³чних симптом³в, 

тривалост³ захворювання, наявност³ ускладнень, та проф³лю 

безпеки препарату. При досл³дженн³ препарату використовуються ³ 

в³русолог³чн³ методи, як³ дозволяють оц³нювати ступ³нь зменшення 

в³русного навантаження у верхн³х дихальних шляхах людини. 

Регуляторними органами, що зд³йснюють нагляд за об³гом 

л³карських засоб³в у деяких економ³чно розвинутих країнах, 

розроблено настанови для проведення некл³н³чних ³ кл³н³чних 

досл³джень против³русних препарат³в. Програма досл³джень ³ 

розробки ³нновац³йних молекул повинна повн³стю в³дпов³дати 

вимогам до ефективност³/безпеки, сформульованим у таких 

пос³бниках. Це є необх³дною умовою для подальшого допуску 

нових молекул у кл³н³чну практику. 

Викладен³ вище факти наполегливо диктують необх³дн³сть 

розробки ³нновац³йних против³русних молекул в³дпов³дно до 
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високих вимог, що пред'являються до такої категор³ї препарат³в. 

Вельми привабливим є виявлення против³русної д³ї вже добре 

в³домих л³карських засоб³в, як³ протягом тривалого часу 

демонстрували високий проф³ль безпеки. До таких засоб³в можна 

в³днести широко застосовуваний в Україн³ та ³нших країнах 

колишнього Радянського Союзу ен³сам³уму йодид (Ам³зон). В 

кл³н³чн³й практиц³ цих країн вже використано 845 млн доз цього 

препарату. 

Ен³сам³ум йодид був розроблений вченими ДУ “²нститут 

фармаколог³ї та токсиколог³ї НАМН України” ³ виведений на 

фармацевтичний ринок в 1997 р. як ненаркотичний аналгетик ³ 

запроваджений у виробництво ПАТ “Фармак”. У 2005 р. член-

кореспондент НАН ³ НАМН України, АМН РФ, доктор медичних 

наук, професор А.Ф. Фролов в³дкрив його против³русний ефект 

щодо грипової ³нфекц³ї. 

У 2007 р. з метою п³дтвердження ефективност³ та безпеки 

ен³сам³уму йодиду в³дпов³дно до критер³їв, описаних у згаданих 

вище ³нструкц³ях щодо проведення досл³джень против³русних 

препарат³в, ПАТ “Фармак” прийняв р³шення зд³йснити програму 

м³жнародного некл³н³чного ³ кл³н³чного вивчення препарату ³ 

провести її у в³дпов³дност³ з високими регуляторними вимогами 

ЕМА ³ FDA. Ця програма була реал³зована в пров³дних наукових 

установах країн Європейського Союзу, Сполучених Штат³в ³ 

Рос³йської Федерац³ї. Так, вченими ²лл³нойського технолог³чного 

³нституту (IITRI) в Чикаго (США) були отриман³ дан³ про те, що 

in vitro у первинн³й культур³ нормальних бронхоеп³тел³альних 

кл³тин людини (NHBE), ³нф³кованих в³русом грипу 

A/Brisbane/59/2007 (H1N1), ен³сам³уму йодид викликає досто-

в³рне зниження в³русних титр³в в 1 000 раз³в протягом перших 

24 год ³нкубац³ї з досл³джуваним препаратом. Методом RT-PCR 

було виявлено також ³ пригн³чення експрес³ї М-гену в³русу грипу 

майже на два порядки. 

У досл³дженнях in vivo на тхорах у лаборатор³ї Retroscreen 

(Лондон, Великобритан³я), яким було зд³йснено ³нокуляц³ю в³русу 

грипу через верхн³ дихальн³ шляхи, ен³сам³ум виявляв ч³ткий 

против³русний ефект, який, зокрема, супроводжувався статис-

тично достов³рним зниженням в³русних титр³в у назальних 

змивах вже на другу добу п³сля ³нф³кування. Встановлено 

статистично значуще зниження AUC (area under curve, англ. ‟ 
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площ³ п³д кривою) в³русних титр³в у носових змивах п³ддосл³дних 

тварин, як³ отримували ен³сам³уму йодид, протягом усього 

експерименту (10 дн³в) у пор³внянн³ ³з контрольними тхорами, як³ 

отримували плацебо. 

Результати токсиколог³чних досл³джень, проведених в 

дек³лькох наукових центрах Чеської Республ³ки, Н³дерланд³в ³ 

ФРН, продемонстрували низьку токсичн³сть ен³сам³уму йодиду. 

Результати досл³джень репродуктивної токсичност³, проведених в 

США, показали в³дсутн³сть будь-яких несприятливих ефект³в на 

репродуктивну систему самц³в ³ самок п³ддосл³дних тварин, 

процес запл³днення та ембр³ональний розвиток. 

Результати першої фази кл³н³чних досл³джень Ам³зону, в 

як³й взяло участь 156 добровольц³в у кл³н³чних центрах В³дня 

(Австр³я) ³ Мангaйму (ФРН), показали високий проф³ль безпеки 

препарату. Було встановлено, що дворазове застосування 

ен³сам³уму йодиду протягом доби в к³лькост³ 1000 мг на один 

прийом дозволяє п³дтримувати активн³ концентрац³ї ен³сам³уму в 

плазм³ кров³ по сут³ на такому ж р³вн³, як ³ триразовий прийом по 

500 мг, що ³стотно п³двищує прихильн³сть пац³єнта до л³кування. 

Особливий ³нтерес представляють результати 3 фази кл³н³ч-

них досл³джень ен³сам³уму йодиду, виконаних на баз³ ФДБУ 

“Науково-досл³дний центр грипу” МОЗ РФ (Санкт-Петербург, 

РФ) за участю 100 пац³єнт³в ³з грипом та ГРВ² (60 отримували 

досл³джуваний препарат, 40 ‟ плацебо). Було продемонстровано, 

що в груп³, яка приймала ен³сам³ум, середн³й пер³од тривалост³ 

гарячки склав 2,7 дня, у груп³ плацебо ‟ 3,8 дня. При оц³нц³ 

самопочуття значне пол³пшення стану на 3-³й день л³кування 

в³дзначали 43,3% хворих в основн³й груп³ ³ 15% пац³єнт³в у 

контрольн³й (p<0,001). На 7-ий день л³кування практично вс³ 

пац³єнти (59 ос³б з 60), як³ одержували ен³сам³ум йодид, повер-

нулися до звичного способу життя, в той час, як 37,5% 

пац³єнт³в, що приймали плацебо, продовжували в³дчувати незду-

жання ³ не повернулися до звичайного режиму прац³ та 

в³дпочинку. При цьому ³стотно знижувалась частота розвитку 

ускладнень по типу синусит³в, середнього отиту ³ пневмон³ї. 

Найб³льш частою причиною ураження респ³раторного тракту 

обстежених пац³єнт³в був в³рус грипу А (А/H1N1 і A/H3N2) у 

вигляд³ моно³нфекц³ї (43% випадк³в). Наступними за частотою 

виявлення були аденов³русна ³нфекц³я (16% випадк³в) та грип В 
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(12% випадк³в). М³кст-³нфекц³я була представлена поєднанням 

в³рус³в грипу А чи В ³ аденов³русної ³нфекц³ї. Для оц³нки 

против³русної ефективност³ ен³сам³уму йодиду вивчалось вид³-

лення в³русних антиген³в у носових змивах з використанням 

методу ³мунофлюоресценц³ї в 1-, 3- ³ 7-ий день досл³дження. Вста-

новлено, що на 3-³й день в³д початку л³кування в³русн³ антигени 

визначались у 28,3% випадк³в у груп³ пац³єнт³в, що приймали 

ен³сам³ум, ³ в 72,5% випадк³в ‟ у груп³ пац³єнт³в, як³ отримували 

плацебо (р<0,004). При подальшому обстеженн³ (7-ий день 

терап³ї) в³русн³ антигени були ³дентиф³кован³ т³льки в 1,7% 

пац³єнт³в, як³ приймали препарат, ³ в 15% випадк³в у пац³єнт³в, 

як³ отримували плацебо. 

Таким чином, в ход³ проведених м³жнародних некл³н³чних ³ 

кл³н³чних досл³джень ен³сам³уму йодиду було доведено його 

високу против³русну ефективн³сть при грип³ та ³нших ГРВ², яка 

проявлялася зменшенням симптом³в ³ скороченням тривалост³ 

захворювання, а також ³стотним зниженням частоти розвитку 

ускладнень на кшталт синусит³в, середнього отиту ³ пневмон³ї.  

О.А. Голубовська, А.В. Шкурба, К.². Чеп³лко 

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПІЛКУВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ” 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. О.О. Богомольця, 

м. Київ 

Актуальність. Спрямован³сть України на ³нтеграц³ю з 

країнами Європейського союзу потребує покращення якост³ ³ 

медичної допомоги, яка стоїть на одному з перших м³сць 

в³тчизняної охорони здоров’я. Медична осв³та не може не 

враховувати зм³н, що в³дбуваються в медичн³й науц³.  

Мета роботи. Як³сна п³дготовка л³каря-фах³вця вимагає 

пост³йного вдосконалення навчального процесу, на основ³ нау-

кової орган³зац³ї навчання й безперервного п³двищення квал³ф³-

кац³ї викладання. У сучасному св³т³ усе б³льш гостро в³дчувається 

деф³цит живого д³алогу. Формування сп³лкування можна розгля-

дати як одну ³з складових становлення особистост³ майбутнього 

л³каря.  
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Матеріали і методи. Реформування вищої осв³ти супро-

воджується введенням нових специф³чних форм орган³зац³ї 

п³знавальної д³яльност³. Управл³ння осв³тн³м процесом з боку 

педагога ‟ це пост³йний мон³торинг за ходом процесу навчання, 

розробкою та вт³ленням своєчасних коректуючих д³й. Головним 

навчальним засобом на заняттях у специф³ц³ викладання кл³н³чної 

дисципл³ни на приклад³ нашої кафедри ³нфекц³йних хвороб НМУ 

є реальний хворий. У випадку їх в³дсутност³ використовують 

вир³шення кл³н³чних ситуац³йних задач р³зного ступеня склад-

ност³ у вигляд³ активної модел³ навчання ‟ бес³ди, дискус³ї, 

фронтального опитування, рольових ³гор, круглого столу, дебат³в. 

Переваги активних метод³в навчання полягають у полегшенн³ 

сприйняття нового матер³алу в результат³ залучення студент³в 

безпосередньо в осв³тн³й процес.  

Результати та обговорення. Тому важливим моментом 

навчального процесу є передус³м профес³йно-педагог³чне сп³лку-

вання ‟ виховування культури сп³лкування, культури мовлення. 

Причини труднощ³ у сп³лкуванн³ можуть залежати в³д викладача, 

студента або обох суб’єкт³в. Знання ³ практичн³ ум³ння пере-

даються студентам завдяки живому прямому сп³лкуванню з ними, 

що допоможе у становленн³ особистост³ майбутнього л³каря. На 

етап³ формування студента як л³каря в³дчутний пр³оритет нале-

жить загальнолюдським ц³нностям. У кл³н³ц³ студент, безпосе-

редньо сп³лкуючись з пац³єнтом, повинен буде вияснити анамнез 

хвороби, провести огляд та диференц³йну д³агностику, сформу-

лювати правильний д³агноз, призначити обстеження та в³дпов³дне 

л³кування. Студент має бути готовим використовувати засвоєн³ 

не т³льки фундаментальн³ знання, ум³ння й навички для їх 

реал³зац³ї в подальш³й робот³, а й майстерн³сть сп³лкування м³ж 

собою, викладачем, пац³єнтом. Функц³ями сп³лкування є: комун³-

кативна (встановлення та реал³зац³я взаємов³дносин м³ж студен-

том, викладачем, пац³єнтом), психолог³чна (створення умов для 

забезпечення психолог³чної свободи студента), п³знавальна (ство-

рення повноц³нного сприймання навчальної ³нформац³ї студен-

тами), орган³зац³йна (забезпечення рац³ональної орган³зац³ї 

навчально-практичної д³яльност³ студента). Було доведено, що 

якщо виключити елемент сп³лкування, то не можна досягти 

поставлених ц³лей. Звичайно треба враховувати ³ негативн³ 

сторони з боку студент³в, тобто їх зац³кавлен³сть по дан³й 
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тем³/випадку/ситуац³йн³й задач³ ‟ сп³лкуються т³льки з 

викладачем, не сп³лкуються м³ж собою, бояться сказати “не те”, 

знаходиться пост³йно в напруз³ “спитає чи не спитає” ³ т. п. 

Суттєвим принципом проведення практичних занять є не т³льки 

як³сний ³ якомога об’єктивний контроль теоретичної п³дготовки 

студента до заняття, а й активне навчання п³д час самого заняття 

з врахуванням матер³ал³в прослуханих студентом лекц³й, 

методичних розробок, ³снуючих п³дручник³в не т³льки з 

дисципл³ни, що вивчається, а й з сум³жних.  

Висновки. Таким чином, робота майбутнього л³каря 

складається не т³льки з набутих ним знань, практичних навик³в, а 

й емоц³йної д³яльност³. Сп³лкування в³д³грає вир³шальну роль у 

розвитку й становленн³. Без комун³кац³ї з оточуючими л³кар не 

зможе повноц³нно розвиватися й досягати своїх ц³лей. Сп³лку-

ючись у процес³ навчання, студенти вчаться шукати р³шення, 

в³дстоювати свою думку, удосконалювати свої навички. Тому ми 

на кафедр³ при проведенн³ практичних занять акцентуємо увагу 

на формування л³карської майстерност³ ‟ розширеного 

безпосереднього сп³лкування, що є одним ³з напрямк³в навчально-

п³знавальної д³яльност³.  

².Л. Гор³шна, О.М. Дивоняк 

ВИПАДОК ГЕПАТИТУ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ ЯК 

ПЕРВИННОГО ПРОЯВУ EBV-ІНФЕКЦІЇ У ДИТИНИ 

РАННЬОГО ВІКУ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, 

М³ська дитяча комунальна л³карня, м. Терноп³ль 

Другою за частотою причиною в³русного ураження печ³нки 

(п³сля класичних гепатотропних в³рус³в) є група герпесв³рус³в. 

Частими збудниками гепатиту ³з родини герпесв³рус³в є, насам-

перед, цитомегалов³рус (CMV) ³ в³рус Епштейна-Барр (EBV).  

Найчаст³шим проявом первинної EBV-³нфекц³ї є ³нфекц³йний 

мононуклеоз. У д³тей гостра ³нфекц³я часто має субкл³н³чний 

переб³г, тому не д³агностується. Вважається, що гепатит розви-

вається приблизно у 50% хворих з кл³н³чними проявами ³нфек-

ц³йного мононуклеозу ³ проявляється гепатомегал³єю (10-25%) ³ 
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п³двищенням активност³ ам³нотрансфераз зазвичай у 2-3 рази 

вище верхньої меж³ норми. Кл³н³чно в³н переб³гає переважно в 

легк³й форм³, хоча описан³ випадки фульм³нантного переб³гу, в 

основному на тл³ ³муносупрес³ї. 

Наводимо випадок тяжкого гепатиту у дитини, що був 

первинним проявом EBV-³нфекц³ї.  

Д³вчинка, в³ком 2 р. 3 м³с., госп³тал³зована в ³нфекц³йне 

в³дд³лення Терноп³льської МДКЛ з³ скаргами на жовтяницю 

шк³ри ³ склер, темне забарвлення сеч³, знебарвлен³ випорож-

нення, знижений апетит, пер³одичне блювання, субфебрильну 

температуру т³ла. Захвор³ла 4 дн³ тому, коли виникло блювання 

1-2 рази за добу. З 3-ї доби приєднався жовтяничний синдром, 

субфебрил³тет (впродовж 2 д³б).  

Еп³данамнез: протягом 1,5 м³с. дитина не контактувала ³з 

хворими на под³бне захворювання, жодних парентеральних втру-

чань протягом останн³х 6 м³с. не проводилося.  

Анамнез життя без особливостей. 

Загальний стан дитини близький до тяжкого за рахунок 

вираженого жовтяничного, гепатомегал³чного, диспепсичного син-

дром³в. Св³дом³сть не порушена. ²нверс³ї сну немає. ²нтенсивна 

жовтяниця шк³ри ³ слизових оболонок, рум’янець на щоках, 

пальмарна еритема, розширення венозної с³тки на грудях, живот³. 

Язик вологий, обкладений б³ло-жовтим нальотом. Ротогорло не 

г³перем³чне, мигдалики ³ периферичн³ л³мфовузли не зб³льшен³. 

ЧСС 124 за 1 хв, тони серця звучн³, ритм³чн³. Дихання носом не 

утруднене, аускультативно над легенями везикулярне дихання, 

ЧД 24 за 1 хв. Жив³т не болючий при поверхнев³й пальпац³ї. 

Печ³нка на 5 см виступає з-п³д правого реберної дуги, щ³льна, з 

гладкою поверхнею. Селез³нка не виступає з-п³д реберної дуги. 

Сеча цегляно-коричневого кольору, випорожнення св³тло-

коричнев³.  

Через 2 тиж. в³д початку хвороби повторно п³двищилась 

температура т³ла до 37,5°С, в³дм³чався л³мфопрол³феративний 

синдром (пальпувались задньошийн³ л³мфовузли до 0,8 см, елас-

тичн³, неболюч³; утруднилось носове дихання), селез³нка висту-

пала до +2,5 см з-п³д реберної дуги, з’явилась енантема на 

м’якому п³днеб³нн³. Температура т³ла коливалась в³д субфебри-

льної до норми впродовж 8 д³б. Л³мфопрол³феративний синдром 

утримувався впродовж 2,5 тиж., л³єнальний синдром ‟ понад 

1 м³с.  
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У загальному анал³з³ кров³ виявлено лейкоцитоз 11,5×109 1
/л, 

вм³ст л³мфоцит³в 62%; через м³сяць в³д початку захворювання 

в³дм³чався плазмоцитоз (4 на 100) ³ поява атипових мононуклеар³в 

(2 на 100).  

У б³ох³м³чному анал³з³ кров³: б³л³руб³н ‟ 221,9 мкмоль/л 

(прямий ‟ 93,1 мкмоль/л), г³пертрансферазем³я: АлАТ 1 907 од./л, 

АсАТ 873 од./л, ГГТП ‟ 201 од./л, г³перфосфатазем³я 482 од./л, 

г³перам³лазем³я 125 од./л. Коагулограма у межах норми.  

Досл³дження кров³ на маркери гепатит³в А (IgM до HAV), B 

(HBsAg), C (анти HCV) ‟ не виявлено; IgM до CMV не 

виявлено, IgM до капсидного антигену EBV виявлено. 

Скрин³нг на авто³мунн³ гепатити ‟ негативний результат.  

Загальн³ анал³зи сеч³ без в³дхилень. Яєць глист³в, ентеро-

б³озу не виявлено.  

При УЗД орган³в черевної порожнини в³дзначено ознаки 

дифузних зм³н паренх³ми печ³нки, гепатомегал³ю (ПЗР правої 

частки 109 мм (+49 мм), л³вої ‟ 82 мм (+45 мм); набряк 

жовчного м³хура, спленомегал³ю 85×45 мм (норма ‟ до 65 мм), 

селез³нкова вена не розширена.  

Встановлено кл³н³чний д³агноз: EBV-гепатит, гострий пере-

б³г, активн³сть високого ступеня.  

Д³вчинка отримувала л³кування: л³жковий режим, д³єта № 5, 

предн³золон 3 мг/кг/добу в 4 прийоми (5 д³б), гепатопротектори 

(гептрал, глутарг³н), препарати лактулози, ентеросорбенти, 

³нфуз³йну терап³ю (5% р-н глюкози, 0,9% р-н натр³ю хлориду, 

реосорб³лакт), сечог³нн³ препарати (лазикс). 

Через 2 тиж. в³д початку л³кування зник жовтяничний 

синдром. Виписана в задов³льному стан³ через 6 тиж. в³д початку 

захворювання з нормальними б³ох³м³чними показниками. У 

загальному анал³з³ кров³ спостер³гався лише л³мфоцитоз (71%). 

При виписц³ печ³нка пальпаторно не зб³льшена, еластична. 

В³дзначався нижн³й полюс селез³нки (на 1 см виступав з-п³д 

реберної дуги), еластичний, неболючий.  

Таким чином, в описаному випадку первинна EBV-³нфекц³я у 

дитини раннього в³ку ман³фестувала нетипово. Першим кл³н³чним 

проявом став гострий гепатит високого ступеня активност³ з 

вираженим жовтяничним синдромом. А мононуклеозопод³бний 

синдром виник лише через 2 тиж. в³д початку хвороби, був 
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незначним, проте окрем³ його симптоми (спленомегал³я, л³мфо-

цитоз) утримувались понад м³сяць.  

Наведений випадок п³дтверджує необх³дн³сть скрин³нгу 

пац³єнт³в ³з гострим високоактивним гепатитом на наявн³сть 

маркер³в герпесв³русних ³нфекц³й, у т. ч. CMV ³ EBV, поряд ³з 

скрин³нгом на гепатити А-Е.  

².В. Гущук, Р.Р. Драб, Р.В. Сафонов, О.В. Бялковський 

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ПРИ ПРОФІЛАКТИЦІ 

ДИРОФІЛЯРІОЗУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Науково-досл³дний центр “Еколог³ї людини та охорони 

громадського здоров’я” Нац³онального ун³верситету 

“Острозька академ³я”, м. Острог, Р³вненська область, 

Обласний лабораторний центр МОЗ України, м. Р³вне 

Актуальність. Проблема дироф³ляр³озу в Р³вненськ³й област³ 

на сучасному етап³ набуває особливого значення у зв’язку з 

небезпекою пог³ршення еп³дем³чної та еп³зоотичної ситуац³ї, 

ветеринарного обслуговування тварин, еколог³чного стану 

довк³лля, що сприяє зб³льшенню виплоду гнусу.  

П³дшк³рний дироф³ляр³оз серед людей в област³ реєструється 

щор³чно з 2005 р., на сьогодн³ заф³ксовано 30 випадк³в цього 

захворювання, у тому числ³ 27 ‟ м³сцев³. Джерело зараження у 

вс³х випадках не встановлене.  

Мета роботи ‟ вивчити передумови поширення дироф³-

ляр³озу в геокл³матичних умовах Р³вненської област³ для 

вироблення стратег³ї його проф³лактики.  

Матеріали і методи. Проведений еп³дем³олог³чний мон³-

торинг з анал³зом карт еп³добстеження 30 осередк³в дироф³-

ляр³озу. Паразито-морфолог³чне досл³дження 30 дироф³ляр³й з 

³дентиф³кац³єю виду, стат³, зам³ром розм³р³в т³ла, вивченням 

сп³вв³дношення внутр³шн³х орган³в ³ ступеня зр³лост³ статевої 

системи. Досл³джено 27 г³столог³чних препарат³в в³д хворих, 

захворювання яких переб³гали п³д д³агнозами непаразитарної 

ет³олог³ї (пухлини).  
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Для оц³нки поширення ареал³в кровосисних комар³в 

використовувались польов³, лабораторно-м³кроб³олог³чн³ та енто-

молог³чн³ методи, зд³йснено 622 розтини комар³в род³в Anopheles, 

Aedes, Culex на наявн³сть у них м³кроф³ляр³й.  

Результати та обговорення. За кожним випадком дироф³-

ляр³озу в Р³вненськ³й област³ ч³тко в³дпрацьоване сум³сне 

проведення з представниками ветеринарної медицини еп³дем³оло-

г³чного та еп³зоотолог³чного обстеження за м³сцем проживання 

хворого з обов’язковим лабораторним досл³дженням тварин ³ 

кровосисних комар³в з осередку на наявн³сть м³кроф³ляр³й.  

Однак в³дсутн³сть узгоджених нормативно-правових доку-

мент³в ускладнює об’єднання сум³сних зусиль зац³кавлених 

м³н³стерств, в³домств, зокрема ветслужби, у боротьб³ та запоб³-

ганн³ ц³й ³нваз³ї.  

У Р³вненськ³й област³ у б³льшост³ випадк³в паразит³в 

видаляли при х³рург³чному втручанн³ в ЛПЗ, дек³лька хворих 

видаляли його з-п³д шк³ри самост³йно. Б³ля 50% ус³х зареєстро-

ваних випадк³в припадало на дироф³ляр³оз з локал³зац³єю 

збудника п³д шк³рою пов³к, у слизов³й оболонц³ ³ п³д 

кон’юнктивою ока. Част³ше виявлялись самки. Проведена суттєва 

робота з навчання персоналу кл³н³ко-д³агностичних лаборатор³й 

област³ стосовно первинного морфолог³чного досл³дження й 

³дентиф³кац³ї збудника п³сля х³рург³чного видалення в лабо-

ратор³ях л³кувально-проф³лактичних заклад³в, лише пот³м 

направлення гельм³нта (або фрагмент³в гельм³нта) у паразито-

лог³чну лаборатор³ю ДУ “Р³вненський ОЛЦ МОЗ України” для 

п³дтвердження.  

При ентомолог³чному контрол³ за осередками дироф³ляр³озу 

людей обов’язково зд³йснювали розтини ус³х вид³в комар³в 

(гоноактивних самок), в³дловлених у житлових ³ п³дсобних 

прим³щеннях, а також у природних б³отопах (у рад³ус³ до 1,5 км). 

У результат³ розтин³в комар³в ус³х вид³в на наявн³сть у них 

м³кроф³ляр³й ми отримали позитивн³ результати ‟ виявлення 

³нвазивних личинок м³кроф³ляр³й ²²² ³ ²V стад³й, результати 

п³дтверджен³ в ДЗ “Український центр контролю та мон³торингу 

захворювань МОЗ України”, що св³дчить про м³сцеву передачу 

п³дшк³рного дироф³ляр³озу на Р³вненщин³.  

За оф³ц³йними даними ветеринарної медицини, уражен³ 

м³кроф³ляр³ями тварини в Р³вненськ³й област³ реєструються лише 
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з 2015 р., що безпосередньо впливає на поширення дироф³ляр³озу 

в еколог³чних умовах рег³ону, адже еп³зоотичний ³ еп³дем³чний 

процеси при ньому т³сно пов’язан³.  

Висновки. На сьогодн³ традиц³йн³ п³дходи до боротьби з 

³нваз³йними захворюваннями потребують суттєвого доопрацю-

вання. Запорукою ефективного прогнозу, визначення ризик³в 

поширення та оздоровлення територ³ї держави й област³ в³д 

дироф³ляр³озу є об’єднання сп³льних зусиль фах³вц³в науково-

практичного спрямування з б³олог³ї, медицини, ветеринар³ї.  

Б.М. Дикий, О.Я. Пришляк, О.Є. Кондрин, Н.В. Васкул, 

О.В. Копчак 

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ 

ПРИ ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ С 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. ²вано-Франк³вськ 

Актуальність. Профес³йний ³нтерес, важливе соц³ально-

економ³чне значення гепатиту С (ГС) визначається значним 

поширенням ц³єї ³нфекц³ї, високим р³внем захворюваност³, 

схильн³стю до хрон³зац³ї процесу ³ ускладнень. Особливо ц³ 

ознаки проявляються, якщо ГС виникає на тл³ супутн³х 

захворювань. ГС нер³дко переб³гає на фон³ патолог³ї щитопод³бної 

залози (ЩЗ), особливо в ендем³чних рег³онах, яким є 

Прикарпаття.  

Захворюван³сть на ендокринну патолог³ю ЩЗ в ²вано-

Франк³вськ³й област³ за останн³ 10 рок³в становить 13,4 на 

100 тис. населення. За даними диспансерного спостереження, при 

парентеральних в³русних гепатитах на кожн³ 100 ос³б припадає 

6 хворих з патолог³єю ЩЗ. М³ж печ³нкою ³ ЩЗ ³снують т³сн³ 

функц³ональн³ зв’язки, що полягають у п³дтримц³ гормонального 

гомеостазу, регуляц³ї р³зних стор³н енергетичного та пластичного 

обм³н³в, тому можна думати про взаємний вплив ГС ³ патолог³ї ЩЗ. 

До характерних особливостей ГС в³дносять частий розвиток 

пол³морфних позапеч³нкових прояв³в, одним ³з яких є ураження 

ЩЗ. Окр³м того, ет³отропна терап³я захворювання нер³дко супро-

воджується таким серйозним небажаним ефектом, як авто-

³мунний тиреоїдит. У зв’язку з цим, дуже важливо в процес³ 



 

 44 

комплексного обстеження оц³нювати функц³ональний стан ЩЗ, 

особливо коли планується проведення против³русної терап³ї.  

Мета роботи ‟ вивчити функц³ональний стан ЩЗ у хворих 

на хрон³чний гепатит С (ХГС).  

Матеріали і методи. У кл³н³ц³ обласної ²вано-Франк³вської 

кл³н³чної ³нфекц³йної л³карн³ 39 хворим на ХГС окр³м комплекс-

ного кл³н³ко-лабораторного обстеження визначали вм³ст сиро-

ваткових гормон³в ТТГ, Т3, Т4, а також наявн³сть антит³л до 

тиреоглобул³ну. Б³льш³сть обстежених хворих були чолов³ки 

(71%) в³ком в³д 16 до 50 рок³в. Контрольну групу склали 

7 здорових донор³в (без маркер³в HCV-³нфекц³ї).  

Кл³н³чн³ та б³ох³м³чн³ досл³дження проводилися за загально-

прийнятими методиками в л³кувально-проф³лактичних ³ наукових 

закладах. Тиреоїдну функц³ю у хворих вивчали за допомогою 

рад³о³мунного методу. Визначення тироксину ³ трийодтирон³ну 

зд³йснювали за допомогою реактив³в РОО-Т4-ПГ ³ Р²О-Т3-ПГ. ХГС 

п³дтверджували шляхом визначення анти-HCV (²ФА) ³ ПЛР.  

Результати та обговорення. Встановлено, ще середн³й 

вм³ст гормон³в ЩЗ у сироватц³ кров³ хворих на ХГС знаходився в 

межах ф³з³олог³чних коливань ³ не в³др³знявся в³д таких у 

контрольн³й груп³: ТТГ (1,50±0,18) мкМ/мл (норма 0,23-3,40), Т3 

(1,62±0,05) ммоль/л (норма 1,0-2,8), Т4 (155,2±3,7) ммоль/л 

(норма 53-158). Проте р³вень ТТГ був п³двищений у 6 пац³єнт³в 

(в³д 3,55 до 10,95 мкМ/мл), Т3 ‟ у 3 (3,05 ммоль/л) ³ Т4 у 

17 (в³д 159 до 259 ммоль/л), чого не спостер³гається в контро-

льн³й груп³.  

Антит³л до тиреоглобул³ну ЩЗ не виявили у жодного 

пац³єнта як у досл³дн³й, так ³ в контрольн³й групах.  

Кореляц³йний анал³з не виявив значних зв’язк³в м³ж показ-

никами функц³онального стану ЩЗ ³ кл³н³ко-лабораторними 

проявами ХГС.  

Висновки. Проведене досл³дження св³дчить про невисокий 

р³вень зм³н функц³онального стану ЩЗ, за даними гормонального 

статусу ³ р³вня антит³л, у пац³єнт³в на ХГС. Дана ситуац³я 

пов’язана, перш за все, з переважанням чолов³к³в ³ в³ком обсте-

жених. Проте оц³нка стану ЩЗ хворих на ХГС дуже важлива, 

насамперед, для виключення протипоказань до застосування 

против³русної терап³ї.  
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Б.М. Дикий, О.Я. Пришляк, О.Є. Кондрин, Н.П. Гуровська, 

У.Я. Мазурок 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ 

ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ І ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. ²вано-Франк³вськ 

Актуальність. Широке розповсюдження герпетичної ³нфек-

ц³ї, пожиттєва персистенц³я в³русу в орган³зм³, пантропн³сть, 

рецидиви захворювання, несприятливий вплив на переб³г ваг³т-

ност³ ³ пл³д, дороговарт³сн³сть д³агностики ³ л³кування висувають 

герпетичну ³нфекц³ю (Г²) у ряд актуальних проблем сучасної 

охорони здоров’я. При Г² розвивається ³мунодеф³цит, обумов-

лений недостатн³стю р³зних ланок ³мунної системи та її неспро-

можн³стю ел³м³нувати в³рус з орган³зму. Антит³ла, як³ збер³га-

ються протягом усього життя, перешкоджають дальшому розпов-

сюдженню ³нфекц³ї, але не запоб³гають виникненню рецидив³в.  

Мета роботи ‟ вивчити кл³н³чн³ та ³мунолог³чн³ особливост³ 

рецидивної Г² та оптим³зувати л³кування хворих.  

Матеріали і методи. Спостер³гали 39 ос³б в³ком в³д 18 до 

70 рок³в, хворих на Г². Чолов³к³в було 56,4%, ж³нок ‟ 43,6%. 

Д³агноз у 74,4% хворих п³дтверджений лабораторно (²ФА ³ 

виявлення ДНК в³русу у кров³ методом ПЛР), а в решта випадк³в 

в³н аргументувався кл³н³ко-еп³дем³олог³чними даними. У 69,2% 

ос³б проведено визначення ³мунного статусу, який оц³нювали до 

початку ³ п³сля л³кування. Групу контролю становили 16 здорових 

ос³б.  

Результати та обговорення. Розповсюджена форма Г² 

д³агностована у 12,8% пац³єнт³в, локал³зований герпес ‟ у 

64,1%, опер³зувальний ‟ у 23,1%. У вс³х в³дм³чено рецидивний 

переб³г захворювання з переважанням (71,8%) середньотяжких 

форм. Рецидиву ³нфекц³ї сприяли гостр³ ³ хрон³чн³ захворювання, 

³нтоксикац³ї, переохолодження. Анамнестична тривал³сть хвороби 

була в³д 1 до 12 рок³в, частота рецидив³в складала в³д 1 до 2 ра-

з³в у м³сяць. У трьох випадках процес мав перманентний харак-

тер, коли новий висип виникав на тл³ ще попередн³х уражень.  

²мунний статус хворих на Г² виражався у зниженн³ в³днос-

ного (44,6±1,32)% ³ абсолютного числа (0,89±0,06)×109
 

1
/л 

Т-л³мфоцит³в. Нормальн³ показники складали в³дпов³дно 
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(62,56±1,35)% ³ (1,26±0,09)×109
 

1
/л. У хворих на Г² в³дм³чали 

зниження к³лькост³ Т-хелпер³в до (33,42±1,10), при норм³ 

(55,02±1,48)%, п³двищення вм³сту Ц²К до (5,68±0,40), при норм³ 

(3,08±0,26) од.  

Встановлено зниження к³лькост³ тромбоцит³в, лейкоцит³в з 

в³дносним л³мфо- ³ моноцитозом, пригн³чення активност³ Т-л³мфо-

цит³в та їх субпопуляц³й (СD4+, СD8+), п³двищення р³вня Ц²К, 

що т³сно пов’язано з³ зниженням активност³ ³нтерферонової 

системи. Причому, порушення ³мунного статусу однаково часто 

в³дм³чалося як при рецидивах, так ³ у фаз³ рем³с³ї захворювання, 

що, напевно, ³ визначає тривалу персистенц³ю в³рус³в ³ мож-

лив³сть рецидив³в.  

У л³куванн³ використовували комб³нац³ю ациклов³ру (400 мг 

5 раз³в у день протягом 7-10 дн³в) ³ циклоферону (2,5% розчин 

по 2 мл внутр³шньом’язово на 1-, 2-, 4-, 6-, 8-, 11-, 14-, 17-, 20-, 

23-³й дн³ п³сля завершення прийому прямих против³русних 

препарат³в). Така терап³я дала змогу пришвидшити регрес 

кл³н³чної симптоматики ³ досягти нормал³зац³ї кл³тинної складової 

³мун³тету.  

При повторному обстеженн³ ³мунного статусу в³дм³чалося 

зб³льшення к³лькост³ тромбоцит³в, лейкоцит³в ³ в³дносного та абсо-

лютного числа Т-л³мфоцит³в ‟ (60,74±1,28)% ³ (1,34±0,07)×109
 
1
/л 

в³дпов³дно, зб³льшення к³лькост³ Т-хелпер³в ‟ (49,84±1,17)%. Вм³ст 

Ц²К залишався на попередньому р³вн³ ³ склав (4,98±0,31) од.  

При катамнестичному спостереженн³ в³дм³чалося скорочення 

рецидив³в Г² до 2-3 за р³к, а прояви хвороби мали легкий переб³г 

з швидкими процесами репарац³ї.  

Висновки. Хвор³ на рецидивну герпетичну ³нфекц³ю 

потребують л³кування не т³льки в гострому пер³од³, але й у пер³од 

рем³с³ї. Поєднане застосування х³м³отерап³ї та ³мунотерап³ї 

сприяло швидш³й нормал³зац³ї ³мунної в³дпов³д³ ³ формуванню 

повноц³нного ³мунного захисту.  
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Ю.В. Донська, Н.В. С³монова, А.П. Петулько, Т.О. Лоскутова, 

О.О. Вол³кова, А.А. Гарагуля, Т.М. Пан³кова, ².². Петрашенко 

ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВІВ ВУЛЬВОВАГІНІТУ У 

ЖІНОК У МЕНОПАУЗІ 

Медична академ³я, м. Дн³про 

Актуальність. Менопауза вважається нев³д’ємним етапом 

стар³ння, кожна ж³нка переносить його по-своєму. Деяк³ не 

пом³чають особливих зм³н н³ в т³л³, н³ у св³домост³, ³нш³ 

в³дчувають себе некомфортно ³ погано переносять цей етап свого 

життя. В³к 48-50 рок³в для ж³нок у наш³й країн³ асоц³юється, на 

жаль, з р³зними порушеннями сечостатевого тракту, зумовленими 

деф³цитом естроген³в. Зм³ни в гормональному статус³ сл³д 

розглядати не т³льки як причину розвитку вульвоваг³н³ту, але ³ як 

його можлив³ насл³дки на р³вн³ м³кроб³оценозу п³хви.  

Проф³лактика рецидив³в вульвоваг³н³ту у ж³нок у менопауз³ 

є актуальною проблемою сучасної г³неколог³ї, враховуючи 

виражен³сть кл³н³чних прояв³в ³ високу частоту рецидив³в 

порушень м³кроб³оценозу статевих шлях³в.  

Мета дослідження: оптим³зац³я терап³ї вульвоваг³н³ту в 

пац³єнток у менопауз³ з³ зниженням частоти рецидив³в порушень 

м³кроб³оценозу статевих шлях³в.  

Матеріали і методи. Обстежено 62 ж³нки в³ком в³д 48 до 

55 рок³в, що перебували у менопауз³. Критер³ями виключення з 

досл³дження були пац³єнтки з ³нфекц³ями, що передаються 

статевим шляхом. На момент в³дбору в групи використовували 

анкетно-анамнестичний метод, загальне г³неколог³чне обсте-

ження, кл³н³ко-лабораторне досл³дження вид³лень з п³хви ³ каналу 

шийки матки ³з застосуванням бактер³оскоп³чних ³ бактер³оло-

г³чних метод³в досл³дження, вим³рювання рН п³хви.  

Перед початком терап³ї вс³ пац³єнтки були розпод³лен³ на дв³ 

групи: I ‟ 30 пац³єнток з вульвоваг³н³том, яким проводилася 

³нтраваг³нальна терап³я метрон³дазолом у комб³нац³ї з м³коназола 

н³тратом протягом 10 дн³в; II ‟ 32 пац³єнтки з таким же 

д³агнозом, для л³кування яких використовували препарат 

б³оспорин у форм³ саше, що м³стить жив³ м³кробн³ кл³тини 

Bacillus subtilis ³ Bacillus licheniformis, протягом 10 дн³в. 
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Результати та обговорення. При бактер³олог³чному досл³д-

женн³ ваг³нального вм³сту було д³агностовано зб³льшення к³лькост³ 

колон³й факультативних м³кроорган³зм³в: Staphylococcus, Entero-

coccus, Streptococcus faecalis, а також виявлено гриби роду 

Candida у високому титр³. Сл³д зазначити, що вже через 4 дн³ в³д 

початку л³кування пац³єнтки групи II в³дзначили значне зменшення 

вид³лень ³ в³дсутн³сть дискомфорту, пор³вняно з пац³єнтками групи 

I. При контрольному обстеженн³ п³сля зак³нчення л³кування 

кл³н³чна ефективн³сть терап³ї була досягнута у 65% пац³єнток 

групи I ³ у 97% ‟ II.  

Через 3 м³с. п³сля проведеного л³кування у пац³єнток групи 

II в 1,5 разу част³ше в³дзначено нормал³зац³ю б³оценозу статевих 

шлях³в, що виражалося в зменшенн³ лейкоцитарної реакц³ї ³ 

скороченн³ темп³в росту факультативних м³кроорган³зм³в.  

Висновки. Порушення гормонального фону з³ зниженням 

продукц³ї естроген³в у пац³єнток у менопауз³ актив³зує умовно-

патогенну флору, впливаючи при цьому на м³сцеву бар’єрну 

функц³ю. Адекватна патогенетично обґрунтована терап³я вульво-

ваг³н³ту в ж³нок менопаузального пер³оду є досить ефективним 

методом проф³лактики порушень м³кроб³оценозу статевих шлях³в.  

О.А. Дралова, О.В. Усачова, А.В. Чаяло 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ 

АБДОМІНАЛЬНОГО СИНДРОМУ В ДІТЕЙ НА ТЛІ 

ТОКСОКАРОЗНОЇ ІНВАЗІЇ 

Медичний ун³верситет, Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна 

л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. Частим проявом токсокарозної ³нваз³ї в д³тей 

є абдом³нальний синдром, який може бути як основним проявом 

хвороби, так ³ супроводжувати ³нш³ прояви цього паразитозу. 

Хвор³ можуть мати р³зн³ скарги: в³д нудоти до переймопод³бного 

болю в живот³, що часто призводить до не своєчасного призна-

чення л³кування. 

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ кл³н³чних прояв³в 

абдом³нального синдрому в д³тей на тл³ токсокарозної ³нваз³ї. 
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Матеріали і методи. П³д спостереженням було 8 д³тей з 

абдом³нальним синдромом, їх в³к в³д 3 до 14 рок³в, середн³й в³к ‟ 

(6,5±1,2) року. Ус³ були обстежен³ на наявн³сть Ig G до T. canis, 

ус³ виявились серопозитивними.  

Результати та їх обговорення. Б³ль у живот³ в д³тей 

з’являвся п³сля вживання їж³ та локал³зувався в еп³гастральн³й ³ 

навколопупков³й д³лянках. При обстеженн³ в³дм³чалося обкладан-

ня язика б³луватим нашаруванням. У д³тей з токсокарозною 

³нваз³єю больовий синдром тривав понад 3 дн³, у 3 з них був 

пов’язаний з прийомом їж³. Б³ль мав поступовий початок, був 

пом³рним, проте в³дм³чався монотонний характер його у 4 д³тей. 

При обстеженн³ симптоми подразнення очеревини були негативн³ 

в ус³х хворих. При цьому у 3 д³тей в³дм³чався п³дйом температури 

т³ла до субфебрильних цифр, в 1 ‟ до фебрильних. У частини 

пац³єнт³в (кожного другого) нудота супроводжувала абдом³на-

льний б³ль. У таких випадках синдром ³нтоксикац³ї був пом³рно 

виражений, блювання не було. Гепатомегал³ю реєстрували у 4 па-

ц³єнт³в з токсокарозною ³нваз³єю, що п³дтверджувалося ³ даними 

ультразвукового обстеження. Зм³н сеч³, випорожнень (потемн³ння 

чи знебарвлення) не в³дм³чено. Спленомегал³ю реєстрували у 

половини д³тей. При цьому скарг ³ дискомфорту при пальпац³ї 

живота у пац³єнт³в не було в³дм³чено.  

П³сля проведеної ет³отропної та патогенетичної терап³ї вже 

на 2-гу добу в³д початку л³кування мало м³сце зменшення 

кл³н³чних прояв³в абдом³нального синдрому ‟ болю з подальшим 

його зникненням, нормал³зац³я температури т³ла ³ покращення 

загального стану.  

Висновки. Абдом³нальний синдром у д³тей з токсокарозною 

³нваз³єю проявляється нудотою з больовим синдромом, гепато-

спленомегал³єю, що часто супроводжує п³двищення температури 

т³ла. Своєчасне призначення ет³опатогенетичного л³кування 

призводить до швидкого н³велювання кл³н³чних прояв³в цього 

синдрому та покращення загального стану дитини.  
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Г.М. Дубинська, Т.². Коваль, О.В. Даниленко, О.М.
 
²зюмська, 

О.В.
 
Саб³н³на, Т.С.

 
Кириченко, О.Г.

 
Марченко 

АНАЛІЗ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

ПАЦІЄНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ 

СD4+-ЛІМФОЦИТІВ 

Українська медична стоматолог³чна академ³я, 

Oбласний центр проф³лактики В²Л-³нфекц³ї та боротьби 

з³ СН²Дом, м. Полтава 

Актуальність. На тепер³шн³й час доведено, що ³снує зв’язок 

м³ж ступенем ³муносупрес³ї у В²Л/ВГС ко³нф³кованих пац³єнт³в 

та активн³стю репл³кац³ї ВГС, що ускладнює переб³г хрон³чного 

гепатиту С (ХГС) ³ сприяє прискоренню розвитку ураження 

печ³нки ³ формування цирозу. Зважаючи на обмежений доступ до 

обстеження й л³кування з приводу ХГС В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в 

в Україн³, розробка критер³їв для першочергового включення 

хворих у програми л³кування є актуальною проблемою.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати кл³н³ко-лабораторн³ харак-

теристики ХГС у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в залежно в³д 

початкового р³вня СD4+-л³мфоцит³в та з’ясувати фактори, що 

сприяють швидкому прогресуванню ф³броза печ³нки.  

Матеріали і методи. Для з’ясування особливостей переб³гу 

ХГС у В²Л-³нф³кованих було проведене кросс-секц³йне досл³д-

ження серед 104 хворих, як³ знаходились п³д спостереженням в 

Полтавському обласному центр³ проф³лактики В²Л-³нфекц³ї та 

боротьби з³ СН²Дом. Пац³єнти були розпод³лен³ на групи: ² ‟ ³з 

початковим р³внем СD4+-л³мфоцит³в менше 350 кл./мкл (n=71); 

²² ‟ ³з початковим р³внем СD4+-л³мфоцит³в б³льше 350 кл./мкл 

(n=33).  

Результати та обговорення. Обстежен³ групи пац³єнт³в не 

в³др³знялись м³ж собою за статтю (в обох переважали чолов³ки ‟ 

74,6% ³ 72,7% в³дпов³дно), генотипом ВГС, а також тривал³стю 

³нф³кування В²Л-³нфекц³ї ³ ВГС. Однак, пац³єнти ³з початковим 

р³внем СD4 л³мфоцит³в менше 350 кл./мкл виявились старшими 

(Ме 41,1 р³к (37,0-46,0), н³ж у ²² груп³ (Ме 38,1 (34,0-41,0) 

(р=0,010). За наявн³стю супутньої патолог³ї серед пац³єнт³в обох 

груп найчаст³ше реєстрували захворювання шлунково-кишкового 
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тракту (ШКТ) (81,7 ³ 72,7% в³дпов³дно по групах). При цьому, у 

хворих ² групи част³ше виявляли стеатоз печ³нки ‟ в 14,0%, 

(який взагал³ не реєстрували у пац³єнт³в ²², р=0,028), ³ хрон³чний 

панкреатит (46,5 проти 24,2%, р=0,034 в³дпов³дно). Серед 

кл³н³чних синдром³в ХГС у пац³єнт³в обох груп найчаст³ше 

д³агностували прояви диспепсичного, астено-невротичного, 

артралг³чного, гепатомегал³чного та гарячкового. Кл³н³чн³ прояви 

абдом³нально-больового синдрому у хворих ² групи виявлялися у 

2,0 разу част³ше (р=0,070). За б³ох³м³чними показниками кров³ 

в³дм³нностей м³ж групами не було. У пац³єнт³в ² групи в³дзначен³ 

нижч³ показники к³лькост³ еритроцит³в ‟ 4,2 (3,8-4,5)×1012 1
/л 

проти ‟ 4,6 (3,9-5,2)×1012 1
/л у ²² (р=0,031) ³ лейкоцит³в 4,9 (4,0-

5,8)×109 1
/л проти 5,9 (4,7-7,1)×109 1

/л у ²² (р=0,003). Кр³м того, 

у пац³єнт³в ² групи част³ше реєстрували тромбоцитопен³ю ‟ 

177,0 (105,0-230,0)×109 1
/л проти 201,0 (177,5-238,1)×109 1

/л у 

²² (р=0,010). Привертало увагу, що в обох групах переважали 

особи ³з ф³брозом печ³нки F2 (49,3 ³ 48,5% в³дпов³дно групам). 

Частка ос³б з ф³брозом F0 виявилася у 2,1 разу б³льшою серед 

ос³б ²² групи, однак без статистичної р³зниц³ м³ж ними (р=0,142). 

Кр³м того, у пац³єнт³в ²² групи не виявлено жодного пац³єнта ³з 

ф³брозом F4, у той час як у пац³єнт³в ² групи таких виявилося 

7,0%. На п³дстав³ отриманих даних методом лог³стичної регрес³ї 

визначен³ критер³ї швидкого прогресування ф³брозу печ³нки: 

початковий р³вень СD4+-л³мфоцит³в менше 350 кл./мкл 

(р=0,022), п³двищен³ р³вн³ загального б³л³руб³ну (р=0,012), АсАТ 

(р=0,041), л³мфоцит³в (р=0,001), наявн³сть супутн³х захворювань 

ШКТ (р=0,040): стеатоза печ³нки (р=0,016), хрон³чного 

холециститу (р=0,006) ³ хрон³чного панкреатиту (р=0,029). 

Висновки. Пац³єнти ³з ³муносупрес³єю виявилися старшими 

за в³ком, ³з проявами панцитопен³ї (тромбоцитопен³я, нижч³ р³вн³ 

еритроцит³в та лейкоцит³в) ³ б³льшою часткою ос³б ³з ф³брозом 

F4. Отриман³ дан³ св³дчать про вплив ступеня ³муносупрес³ї на 

кл³н³чний переб³г ХГС ³ швидк³сть прогресування ф³брозу 

печ³нки. На п³дстав³ отриманих даних розроблена модель, що 

дозволяє вид³лити групу хворих, що потребують першочергового 

призначення против³русної терап³ї ХГС.  
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Д.Г. Живиця, В.Г. Казека 

ВІРУСОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ 

ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 

ІН’ЄКЦІЙНІ НАРКОТИКИ, НА ФОНІ ЗАМІСНОЇ 

ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПРОТЯГОМ 

48 ТИЖ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, м. Запор³жжя 

Актуальність. У рамках досягнення ц³лей стратег³ї ЮНЕЙДС 

Fast Track до 2020 р. в Україн³ необх³дно одночасно реал³зувати 

низку заход³в, спрямованих на активне виявлення нед³агностованої 

В²Л-³нфекц³ї та ³нтенсивне розширення ефективного л³кування. У 

багатьох досл³дженнях показано, що л³кар³ неохоче призначають 

антиретров³русну терап³ю (АРТ) В²Л-³нф³кованим людям, як³ 

вживають ³н’єкц³йн³ наркотики (ЛВ²Н), через поширену думку, що 

вони не зможуть дотримуватися призначеного режиму л³кування. 

Зам³сна п³дтримувальна терап³я (ЗПТ) метадоном чи бупренор-

ф³ном як метод л³кування наркозалежност³ є одним з потужних 

елемент³в проф³лактики розповсюдження В²Л-³нфекц³ї та п³дви-

щення прихильност³ до АРТ у ЛВ²Н. 

Метою дослідження було визначити вплив ЗПТ на ефек-

тивн³сть АРТ у ЛВ²Н, хворих на В²Л-³нфекц³ю, пор³вняно з 

пац³єнтами, що ³нф³кувалися статевим шляхом.  

Матеріали і методи. У досл³дження включено 95 хворих 

на В²Л-³нфекц³ю, як³ ран³ше не отримували АРТ. Ус³х хворих 

було розпод³лено на три групи. У першу групу вв³йшли 33 хворих 

на В²Л-³нфекц³ю ЛВ²Н, як³ знаходились на ЗПТ з використанням 

метадону ‟ 22 (66,0%) особи чи бупренорф³ну ‟ 11 (34,0%) 

ос³б; у другу ‟ 32 хворих на В²Л-³нфекц³ю ЛВ²Н, як³ не отри-

мували ЗПТ; у третю ‟ 30 хворих з³ статевим шляхом 

³нф³кування В²Л. Середн³й в³к хворих склав 37 рок³в (в³д 24 до 

52). Ж³нок було 27 (28,4%), чолов³к³в 68 (71,6%). П³сля 

включення в досл³дження ус³м хворим призначено АРТ.  

Результати та обговорення. У хворих першої ³ третьої 

груп початковий р³вень CD4+-л³мфоцит³в склав 277 (207-417) ³ 

212 (97-327) мкл
-1 

в³дпов³дно, у друг³й ‟ 122 (61-254) мкл
-1
. Через 

6 м³с. п³сля початку л³кування в ус³х групах пац³єнт³в в³дм³чали 

п³двищення (р<0,05) абсолютної к³лькост³ CD4+-л³мфоцит³в: 
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+145 мкл
-1 

у перш³й, +184 ‟ у трет³й ³ +67 мкл
-1
 ‟ у друг³й груп³ 

хворих. У подальшому, на 12 м³с. л³кування, мали м³сце подальше 

зростання ³мунолог³чного показнику (р<0,05) ³ загальний прир³ст 

абсолютної к³лькост³ CD4+-л³мфоцит³в у хворих першої ³ третьої 

групи склав +212 ³ +207 мкл
-1 

в³дпов³дно, а у другої ‟ +121 мкл
-1
.  

Середн³й р³вень в³русного навантаження в обстежених групах 

хворих до призначення АРТ статистично не розр³знявся ³ склав у 

перш³й ‟ 4,89 (4,1-5,2) lg коп³й/мл, у друг³й ‟ 5,0 (4,2-5,6), у 

трет³й ‟ 5,2 (2,6-7,0) lg коп³й/мл. Через 6 м³с. АРТ частка 

пац³єнт³в з повною супрес³єю В²Л (HIV RNA<50 коп³й/мл) у 

перш³й ³ трет³й групах була вищою, н³ж у друг³й, вт³м ця р³зниця 

не була значимою (75,8; 76,7 ³ 61,3% в³дпов³дно). При оц³нц³ через 

12 м³с. спостереження було виявлено значимо вищий (р<0,01) 

в³дсоток хворих першої (93,9%) ³ третьої (90,0%) групи, як³ 

досягли повної в³русної супрес³ї, пор³вняно з другою групою ‟ 

58,1%. Сл³д зауважити, що в останн³й груп³ хворих протягом 6-

12 м³с. л³кування в³дбувалося зменшення частки пац³єнт³в з повною 

в³русною супрес³єю з 61,3 до 58,1%. 

Висновки. ²мунолог³чна ³ в³русолог³чна ефективн³сть АРТ у 

хворих на В²Л-³нфекц³ю ЛВ²Н на фон³ ЗПТ через 12 м³с. 

л³кування вища, н³ж у хворих ЛВ²Н ³ хворих з³ статевим шляхом 

³нф³кування В²Лом. У хворих ЛВ²Н, як³ не отримували ЗПТ у 

пер³од з 6 по 12 м³с. л³кування, в³дбувається зб³льшення к³лькост³ 

пац³єнт³в з в³русолог³чною невдачею.  

Д.Г. Живиця, В.Г. Казека, Л.В. Живиця, Г.Ф. Пономаренко, 

С.К. Лимар 

ГОРМОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ 

НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, м. Запор³жжя 

Актуальність. В Україн³ В²Л-³нфекц³я залишається актуаль-

ною проблемою для охорони здоров’я. Щодня реєструються нов³ 

випадки ³нф³кування, поширення В²Л-³нфекц³ї набагато б³льше 

оф³ц³йних даних. При В²Л-³нфекц³ї спостер³гається ураження 

багатьох систем орган³зму, у тому числ³ ендокринної, пров³дну 

роль при цьому в³д³грає хрон³чна ³мунна активац³я.  
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Мета дослідження: досл³дити зм³ни сироваткових р³вн³в 

тиреотроп³ну, гормон³в щитопод³бної залози та наднирник³в у 

хворих на В²Л-³нфекц³ю залежно в³д ступеня ³муносупрес³ї.  

Матеріали і методи. У досл³дження вв³йшли 64 хворих з 

В²Л-³нфекц³єю, як³ перебували на обл³ку в Запор³зькому облас-

ному центр³ проф³лактики ³ боротьби з³ СН²Дом. Ус³ пац³єнти не 

отримували АРТ. Їх розпод³лили на дв³ групи в³дпов³дно до 

ступеня ³муносупрес³ї (за к³льк³стю CD4+-л³мфоцит³в). Перша 

група ‟ це хвор³ з к³льк³стю CD4+-л³мфоцит³в б³льше 200 мкл
-1
, 

друга ‟ менше 200 мкл
-1
. Середн³й в³к хворих склав 36 рок³в (в³д 

26 до 47). Ж³нок було 29 (45,4%), чолов³к³в ‟ 35 (54,6%). 

Д³агноз В²Л-³нфекц³ї встановлювали в³дпов³дно до класиф³кац³ї 

ВООЗ 2006 р. Серед обстежених 14 (21,9%) пац³єнт³в були з 

I кл³н³чною стад³єю В²Л-³нфекц³ї, 7 (10,9%) ‟ з II, 13 (20,4%) ‟ 

з III ³ 30 (46,8%) хворих з IV кл³н³чною стад³єю.  

У IV кл³н³чн³й стад³ї найб³льш поширеною опортун³стичною 

³нфекц³єю був туберкульоз ‟ у 17 (56,7%) пац³єнт³в, у 3 (10,0%) 

хворих виявлено пневмоцистну пневмон³ю, у 3 (10,0%) ‟ ура-

ження печ³нки як в³русного генезу, так ³ токсичного; пневмон³ю 

та ³нш³ бактер³йн³ та опортун³стичн³ ³нфекц³ї д³агностовано у 

7 (23,3%). 

²мунолог³чне обстеження включало визначення абсолютного 

³ в³дносного р³вн³в Т-л³мфоцит³в (CD3+), Т-хелпер³в (CD4+), 

Т-к³лер³в (CD8+) за допомогою моноклональних антит³л на 

проточному цитофлуориметр³, а також ³ндексу ³мунореактивност³ 

(CD4+/CD8+). Вм³ст гормон³в наднирник³в (кортизолу, 

дег³дроеп³андростерону сульфату ‟ ДГЕА), тиреотроп³ну (ТТГ), 

гормон³в щитопод³бної залози (в³льного тироксину ‟ Т4, в³льного 

трийодтирон³ну ‟ Т3) у сироватц³ кров³ визначали за допомогою 

³муноферментного анал³зу.  

Результати та обговорення. При пор³внянн³ вм³сту 

гормон³в наднирник³в у хворих з В²Л-³нфекц³єю ³ контрольною 

групою (здоров³ особи) незалежно в³д р³вня ³мунодеф³циту 

виявлено зниження р³вня ДГЕА (р<0,05). Максимальне зниження 

(у 5 раз³в) вм³сту ДГЕА зареєстровано у хворих другої групи ‟ у 

середньому 0,8 (0,5-1,9) мкг/мл, при показнику в контрольн³й 

груп³ 5,3 (2-6,2) мкг/мл. Вм³ст сироваткового кортизолу ³ ТТГ у 

хворих на В²Л-³нфекц³ю, незалежно в³д ступеня ³муносупрес³ї, ³ 

контрольної групи значимо не в³др³знявся.  
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Р³вень сироваткових в³льних Т3 ³ Т4 був зниженим у хворих 

обох груп незалежно в³д ступеня ³муносупрес³ї (р<0,05). Так, у 

хворих другої групи в³дм³чали зниження в³льного Т4 в 1,5 разу ‟ 

до 12 (9,6-17) пмоль/л, пор³вняно з контрольною групою ‟ 

17 (16-19) пмоль/л. Р³вень сироваткового Т3 також був 

знижений (р<0,05) незалежно в³д тяжкост³ ³мунодеф³циту ³ склав 

4 (3,3-5) пмоль/л в ос³б першої групи ³ 4,9 (4-7) пмоль/л ‟ 

другої, пор³вняно з 6,5 (6-7) пмоль/л у контрол³.  

Висновки. У хворих на В²Л-³нфекц³ю, незалежно в³д 

ступеня ³муносупрес³ї, спостер³гається зниження р³вня сироват-

кового дег³дроеп³андростерону, а також зменшення вм³сту 

в³льного трийодтирон³ну ³ в³льного тироксину, при збережен³й 

концентрац³ї тиреотроп³ну.  

Л.В. Живиця, Д.Г. Живиця, Г.Ф. Пономаренко, С.К. Лимар, 

Л.Ю. С³янова, О.В. Царьова, Г.В. Глазунова 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ СКРИНІНГУ НА ГЕПАТИТИ В І С 

ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ПРИЗОВНИКІВ У ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, м. Запор³жжя 

Актуальність. Парентеральн³ гепатити В ³ С є серйозною 

проблемою медицини в Україн³, враховуючи поширен³сть ³нфек-

ц³й, високий в³дсоток хрон³зац³ї, багатор³чний латентний переб³г з 

формуванням хрон³чних форм. Вакцинопроф³лактика гепатиту В 

порушена у зв’язку з деф³цитом вакцин. Некерованою ³нфекц³єю 

залишається гепатит С. Активне виявлення ³нф³кованих ос³б 

серед здорових контингент³в населення має протиеп³дем³чне ³ 

д³агностичне значення. 

Мета роботи ‟ проанал³зувати ³нформативн³сть скрин³нгу на 

гепатит В ³ С у призовник³в у Запор³зьк³й област³ за 2010-2016 рр.  

Матеріали і методи. У досл³дження включено 806 призов-

ник³в, з яких 511 (перша група) було направлено в ³нфекц³йну 

кл³н³ку за позитивними результатами скрин³нгу (знайдено HВsАg, 

aнти-НСV), а 295 ‟ за результатами виявлення г³перб³л³руб³нем³ї 

(друга група). Обсяг обстеження ус³х пац³єнт³в включав розши-

рений спектр в³русних маркер³в, загально-кл³н³чн³ ³ б³ох³м³чн³ 

анал³зи, УЗД.  
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Результати та обговорення. В³русна природа печ³нкової 

патолог³ї була встановлена у 313 (38,8%) пац³єнт³в (з³ вс³х 

обстежених): у груп³ з позитивними результатами скрин³нгу ‟ у 

56,8%, у друг³й груп³ ‟ у 7,8%. У 277 (88,5%) призовник³в 

останньої групи встановлено д³агноз хрон³чного в³русного гепа-

титу, у тому числ³: ХГС ‟ у 227 (81,9%), ХГВ ‟ у 42 (15,2%), 

ХГ В+С ‟ у 8 (2,9%). У 68,0% хворих з хрон³чними в³русними 

гепатитами (ВГ) в анамнез³ був парентеральний еп³дфактор 

(гемотрансфуз³ї, операц³ї, татуаж тощо), перенесли гострий ВГ 

14 хворих, ³з с³мейних осередк³в ВГ було 7 пац³єнт³в. У 8 (2,6%) 

ос³б д³агностовано гострий гепатит В (стад³ї розпалу, п³зньої 

реконвалесценц³ї), у 28 (8,9%) обстежених ‟ паст³нфекц³я HCV. 

У 355 (44,0%) призовник³в встановлено печ³нкову патолог³ю 

не³нфекц³йної природи. У 43 пац³єнт³в ц³єї групи були хибно 

позитивн³ результати виявлення aнти-HCV на етап³ первинного 

скрин³нгу. Хворим були встановлен³ д³агнози: синдром Жильбера 

(183), медикаментозний гепатит (7), неалкогольний стеатогепатит 

(10), авто³мунний гепатит (3), реактивний гепатит (14).  

Здоровими виявилося 138 (17,2%) призовник³в.  

Таким чином, д³агностична ³нформативн³сть скрин³нгу на ВГ, 

проведеного на амбулаторному етап³ обстеження призовник³в, 

склала 56,8%. Значно р³знилися показники ³нформативност³ 

скрин³нгу за типами ВГ: при гепатит³ В в³дсоток п³дтвердження 

був в 1,7 разу вищий, н³ж при гепатит³ С (в³дпов³дно 91,2 ³ 

51,4%). Отриман³ результати ³нф³кування пац³єнт³в з синдромом 

Жильбера (7,8%) дозволяють рекомендувати проведення скри-

н³нгу в ц³й груп³ ос³б на етап³ амбулаторного обстеження.  

При пор³внянн³ груп призовник³в у перш³ роки використання 

скрин³нгу (2010-2011 рр.) ³ в останн³ 3 роки (2014-2016 рр.) 

в³дм³чено зб³льшення цього контингенту хворих в 1,5 разу, а також 

зб³льшення в³кового контингенту в³ком 24-36 рок³в  (з 10,0 до 

23,0%). Позитивн³ результати скрин³нгу на в³русн³ маркери були у 

68,0% госп³тал³зованих пац³єнт³в. Знизився втрич³ (з 22,4% у 

2010 р. до 7,1% у 2016 р.) в³дсоток здорових ос³б серед обсте-

жених контингент³в призовник³в, що може св³дчити про б³льш 

ретельний в³дб³р пац³єнт³в при направленн³ у стац³онар. Зб³ль-

шилася частина пац³єнт³в (до 52,6%) з патолог³єю печ³нки 

нев³русної природи, що потребує б³льшої уваги гастроентеролог³в 

до цього контингенту хворих. ²нформативн³сть скрин³нгу знизилася 

на 10,4%, що може бути пов’язано з як³стю тест-систем.  
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Висновки. Д³агностична ³нформативн³сть скрин³нгу на ВГ у 

призовник³в Запор³зької област³ складає 56,8%, (гепатит В ‟ 

91,2%, гепатит С ‟ 51,4%). Рекомендується проведення скрин³нгу 

у пац³єнт³в ³з синдромом Жильбера, ³нф³кування яких досягає 

7,8%.  

Д.А. Задирака, О.В. Рябоконь, О.В. Усачова, О.О. Фурик 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЕНТЕРОВІРУСНОГО 

МЕНІНГІТУ В ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ 

Медичний ун³верситет, м. Запор³жжя 

Серозний мен³нг³т (СМ) займає пров³дне м³сце серед 

уражень центральної нервової системи. В³домо, що СМ є одн³єю з 

основних форм ентеров³русної ³нфекц³ї, обумовлюючи понад 60% 

ус³х СМ. Переб³г ентеров³русної нейро³нфекц³ї част³ше сприят-

ливий, проте останн³ми роками з’явилися пов³домлення про 

спалахи мен³нг³ту ³ мен³нгоенцефал³ту з досить високою леталь-

н³стю, обумовлених ентеров³русом 71-го типу, який має виражену 

нейротропн³сть.  

Мета роботи ‟ визначити частоту ентеров³русної ет³олог³ї 

серозного мен³нг³ту ³ з’ясувати його кл³н³ко-лабораторн³ особливост³.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходився 

51 хворий на СМ. Д³агноз встановлено кл³н³ко-лабораторно. 

Ентеров³русну ет³олог³ю СМ п³дтверджено методом пол³меразної 

ланцюгової реакц³ї (ПЛР) з подальшою ³дентиф³кац³єю рибонук-

леїнової кислоти (РНК) ентеров³рус³в у кал³ та л³квор³ ³ визна-

ченням 71-го типу ентеров³русу.  

Результати та обговорення. Ентеров³русну ет³олог³ю СМ, 

за результатами ПЛР, було п³дтверджено у б³льшост³ (27; 52,9%) 

пац³єнт³в, проте 71-ий тип ентеров³русу не був виявлений у 

жодному випадку.  

Анал³з в³кового складу пац³єнт³в на СМ дав змогу 

встановити, що найчаст³ше хвор³ли д³ти в³ком в³д 8 до 11 рок³в; 

частота виявлення ентеров³русу склала 40,8 проти 12,5% 

(χ2
=5,09, р<0,02) захвор³лих на СМ нез’ясованої ет³олог³ї ц³єї ж 

в³кової групи, за в³дсутност³ статистично значущої р³зниц³ у 

статевому склад³ пац³єнт³в обстежених груп (χ2
=0,01, р>0,05).  
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СМ характеризувався гострим початком з дом³нуванням у 

дебют³ захворювання загально³нтоксикац³йного, загальномозко-

вого ³ мен³нгеального синдром³в. Анал³зуючи кл³н³чн³ симптоми 

загально³нтоксикац³йного синдрому виявлено, що г³перп³рекс³я 

част³ше реєструвалася у хворих на СМ нез’ясованої ет³олог³ї, 

пор³вняно з хворими на ентеров³русний СМ: 29,2 проти 3,7% 

(χ2
=6,03, р=0,01), тод³ як фебрильна гарячка дом³нувала у 

б³льшост³ (18; 66,7%) хворих на СМ ентеров³русної ет³олог³ї, а у 

хворих з нез’ясованою ет³олог³ю СМ п³двищення температури 

т³ла до фебрильних цифр реєструвалося майже в 1,5 разу р³дше 

(11; 45,8%).  

Анал³з загальномозкової симптоматики показав, що цефалг³ч-

ний синдром переважав у вс³х хворих на СМ незалежно в³д 

ет³олог³ї процесу. Проте у пац³єнт³в на СМ нез’ясованої ет³олог³ї 

б³ль в очних яблуках при рухах, пальпац³ї та фотофоб³я вияв-

лялися част³ше, пор³вняно з хворими на ентеров³русний мен³нг³т: 

62,5 проти 33,3% (χ2
=4,3, р=0,04). 

Анал³зуючи наявн³сть ³ ступ³нь виразност³ мен³нгеального 

синдрому виявлено, що позитивн³ мен³нгеальн³ знаки були наявн³ 

в ус³х хворих. Проте у пац³єнт³в з СМ ентеров³русної ет³олог³ї 

дисоц³ац³я мен³нгеальних знак³в реєструвалася част³ше (48,2 про-

ти 20,8%, χ2
=4,2, р=0,04), пор³вняно з хворими на СМ нез’ясо-

ваної ет³олог³ї.  

Особлив³стю л³квород³агностики СМ ентеров³русної ет³олог³ї 

було виявлення в дебют³ захворювання нейтроф³льного плеоци-

тозу у кожного четвертого хворого (7; 25,9%) за в³дсутност³ 

под³бних зм³н у хворих на СМ нез’ясованої ет³олог³ї.  

Висновки. Серед хворих на серозний мен³нг³т ентеров³русна 

ет³олог³я захворювання п³дтверджена у 52,9% пац³єнт³в, при цьому 

71-го типу ентеров³русу не виявлено в жодному випадку. 

Найчаст³ше серозний мен³нг³т мав ентеров³русну ет³олог³ю у д³тей 

в³ком в³д 8 до 11 рок³в. Для серозного мен³нг³ту ентеров³русної 

ет³олог³ї, який спричинений не 71-им типом в³русу, характерними 

виявилися гострий початок, переважно фебрильна гарячка 

(66,7%), менш виражена загальномозкова симптоматика, дисо-

ц³ац³я мен³нгеальних знак³в (48,1%), наявн³сть нейтроф³льного 

плеоцитозу (25,9%) у дебют³ захворювання ³ доброяк³сний переб³г 

захворювання.  
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А.М. Задорожний, Н.М. Прикуда, Г.П. Сосна 

КЛІНІКО-ЕТІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ ГНІЙНОГО МЕНІНГІТУ 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. Данила Галицького, м. Льв³в 

Актуальність. Гн³йний мен³нг³т, незважаючи на пост³йне 

удосконалення метод³в д³агностики та л³кування, надал³ залиша-

ється проблемою сьогодення, що зумовлено високою частотою 

тяжких форм хвороби ³ значним р³внем летальност³.  

Мета роботи ‟ вивчити кл³н³ко-ет³олог³чну характеристику 

летальних випадк³в гн³йного мен³нг³ту в дорослих. 

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з 

медичних карт стац³онарного хворого ³ протокол³в патолого-

анатом³чного досл³дження пац³єнт³в Льв³вської обласної ³нфек-

ц³йної кл³н³чної л³карн³ (ЛО²КЛ) з д³агнозом “Гн³йний мен³нг³т” 

за 2006-2016 рр.  

Результати та обговорення. Упродовж пер³оду спостере-

ження у ЛО²КЛ зареєстровано 15 летальних випадк³в серед 

хворих на гн³йний мен³нг³т, ет³олог³ю яких вдалось з’ясувати. ²з 

них ‟ 9 (60,0%) чолов³к³в ³ 6 (40,0%) ж³нок в³ком в³д 30 до 

87 рок³в. У 1-3-тю доби хвороби госп³тал³зовано 46,6% пац³єнт³в, 

на 4-6-ту ‟ 33,3%, ³нш³ ‟ п³зн³ше. 

У 10 (66,7%) пац³єнт³в д³агноз встановлений на догосп³та-

льному етап³, у 5 (33,3%) ‟ попередн³й д³агноз не п³дтвердився. 

Найчаст³ше на догосп³тальному етап³ зустр³чались так³ вар³анти 

д³агноз³в: “ГРВ². Синдром мен³нг³зму” ‟ у 13,3% хворих, “В³рус-

ний гепатит”, “Харчова токсико³нфекц³я”, “В³русний мен³нго-

енцефал³т” ‟ по 6,6%.  

У 4 (26,7%) хворих розвитку гн³йного мен³нг³ту передували 

гн³йний отит (2 хворих) ³ пневмон³я (2).  

Прижиттєво збудники вид³лено у 8 (53,3%) пац³єнт³в: при 

бактер³олог³чному досл³дженн³ кров³ (2), л³квору (3), гн³йного вм³с-

ту з вуха (1); бактер³оскоп³чно виявлено у кров³ (3), л³квор³ (2).  

Посмертно збудники вид³лено у 7 (46,7%) ос³б: бактер³оло-

г³чно ‟ з тканини легень (1), ³з кров³ (2), ³з м’яких мозкових обо-

лонок ³ речовини мозку (5), бактер³оскоп³чно ‟ з в³дбитк³в 

оболонок головного мозку (3), ³з мазка порожнини п³рам³дної 

к³стки (1). 
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Виявляли так³ м³кроорган³зми: у 4 (26,7%) хворих ‟ 

N. meningіtidis, у 4 (26,7%) ‟ S. epidermidis, у 2 (13,3%) ‟ 

L. monocytogenes, у 2 (13,3%) ‟ K. pneumoniae, у 2 (13,3%) ‟ 

грампозитивн³ стрептококи, в 1 (6,7%) пац³єнта ‟ P. aeruginosa, 

в 1 (6,7%) ‟ S. aureus. Встановлено, що S. epidermidis у 73,3% 

ос³б перебував у м³кст-культур³ з K. рneumoniae, S. pneumoniae ³ 

S. viridians. 

Висновки. Гн³йний мен³нг³т част³ше завершувався летально 

у чолов³к³в (60,0%). Д³агностувати первинне вогнище вдалося у 

26,7% хворих. Основними ет³олог³чними чинниками гн³йного 

мен³нг³ту з летальним завершенням були N. meningіtidis (26,7%) 

³ S. epidermidis (26,7%). 

².А. Зайцев, В.В. Пот³й 

ОЦІНКА ОБСЯГУ ПОПУЛЯЦІЇ ХВОРИХ НА ГЕПАТИТ С 

ДЛЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ З МЕТОЮ ВПЛИВУ НА 

ПОКАЗНИКИ СМЕРТНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З КІНЦЕВИМИ 

СТАДІЯМИ ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕЧІНКИ 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. О.О. Богомольця, м. Київ, 

Донецький нац³ональний медичний ун³верситет, 

м. Лиман Донецької област³ 

Актуальність. У 2016 р. ВООЗ опубл³кувала “Глобальну 

стратег³ю сектору охорони здоров’я по в³русному гепатиту 2016-

2021 рр.”, зг³дно з якою країни, що п³дтримали цей документ, у 

тому числ³ й Україна, повинн³ вжити заходи, спрямован³ на повну 

ел³м³нац³ю гепатиту В (ГВ) ³ С (ГС) до 2030 р. Ця стратег³я 

передбачає, зокрема, досягнення деяких ц³льових показник³в з³ 

скорочення числа нових випадк³в захворювання на 30% до 

2020 р. й на 90% ‟ до 2030 р., ³ смерт³ в³д хрон³чного ВГ на 10 ³ 

65% в³дпов³дно. 

Мета роботи ‟ оц³нити обсяг популяц³ї хворих на ГС, як³ 

потребують терап³ї, для досягнення ц³льових показник³в ВООЗ 

щодо зниження летальност³ в³д ВГ, а також оц³нити вплив на неї 

скорочення числа нових випадк³в захворювання.  
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Матеріали і методи. Для вир³шення поставлених завдань 

нами була розроблена модель динам³ки популяц³ї хворих на ГС в 

Україн³ при природному переб³гу й п³д впливом терап³ї. За 

результатами деяких досл³джень (А.Л. Гураль ³ сп³вавт., 2000), 

к³льк³сть хворих на ГС в Україн³ складає близько 3%, що дор³в-

нює 1 млн 275 тис. ос³б. Розпод³л пац³єнт³в за статтю, в³ком, 

стад³єю ф³брозу було проведено зг³дно з результатами обсте-

ження репрезентативної виб³рки з 606 хворих на ГС, що спосте-

р³галися нами (².А. Зайцев ³ сп³вавт., 2014). Оск³льки число 

оф³ц³йно зареєстрованих випадк³в гострого ГС набагато менше, 

н³ж у д³йсност³, ми допустили, що воно може становити 1% в³д 

обсягу виб³рки, тобто 12 750 випадк³в за р³к. Ця цифра 

приблизно в³дпов³дає модельн³й к³лькост³ летальних випадк³в в³д 

гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) ³ декомпенсованого цирозу 

печ³нки (ЦП), а також опубл³кованим даним про смертн³сть в³д 

останнього (Л.А. Чепелевська, 2013). Частоти прогрес³ї ф³брозу 

були розрахован³ зг³дно даним H. Razavi et al., 2014. Передба-

чалося, що л³кування буде проводитися т³льки хворим з³ стад³єю 

ф³брозу F3/F4, ³ лише против³русними препаратами прямої д³ї з 

ефективн³стю 90 й 80% для пац³єнт³в без ЦП та з ЦП в³дпов³дно.  

Результати та обговорення. Емп³ричним шляхом було 

встановлено, що для зниження летальност³ в³д ЦП ³ ГЦК до 

2021 р. на 8,9% необх³дно щор³чно, починаючи з 2018 р., 

л³кувати 50 тис. пац³єнт³в (25 тис. з F3 ³ 25 тис. з F4), а почина-

ючи з 2021 р. ³ до 2030 р. ‟ по 40 тис. хворих щор³чно. У цьому 

випадку летальн³сть в³д ЦП ³ ГЦК до 2030 р. знизиться на 59,7%. 

Таким чином, загальне число прол³кованих хворих повинно 

скласти 560 тис. ос³б, або 43,9% в³д вих³дної популяц³ї хворих. 

Ерадикац³я ³нфекц³ї майже у половини популяц³ї хворих, у 

поєднанн³ з протиеп³дем³чними заходами, повинна привести до 

зниження захворюваност³ на гострий ГС, отже й випадк³в 

хрон³чного ГС. Якщо г³потетичне число щор³чно ³нф³кованих 

зараз становить 12 750 ос³б, то до 2021 р. воно повинно 

знизитися до 8 750, а до 2030 р. ‟ до 1 100 ос³б за р³к. Однак, 

через особливост³ природного переб³гу ГС цей факт не завдасть 

пом³тного впливу на число хворих з F3/F4, проте, це приведе до 

скорочення числа ос³б, як³ будуть л³куватися у другу чергу, на 

84 250 чолов³к. 
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Висновки. Л³кування достатньої к³лькост³ хворих з тяжким 

ф³брозом ³ ЦП (приблизно 44% в³д загальної популяц³ї хворих на 

ГС) дозволить досягти ц³льових показник³в ВООЗ щодо скоро-

чення к³лькост³ нових випадк³в захворювання й смерт³ в³д 

хрон³чного ВГ, однак, це не буде означати ел³м³нац³ї гепатиту, 

тому що б³льша частина популяц³ї хворих при так³й стратег³ї не 

буде одержувати против³русну терап³ю. Скорочення к³лькост³ 

випадк³в гострої ³нфекц³ї на 90% до 2030 р. не вплине на число 

хворих з тяжким ф³брозом ³ ЦП, однак значно зменшить обсяг 

популяц³ї, яка потребує призначення терап³ї у другу чергу.  

О.О. Зубач 

СЕЗОННІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ НА 

ЛЬВІВЩИНІ ПРОТЯГОМ 2001-2016 рр. 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. Данила Галицького, м. Льв³в 

Актуальність. Р³вень захворюваност³ на лептосп³роз в 

Україн³ залишається на стало високому р³вн³ протягом багатьох 

десятир³ч. Пац³єнти ³з лептосп³розом на тривалий час втрачають 

працездатн³сть, зазнаючи як моральних, так ³ матер³альних втрат 

у зв’язку з³ значною тривал³стю л³кування та потребою у 

повноц³нному в³дновленн³. Част³ше хвороба уражає чолов³к³в, як³ 

є основними годувальниками с³м’ї.  

Мета роботи ‟ вивчити сезонн³сть лептосп³розу на тери-

тор³ї Льв³вської област³ з в³дпов³дним встановленням шлях³в 

зараження ³ визначенням заход³в, спрямованих на проф³лактику 

виникнення хвороби.  

Матеріали і методи. За допомогою ретроспективного ана-

л³зу проведено вивчення сезонних особливостей лептосп³розу у 

пац³єнт³в, як³ знаходились на л³куванн³ з приводу ц³єї патолог³ї у 

Льв³вськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ у 2001-2016 рр.  

Результати та обговорення. За зазначений пер³од у 

Льв³вськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ з д³агнозом 

лептосп³розу прол³ковано 430 хворих. Основна к³льк³сть випадк³в 

(354; 82,33%) ф³ксувалась у липн³-грудн³. При цьому п³к к³ль-

кост³ захвор³лих в³дзначено у серпн³ ‟ 110 (25,58%) ³з посту-
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повим пом³сячним зниженням к³лькост³ випадк³в хвороби. Так, у 

вересн³ з д³агнозом лептосп³розу поступило 76 (17,67%) хворих, 

у жовтн³ ‟ 70 (16,28%), у листопад³ ‟ 33 (7,67%) ³ у грудн³ ‟ 

28 (6,51%) пац³єнт³в. На решта ш³сть м³сяц³в (с³чень ‟ червень) 

припало лише 76 (17,67%) звернень хворих. Абсолютний м³н³-

мум ‟ 4 (0,93%) госп³тал³зованих пац³єнти заф³ксовано у травн³. 

Протягом ³нших м³сяц³в цього пер³оду реєструвалось в³д 11 до 

19 випадк³в щом³сячно (2,56-4,42%). Враховуючи отриман³ резу-

льтати, як³ св³дчать про значне переважання випадк³в лепто-

сп³розу протягом л³тньо-ос³ннього пер³оду, можна припустити, що 

на територ³ї Льв³вської област³ вагомим є водний шлях передач³ 

(купання у стоячих водоймах, заняття водними видами спорту, 

рибальство, пиття води ³з природних джерел п³д час л³тнього 

в³дпочинку) ³ контактний та ал³ментарний шляхи (активне 

проведення с³льськогосподарських роб³т, пов’язаних ³з сезонним 

збором урожаю в серпн³-жовтн³, а також щор³чне в³дкриття 

сезону полювань для мисливц³в у середин³ серпня).  

Висновки. Виявлено переважання к³лькост³ випадк³в лепто-

сп³розу на територ³ї Льв³вської област³ протягом липня-грудня з 

п³ком у серпн³. К³льк³сть пац³єнт³в, як³ були госп³тал³зован³ протя-

гом зазначених м³сяц³в у стац³онар, є у 4,6 разу вищою, н³ж за 

пер³од с³чень-червень (354 хворих проти 76). Враховуючи сезонн³ 

особливост³ та в³дпов³дн³ ймов³рн³ шляхи зараження пац³єнт³в 

лептосп³розом на теренах нашого рег³ону, необх³дно звернути 

особливу увагу на дотримання сан³тарних норм щодо водойм, у 

яких дозволено купання для людей протягом л³тн³х м³сяц³в, 

покращити забезпечення роб³тник³в с³льського господарства 

водонепроникним спецодягом, а також посилити дератизац³йн³ 

заходи ³ просв³тницьку роботу серед груп профес³йного ризику.  

Л.А. ²ванова, М.Н. Гарас, Р.Ю. Б³лейчук, О.П. Сингаївська 

ДІАГНОСТИЧНА РОЛЬ КЛІНІЧНО-ПАРАКЛІНІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ У ВИЯВЛЕННІ ІНФЕКЦІЙНОГО 

МОНОНУКЛЕОЗУ В ДІТЕЙ 

Буковинський медичний ун³верситет, 

Обласна дитяча кл³н³чна л³карня, м. Черн³вц³ 

Актуальність. До недавнього часу ³нфекц³йний мононук-

леоз, спричинений в³русом Епштейна-Барр, вважався абсолютно 
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доброяк³сним захворюванням, оск³льки основними кл³н³чно-пато-

генетичними проявами ц³єї ³нфекц³ї був доброяк³сний л³мфо-

прол³феративний процес. Однак на сучасному етап³ вченими 

накопичен³ знання, що висв³тлюють питання ³мунопатолог³ї та 

³мунорегуляц³ї при Епштейна-Барр в³русн³й ³нфекц³ї (ЕБВ²), як³ 

змусили переглянути ставлення до цього захворювання ³ довести 

можлив³сть його затяжного, персистувального ³ хрон³чного 

переб³гу, розвитку загрозливих ускладнень (м³окардит, пол³нейро-

пат³я, тромбоцитопен³я), генерал³зац³ї процесу (в ³муноскомпро-

метованих д³тей), а також небезпечних насл³дк³в хвороби у 

вигляд³ л³мфопрол³феративних захворювань та авто³мунних 

стан³в. За даними ВООЗ, щороку у св³т³ в³русом Епштейна-Барр 

³нф³кується в³д 16 до 800 ос³б на 100 тис. населення, понад 50% 

д³тей перших 10-ти рок³в життя, а 80-90% дорослих мають 

специф³чн³ до в³русу антит³ла як маркер попереднього ³нф³ку-

вання. Значний пол³морф³зм кл³н³чних прояв³в ³нфекц³йного 

мононуклеозу, пол³орган³сть ураження, часто в³дсутн³сть ч³тких 

кл³н³чно-паракл³н³чних критер³їв ³ в³дтерм³нован³сть у час³ резуль-

тат³в доступних лабораторних тест³в, а ³нод³ й неможлив³сть їх 

проведення, утруднюють д³агностику захворювання на догосп³-

тальному етап³ та при надходженн³ до стац³онару.  

Метою роботи було покращити д³агностику ³нфекц³йного 

мононуклеозу у д³тей шляхом вивчення сучасних особливостей 

переб³гу та анал³зу д³агностичної ц³нност³ кл³н³чних, ³нструмен-

тальних ³ лабораторних показник³в у вериф³кац³ї захворювання.  

Матеріали і методи. З дотриманням принцип³в б³оетики, 

за пер³од 2014-15 рр., на баз³ ³нфекц³йного боксованого в³дд³лення 

крапельних ³нфекц³й КМУ “Обласна дитяча кл³н³чна л³карня” 

(м. Черн³вц³) спостер³гали 65 д³тей, хворих на ³нфекц³йний моно-

нуклеоз. Обстеження та л³кування хворих проводилося в³дпов³дно 

з протоколом, затвердженим наказом МОЗ України № 354 в³д 

09.07.2004 р.  

Результати та обговорення. Для хворих на ³нфекц³йний 

мононуклеоз д³тей характерн³ кл³н³чн³ особливост³, зокрема, 

раптовий початок захворювання (у 93,8%) з гарячки, вищої за 

37,5°С (у 80,0%), наявн³сть ексудативного тонзил³ту (у 81,6%), 

п³дщелепної та шийної л³мфаденопат³ї (у 90,7%), утрудненого 

носового дихання (у 78,4%) ³ гугнявост³ голосу (у 73,8%). 

Типовими лабораторними критер³ями ³нфекц³йного мононук-

леозу ЕБВ ет³олог³ї вериф³ковано лейкоцитоз (у 82,6%) ³ в³днос-
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ний вм³ст атипових мононуклеар³в у периферичн³й кров³ б³льше 

10% (у 78,3%). 

Недостатньо чутливими (57-65%) ³ специф³чними (45-50%) 

у п³дтвердженн³ ³нфекц³йного мононуклеозу виявилися гепато- (за 

даними ф³зикального обстеження) та спленомегал³я (за резуль-

татами сонограф³чного досл³дження). Водночас явища ексудатив-

ного тонзил³ту, л³мфаденопат³ї та наявн³сть атипових мононук-

леар³в у периферичн³й кров³ у п³дтвердженн³ ³нфекц³йного 

мононуклеозу ЕБВ ет³олог³ї виявилися високоспециф³чними (90, 

95 ³ 78% в³дпов³дно), проте з³ значною часткою хибнонегативних 

результат³в.  

Висновки. Враховуючи недостатню д³агностичну ц³нн³сть 

кл³н³чно-анамнестичних ³ сонограф³чних показник³в у виявленн³ 

³нфекц³йного мононуклеозу в д³тей, що п³дтверджується низькими 

значеннями в³дношення правдопод³бност³ та показник³в ризику, 

використання їх доц³льне лише в комплекс³ м³ж собою ³ 

загальнокл³н³чними гематолог³чними критер³ями.  

Л.А. ²ванова, М.Н. Гарас, Р.Ю. Б³лейчук, О.В. Хуторна 

ВИПАДОК ТРОПІЧНОЇ МАЛЯРІЇ У ПІДЛІТКА 

Буковинський медичний ун³верситет,  

Обласна дитяча кл³н³чна л³карня, м. Черн³вц³ 

Актуальність. У 2015 р. у св³т³ зареєстровано б³ля 214 млн 

випадк³в захворювання ³ приблизно 430 тис. випадк³в смерт³ в³д 

маляр³ї. На тл³ незначного зменшення к³лькост³ випадк³в маляр³ї 

у св³т³ число м³кст-маляр³ї зб³льшилось на 13,1%, рецидив³в ‟ у 

1,9 разу, летальних випадк³в в³д троп³чної маляр³ї ‟ у 3,8 разу. В 

останн³ роки в Україн³ реєструвалися 50-90 випадк³в маляр³ї 

щороку, також щор³чно реєтрувалися до 5 летальних випадк³в.  

Р³дк³сн³сть захворювання в Україн³, кл³н³чний пол³морф³зм 

його дебюту в п³дл³тковому в³ц³ можуть зумовлювати труднощ³ 

раннього виявлення маляр³ї ³, як насл³док, проблемний кл³н³чний 

маршрут пац³єнта.  

Метою роботи було проанал³зувати д³агностично-л³кувальн³ 

особливост³ випадку зав³зної троп³чної маляр³ї у п³дл³тка ³ 

кл³н³чний маршрут пац³єнта.  
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Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходився 

п³дл³ток Д., 10.12.1998 р. н., громадянин Н³гер³ї, який прибув в 

Україну для вступу на навчання.  

Результати та обговорення. По приїзд³ почував себе 

пер³одично недобре ‟ дв³ч³ впродовж тижня були еп³зоди 

гарячки, яка минала самост³йно. Захвор³в раптово ‟ скарги на 

багаторазове блювання, п³двищення температури т³ла та слаб³сть, 

з приводу чого викликав швидку медичну допомогу. 

Консультований л³карем-³нфекц³он³стом обласної кл³н³чної л³карн³, 

проте з приводу гострого болю у живот³ скерований у 

приймальне в³дд³лення л³карн³ швидкої медичної допомоги. При 

надходженн³ стан розц³нено як тяжкий, хлопець госп³тал³зований 

у в³дд³лення анестез³олог³ї у палату ³нтенсивної терап³ї. За 

допомогою англомовного спец³ал³ста-анестез³олога, з анамнезу 

встановлено наявн³сть двох еп³зод³в остуди за останн³й тиждень ³ 

споживання гамбургера напередодн³, а також актуальний в³к 

пац³єнта (17 рок³в 10 м³с.). Пац³єнт притомний, проте загаль-

мований, на питання в³дпов³дає ³з затримкою, рухами голови. При 

спроб³ с³сти ³з п³дтримкою ‟ задишка. Слизов³ оболонки бл³до-

рожев³, сух³, незначна ³ктеричн³сть склер. Температура т³ла 

38,2°C. Дихання самост³йне, жорстке, ослаблене в нижн³х 

в³дд³лах. Тони серця ритм³чн³, приглушен³, АТ 110 ³ 80 мм рт. ст. 

Жив³т м’який, чутливий в еп³гастр³ї. Печ³нка на р³вн³ правої 

реберної дуги. Селез³нка не пальпується. Д³урез знижений.  

При лабораторно-³нструментальному обстеженн³ встановлено 

анем³ю легкого ступеня, незначну лейкопен³ю, б³ох³м³чний 

скрин³нг сироватки кров³ у межах в³кової норми; рентгенолог³чно 

легенев³ поля без ³нф³льтративних т³ней, на ЕКГ ‟ ознаки 

субеп³кард³альної ³шем³ї м³окарда передньобокової ст³нки ³ 

верх³вки л³вого шлуночка, тропон³новий тест негативний.  

За рекомендац³ями дитячого ³нфекц³он³ста набрано товсту 

краплю кров³, проте результат планований на наступний робочий 

день, за в³ковими ³ кл³н³чними показаннями пац³єнт транспорто-

ваний в ВА²Т ОДКЛ. У динам³ц³ стан пог³ршався: з’явилися 

петех³альна енантема на язиц³, тромбоцитопен³я, еритроцитур³я, 

наросли явища анем³ї. На п³дстав³ виявлення Plasmodium 

falciparum у товст³й крапл³ кров³, враховуючи хлорох³н-резис-

тентний рег³он прибуття (Н³гер³я), на п³дстав³ рекомендац³й 

ВООЗ, 2015 р., призначено ет³отропну терап³ю аrtemether-
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lumefantrine орально, а також ОРТ, ²Т залежно в³д поточних 

втрат та оральної компенсац³ї, предн³золон довенно коротким 

курсом, кард³ометабол³чн³ препарати та корекц³ю г³пертерм³ї. На 

тл³ терап³ї стан пац³єнта з виразною позитивною динам³кою з 

4-го дня. Враховуючи 3 негативн³ результати паразитоскоп³чного 

досл³дження кров³, задов³льне самопочуття ³ кл³н³чн³ дан³ на 

12-ий день л³кування хлопець виписаний для подальшого спосте-

реження в К²З³.  

Висновки. Тривалий маршрут пац³єнта зумовлений, насам-

перед, низькою насторожен³стю л³кар³в щодо троп³чних захворю-

вань, а також ³ через мовний бар’єр. Труднощ³ у л³кувально-

д³агностичному процес³ пов’язан³ ³з розосереджен³стю лабора-

торної служби, в³дсутн³стю ун³ф³кованих стандарт³в виявлення ³ 

л³кування маляр³ї, неповним спектром зареєстрованих протималя-

р³йних препарат³в та недоступн³стю до частини зареєстрованих 

л³к³в.  

Н.О. ²ванченко, Ю.Е. Кул³тка 

РЕЗУЛЬТАТИ СЕРОМОНІТОРИНГУ КАШЛЮКУ 

В ОСІБ З ОЗНАКАМИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. Данила Галицького, 

М³ська комунальна кл³н³чна л³карня № 5, м. Льв³в 

Актуальність. Захворюван³сть орган³в дихання протягом 

останн³х рок³в займає перш³сть у структур³ загальної захво-

рюваност³ населення. В Україн³ близько 8,5 млн людей страж-

дають в³д захворювань легень ³ щор³чно в³д хвороб орган³в 

дихання помирає понад 20 тис. ос³б. У 2016 р. в³д хвороб орган³в 

дихання у Львов³ померло 110 ос³б, у Льв³вськ³й област³ ‟ 908. 

На думку експерт³в Європейського респ³раторного товариства, 

30% хворих на хрон³чн³ обструктивн³ захворювання легень 

(ХОЗЛ) у Європ³ не знають про наявн³сть у них ц³єї хвороби, а 

близько 65% пац³єнт³в з д³агностованим ХОЗЛ не отримують 

адекватного л³кування. Зг³дно з прогнозом ВООЗ, до 2020 р. 

ХОЗЛ посяде третє м³сце серед причин смерт³ у св³т³. Основними 

визнаними причинами зростання захворюваност³ на ХОЗЛ є 
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поширення тютюнопал³ння, забруднення довк³лля, поява нових 

атипових збудник³в, нерац³ональне використання антиб³отик³в, 

вторинн³ ³мунодеф³цитн³ стани.  

Метою роботи було встановити частку ос³б, що хвор³ють на 

кашлюк, серед пац³єнт³в, як³ госп³тал³зуються в пульмонолог³чне 

в³дд³лення з д³агнозом ХОЗЛ, шляхом визначення р³вн³в IgG до 

Bordetella pertussis.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано зв³ти про зареєстро-

ван³ ХОЗЛ за 2016 р. у м. Львов³, вивчено ³мунолог³чну струк-

туру 40 пац³єнт³в ³з ХОЗЛ до збудника кашлюку тест-системою 

²ФА SERO PERTUSSIS tm IgG Enzyme immunosorbent linced 

Assay ELISA Savyon Diagnostics Ltd (²зраїль).  

Результати та обговорення. Зг³дно з результатами прове-

деного анал³зу, у м. Львов³ зареєстровано 19 290 ос³б, хворих на 

ХОЗЛ. Серолог³чн³ досл³дження з метою виявлення антит³л до 

збудника кашлюку проводились 40 хворим, як³ перебували на 

стац³онарному л³куванн³ в пульмонолог³чному в³дд³ленн³ з д³аг-

нозом ХОЗЛ у стад³ї загострення. Результати р³вня ³муно-

глобул³н³в були виражен³ в ВU ‟ м³жнародних умовних одиницях 

(абрев³атура виробника). Р³вень протикашлюкового ³мун³тету 

оц³нювали за такими критер³ями: 0,0-9,9 ВU/мл ‟ серонегативн³ 

особи (³мун³тет в³дсутн³й); 10,0-49,0 ВU/мл ‟ серопозитивн³ 

особи, наявн³ антит³ла св³дчать про перенесену ³нфекц³ю або 

проведену ³мун³зац³ю; 50 ВU/мл ³ вище ‟ високопозитивний 

р³вень антит³л св³дчить про кашлюк у стад³ї реконвалесценц³ї 

(в³дпов³дно до ³нструкц³ї виробника). Зг³дно з одержаними 

результатами, у 8 (20%) ос³б з числа обстежених виявлено титри 

антит³л понад 50 BU/ml, що св³дчить про кашлюк, пер³од 

реконвалесценц³ї.  

У 25 (62,5%) ос³б виявлений титр ³муноглобул³н³в G нижче 

10 BU/ml, що св³дчить про серонегативний статус; у 

7 (17,5%) ‟ р³вень антит³л в³д 10 до 49 BU/ml, що св³дчить про 

анамнестичний р³вень антит³л як внасл³док перенесеного 

захворювання, так ³ внасл³док вакцинац³ї. Проте, при анал³з³ 

ф. 063/о “Карта проф³лактичних щеплень” даних ос³б встанов-

лено, що вакцинац³я ³ ревакцинац³я проводилась в³д 20 до 

30 рок³в тому, таким чином, враховуючи тривал³сть поствакци-

нального ³мун³тету, результати досл³джень розц³нюються як 

насл³док перенесеного кашлюку.  
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Висновки. У 20% хворих, як³ перебували на стац³онарному 

л³куванн³ в пульмонолог³чному в³дд³ленн³ з д³агнозом ХОЗЛ, 

виявлено високий р³вень антит³л до B. pertussis, що п³дтверджує 

асоц³йован³сть ХОЗЛ у цих хворих з кашлюком.  

О.Л. ²вах³в, Н.А. Васильєва, Н.Ю. Вишневська, В.О. Качор, 

².С. ²щук 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ З ПРЯМОЮ 

ПРОТИВІРУСНОЮ ДІЄЮ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. В³русн³ гепатити з гемоконтактним механ³з-

мом передач³ збудник³в є важливою проблемою сучасної медичної 

науки ³ практичної охорони здоров’я ус³х країн св³ту. Це 

зумовлено широким розповсюдженням недуг, високим р³внем 

захворюваност³, а також надзвичайно несприятливими насл³д-

ками, до яких вони можуть призвести. У травн³ 2016 р. Всесв³тня 

орган³зац³я охорони здоров’я прийняла першу “Глобальну 

стратег³ю сектора охорони здоров’я з в³русних гепатит³в на 2016-

2021 рр.” У н³й зазначено, що за допомогою сучасних проти-

в³русних препарат³в можна вил³кувати понад 90% людей в³д 

хрон³чного гепатиту С (ХГС) ³, таким чином, суттєво знизити 

ризик смерт³ в³д гепатоцелюлярної карциноми ³ цирозу печ³нки.  

Мета роботи ‟ визначити ефективн³сть препарат³в з 

прямою против³русною д³єю в л³куванн³ хворих на ХГС.  

Матеріали і методи. Обстежено 35 хворих на ХГС, 

чолов³к³в було 19 (54,3%), ж³нок ‟ 16 (45,7%). Пац³єнти мали 

в³к в³д 20 до 65 рок³в. Д³агноз гепатиту встановлювали на п³дс-

тав³ кл³н³ко-лабораторних даних, вериф³кували наявн³стю анти-

HCV, РНК HCV з визначенням її к³лькост³ й генотипу в³русу у 

ПЛР. Обстеження проводили у динам³ц³: перед призначенням 

л³кування, через 4, 12, 24 тиж. в³д початку терап³ї. Ступ³нь 

ф³брозу печ³нки ³ г³столог³чну активн³сть до л³кування оц³нювали 

б³ох³м³чним методом за допомогою ф³бротесту. 

Хвор³ отримували л³кування препаратами з прямою проти-

в³русною д³єю (ПППД) залежно в³д генотипу збудника ³ ступеня 

ф³брозу печ³нки: при 1-му генотип³ HCV призначали софосбув³р ³ 
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лед³пасв³р щоденно протягом 3 м³с. ‟ 15 ос³б, а за наявност³ 

вираженого ф³брозу ‟ 5 ос³б приймали ще й рибав³рин залежно 

в³д маси т³ла. При 2-му ³ 3-му генотипах софосбув³р ³ даклатасв³р 

застосовували протягом 12 тиж. ‟ в³дпов³дно 1 ³ 6 ос³б; т³, у кого 

генотип визначити не вдалось з F3-F4 (4) ³ 4 пац³єнти з гено-

типом 3 ³ високим ф³брозом ‟ ще й рибав³рин 24 тиж.  

Результати та обговорення. Розпод³л хворих за геноти-

пами HCV виявився таким: 1b виявлено у 20 (57,1%) ос³б, 2-ий  

в 1 (2,9%), 3-³й  у 8 (22,9%), в³рус не типувався  у 6 (17,1%).  

До л³кування активн³сть АлАТ у сироватц³ кров³ була 

низькою (1-3 норми) у 18 (51,4%) хворих, середньою (в³д 3 до 

10 норм) ‟ у 17 (48,6%). В³русне навантаження (ВН) у сироватц³ 

кров³ хворих коливалось в³д l 300 до 19 млн МО/мл, у тому 

числ³ ≤600 000 в³дзначено у 23 (65,7%), >600 000 у 6 (34,3%), з 

них >6 000 000 ‟ в 1 (2,9%).  

Негативн³ предиктори на ПВТ, як³ виявлено у пац³єнт³в: 

нев³дпов³дач³в було 2 (5,8%), рецидив п³сля попередньої терап³ї 

рекомб³нантними ³нтерферонами ³ рибав³рином ‟ в 1 (2,9%), тром-

боцитопен³я <74109
 
1
/л ‟ у 9 (25,7%), F3-F4 ‟ у 18 (51,4%), у 

т. ч. цироз печ³нки (клас А, В за Чайлд-П’ю) ‟ 12 (24,3%).  

ПППД пац³єнти переносили добре, р³дко були незначна 

нудота, загальна слаб³сть, ломота в т³л³ (здеб³льшого у перш³ 

тижн³ л³кування), як³ зазвичай зникали самост³йно.  

Через 4 тиж. в³д початку л³кування активн³сть АлАТ норма-

л³зувалась у 34 (97,1%) пац³єнт³в, лише в 1 (2,9%) ‟ суттєво 

знизилась, однак залишалась в 1,5 разу вищою за норму. При 

наступних обстеженнях активн³сть цього ферменту нормал³зу-

валась в ус³х обстежених. Повну ранню в³русолог³чну в³дпов³дь 

(4 тиж. л³кування) отримано у 32 (91,4%) пац³єнт³в, лише у 

3 (8,6%) ‟ РНК HCV визначалась, однак к³льк³сть не обчислю-

валась. У подальш³ терм³ни обстеження нуклеїнова кислота 

збудника визначалась лише в 1 (2,9%) хворого. Через 12 тиж. 

п³сля завершення терап³ї РНК в³русу не визначалась у 

34 (97,1%) ос³б. Лише в 1 пац³єнта з F4 ³ п³дозрою на ГЦК РНК 

в³русу продовжувала детектуватись.  

Висновки. У хворих на ХГС, як³ отримували л³кування 

ПППД, РНК HCV у сироватц³ кров³ не визначалась у 97,8 %. 

Зазначен³ препарати добре переносились ³ добре зарекомендували 
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себе в ос³б з вираженим ф³брозом ³ цирозом (клас А ³ В за Чайлд-

П’ю), яким рекомб³нантн³ ³нтерферони протипоказан³. Зазначен³ 

препарати продемонстрували високу ефективн³сть у хворих, 

нав³ть не зважаючи на наявн³сть негативних предиктор³в.  

В.В. ²льїна 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ЕПШТЕЙНА-

БАРР-ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА СУМЩИНІ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність. ²нф³кован³сть населення в³русом Епштейна-

Барр (EBV) в останн³ роки у св³т³ зб³льшилася у дек³лька раз³в ³ 

коливається у межах в³д 90 до 100%. В³рус уражає переважно 

два типи кл³тин: еп³тел³й верхн³х дихальних шлях³в ³ травного 

тракту, а також В-л³мфоцити. EBV-³нфекц³я має гострий ³ хро-

н³чний переб³г. Найб³льш поширеною гострою формою ³нфекц³ї є 

³нфекц³йний мононуклеоз (²М), для якого характерна ч³тко окрес-

лена картина. Протягом останн³х рок³в зм³нився кл³н³чний переб³г 

EBV-³нфекц³ї: суттєво зростає к³льк³сть атипових ³ хрон³чних 

форм, як³ характеризуються кл³н³чним пол³морф³змом, що затруд-

нює їх д³агностику.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ кл³н³чного переб³гу 

EBV-³нфекц³ї у хворих, що перебували на стац³онарному л³куванн³ 

у Сумськ³й обласн³й кл³н³чн³й ³нфекц³йн³й л³карн³ ³м. З.Й. Кра-

совицького у 2014-2016 рр.  

Матеріали і методи. Проанал³зован³ стац³онарн³ карти 

53 хворих на ЕBV-³нфекц³ю. Чолов³к³в було 39 (73,6%), ж³нок ‟ 

14 (26,4%). Пац³єнти були в³ком в³д 24 до 43 рок³в. У 31 (58,5%) 

особи д³агностовано ²М, у 6 (11,3%) ‟ гостру, у 16 ( 30,2%) ‟ 

хрон³чну EBV-³нфекц³ю. Гострий переб³г недуги п³дтверджено 

виявленням методом ²ФА маркер³в EBV (VCA) IgM, хрон³чний ‟ 

IgG до EBNA. У вс³х хворих для визначення ДНК в³русу вико-

ристана ПЛР. Кр³м того, проведено кл³н³чне, б³ох³м³чне обсте-

ження, УЗД, визначення антит³л до В²Л, CMV, HCV.  

Результати та обговорення. ²М у досл³джуваних хворих 

мав типовий переб³г: гострий початок (93% ос³б), синдроми 

³нтоксикац³йний (96,8%) ³ артралг³чний (13,2%), гострий лаку-
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нарний тонзил³т (96,2%), зб³льшення задньошийних л³мфатичних 

вузл³в (100,0%), гепатоспленомегал³я (72,2%). Д³агноз п³дтверд-

жений виявленням методом ²ФА антит³л (IgM) до капсидного 

антигену у 64,7% хворих, ДНК EBV методом ПЛР ‟ у 39,2%.  

Для гострої EBV-³нфекц³ї були характерн³: гострий початок, 

катаральн³ симптоми, генерал³зована л³мфаденопат³я, артрал-

г³чний синдром, гепатоспленомегал³я.  

Кл³н³чний переб³г хрон³чної EBV-³нфекц³ї у б³льшост³ хворих 

був середньої тяжкост³. У 84,6% ос³б визначався тривалий 

субфебрил³тет, генерал³зована л³мфаденопат³я ‟ у 69,2%, хрон³ч-

ний тонзил³т ‟ у 46,1%. Для хрон³чної EBV-³нфекц³ї характерним 

був астено-вегетативний синдром. Типов³ скарги хворих: загальна 

слаб³сть, розлади сну. 30,4% пац³єнт³в в³дзначали суглобов³ бол³, 

у 23,0% ‟ кард³альний синдром. У 3 (18,7%) ос³б д³агностовано 

хрон³чний гепатит EBV-ет³олог³ї. Ураження нервової системи 

визначалося периферичною нейропат³єю у 2 (12,5%) хворих, 

вестибулопат³єю ‟ в 1 (6,5%).  

Висновки. Серед кл³н³чних форм EBV-³нфекц³ї переважають 

гостр³ форми, здеб³льшого ²М. Хрон³чна EBV-³нфекц³я характе-

ризується кл³н³чним пол³морф³змом, важливе м³сце в її 

д³агностиц³ належить ²ФА та ПЛР.  

Н.². ²льїна, В.В. ²льїна 

ЕТІОЛОГІЯ І КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ БАКТЕРІЙНОГО 

МЕНІНГІТУ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність бактер³йного гн³йного мен³нг³ту (БГМ) визна-

чається тяжк³стю переб³гу, розвитком загрозливих життю цереб-

ральних ³ екстрацеребральних ускладнень, ст³йких резидуальних 

насл³дк³в, високою летальн³стю, яка сягає у деяких в³кових 

групах 15-70%.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати динам³ку захворюваност³, 

вивчити ет³олог³чну структуру БГМ ³ провести кл³н³ко-лабора-

торний анал³з переб³гу недуги.  

Матеріали і методи. Медичн³ карти стац³онарних хворих 

на гострий мен³нг³т, що перебували на л³куванн³ у Сумськ³й 
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обласн³й кл³н³чн³й ³нфекц³йн³й л³карн³ ³м. З.Й. Красовицького у 

2006-2016 рр. Використан³ загальноприйнят³ кл³н³чн³ та лабора-

торн³ методи досл³дження.  

Результати та обговорення. П³д спостереженням перебу-

вало 136 хворих на гострий мен³нг³т, з них у 66,7% д³агносто-

вано серозний, у 33,3% ‟ гн³йний мен³нг³т. Починаючи з 2008-

2009 рр., спостер³гається ч³тка динам³ка зниження загальної к³ль-

кост³ БГМ ³ зростання серозних. Ет³олог³я останн³х встановлена у 

12,5% ос³б, з них туберкульозна ‟ у 7, цитомегалов³русна ‟ у 3, 

герпетична ‟ у 3, аденов³русна ‟ в 1, грипозна ‟ в 1, ентеро-

в³русна ‟ у 2. БГМ, спричинений мен³нгококом, був у 33,3% 

пац³єнт³в, стрептококом ‟ у 20,0%, стаф³лококом ‟ у 13,3%, 

моракселою ‟ у 2,2%, неуточненої ет³олог³ї ‟ у 31,1%. 4 ³з 

7 хворих на туберкульозний мен³нг³т були В²Л-³нф³кован³.  

У 15 пац³єнт³в з мен³нгококовим мен³нг³том захворювання 

мало генерал³зовану форму ‟ мен³нг³т з мен³нгококцем³єю. 

Кл³н³чний переб³г мен³нгококового мен³нг³ту був типовим: гострий 

початок з ознобу (82,1%), п³двищення температури т³ла до 39-

40°С (63,2%), б³ль голови (98,0%), нудота ³ повторне блювання 

(87,3%). ²нтенсивн³сть болю голови зростала до нестерпного до 

к³нця першої ‟ початку другої доби, б³ль голови супроводжувався 

блюванням. Мен³нгеальн³ симптоми визначалися уже в першу 

добу ‟ риг³дн³сть м’яз³в потилиц³ у 96,0% хворих, симптом 

Керн³га ‟ у 89,2%, симптоми Брудзинського ‟ у 53,0%, загальна 

г³перестез³я ‟ у 32,3%. У 42,3% пац³єнт³в на 2-3-³й день пере-

бування у стац³онар³ з’явилися герпетичн³ висипання на обличч³. 

У хворих з генерал³зованою ³нфекц³єю вже у першу добу виник 

характерний гемораг³чний висип. У наступн³ дн³ кл³н³чна 

симптоматика наростала. При досл³дженн³ л³квору визначався 

його гн³йний характер: п³двищений тиск, нейтроф³льний 

плеоцитоз (400-10 000 кл. у мкл), п³двищений вм³ст б³лка (2,70-

3,59 г/л). У мазках з осаду л³квору у 81,2% хворих виявлено 

мен³нгокок. Тяжкий переб³г недуги з маренням, психомоторним 

збудженням, розладами св³домост³ та судомами мали три чверт³ 

хворих. У кл³н³чному анал³з³ кров³ визначався лейкоцитоз у 

межах (18,2-32,4)×10
9
 
1
/л, зб³льшення ШОЕ до 30-40 мм/год.  

Заключний д³агноз ґрунтувався на кл³н³ко-лабораторних 

ознаках, пров³дних симптомах БГМ: загальної ³нтоксикац³ї, 

³нфекц³йно-токсичної енцефалопат³ї, мен³нгеального синдрому ³ 
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запальних зм³н у л³квор³. Санац³я л³квору в³дбулася до 7-12-ї доби 

стац³онарного л³кування, яке не перевищувало 25-26 дн³в. Хвор³ 

виписувалися з³ стац³онару ³з залишковими ознаками у вигляд³ 

скарг астен³чного характеру.  

БГМ, спричинен³ стаф³лококами ³ стрептококами, були пере-

важно вторинними, мали тяжкий переб³г з гострим початком, 

швидким п³двищенням температури до 40°С, ознобом, маренням, 

запамороченням, р³зко вираженими оболонковими симптомами. 

Швидко розвивалася вогнищева симптоматика. У л³квор³ ‟ висо-

кий нейтроф³льний плеоцитоз, значна концентрац³я б³лка.  

Висновки. За останнє десятир³ччя в³дбувається тенденц³я до 

зростання захворюваност³ на гострий серозний мен³нг³т 

неуточненої ет³олог³ї. У структур³ БГМ при встановлен³й ет³олог³ї 

переважали захворювання, спричинен³ мен³нгококовою та стреп-

тококовою ³нфекц³ями. Б³льш³сть БГМ, спричинених ³ншими м³кро-

орган³змами, а також нез’ясованої ет³олог³ї, були вторинними.  

К.В. Калашник, Ю.Ю. Рябоконь, Д.П. ²патова 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИВІРУСНОГО 

ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТУ З 

ПРЯМИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГЕПАТИТ С З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ВІРУСУ 

Медичний ун³верситет, м. Запор³жжя 

Актуальність. Глобальною стратег³єю ВООЗ є ел³м³нац³я 

в³русних гепатит³в як загрози здоров’ю сусп³льства до 2030 р. В 

Україн³ у кв³тн³ 2013 р. була затверджена Державна ц³льова 

програма проф³лактики, д³агностики та л³кування в³русних гепа-

тит³в на пер³од до 2016 р.  

Останн³м часом принципи против³русної терап³ї (ПВТ) 

хрон³чного гепатиту С (ХГС) серйозно переглядаються, оск³льки 

подв³йна ПВТ (пег³льований ³нтерферон у поєднанн³ з риба-

в³рином) не вир³шує повною м³рою поставленого завдання, а саме 

досягнення ст³йкої в³русолог³чної в³дпов³д³. Вир³шити цю проб-

лему допомагають нов³ препарати з прямим антив³русним 

механ³змом д³ї, поява яких дозволяє суттєво п³двищити ефек-

тивн³сть ³нтерферонвм³сних схем та скоротити їх тривал³сть.  
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Мета роботи ‟ проанал³зувати ефективн³сть 12-тижневого 

курсу против³русної терап³ї (пег³нтерферон-α+рибав³рин+софос-

був³р) у хворих на ХГС.  

Матеріали і методи. У досл³дження включено 81 хворого 

на ХГС; в³к пац³єнт³в в³д 18 до 65 рок³в (чолов³к³в ‟ 56, ж³нок ‟ 

25), як³ отримали ПВТ зг³дно з протоколом (наказ МОЗ України 

№ 729 в³д 18.07.2016 р.) у рамках виконання Державної ц³льової 

програми проф³лактики, д³агностики та л³кування в³русних гепа-

тит³в. Ефективн³сть ПВТ оц³нювали за частотою швидкої в³русо-

лог³чної в³дпов³д³, безпосередньої в³дпов³д³ на момент завершення 

л³кування та, у частини хворих, ст³йкої в³русолог³чної в³дпов³д³ 

п³сля 12 тижн³в в³д моменту завершення л³кування.  

Результати та обговорення. Серед пац³єнт³в, як³ отримали 

зазначене л³кування, були хвор³, ³нф³кован³ р³зними генотипами 

в³русу: 1а генотип ‟ у 2 (2,5%), 1b ‟ у 48 (59,2%), 3а ‟ у 

29 (35,8%), поєднання 3a/b генотип³в ‟ у 2 (2,5%) хворих. 

В³русне навантаження нижче за 4×105
 МО/мл заф³ксовано у 

20 (24,7%) хворих, а вище за 4×105
 МО/мл ‟ у 61 (75,3%) 

пац³єнта. Стад³ї ф³брозу печ³нки, за результатами ф³бротесту, у 

хворих виявилися такими: F0 ‟ у 3 (3,7%), F1 ‟ у 5 (6,2%), 

F2 ‟ у 42 (51,8%), F3 ‟ у 23 (28,4%), F4 ‟ у 8 (9,9%) хворих.  

За результатами оц³нки ефективност³ застосування ПВТ за 

схемою пег³нтерферон-α+рибав³рин+софосбув³р в³дзначено, що 

швидка в³русолог³чна в³дпов³дь сформувалася у 77 (95,1%) ³з 

81 пац³єнта. Анал³з частоти швидкої в³русолог³чної в³дпов³д³ 

показав, що при ³нф³куванн³ 1-им генотипом в³русу ця в³дпов³дь 

в³дбулася у 45 (94,0%) хворих, а 3-³м ‟ у 30 (96,8%) пац³єнт³в.  

На момент завершення л³кування в³рус не виявлявся у 

75 (92,6%) ³з 81 пац³єнта. При цьому зазначена в³дпов³дь мала 

м³сце у 45 (94,0%) хворих з 1-им генотипом HCV ³ у 30 (96,8%) ‟ 

з 3-³м. Статистичної р³зниц³ в частот³ формування в³русолог³чної 

в³дпов³д³ на момент завершення л³кування залежно в³д генотипу не 

виявлено (р>0,05).  

Ст³йку в³русолог³чну в³дпов³дь через 12 тиж. п³сля завер-

шення л³кування на сьогодн³ просл³дковано у 18 пац³єнт³в, як³ не 

мали HCV RNA у кров³ на момент завершення курсу л³кування. 

Сл³д в³дзначити, що в зазначений терм³н у вс³х цих пац³єнт³в 

збер³галася в³русолог³чна в³дпов³дь. Робота в цьому напрямку 

триває.  
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Висновки. Безпосередня в³русолог³чна в³дпов³дь на момент 

завершення 12-тижневої потр³йної против³русної терап³ї пег-

³нтерферон-α+р³бав³рин+софосбув³р склала 94,0% у хворих з 

1-им генотипом HCV ³ у 90,9% ‟ ³з 3-³м (р>0,05). Частота досяг-

нення в³русолог³чної в³дпов³д³ в цей пер³од не мала статистично 

значущої залежност³ в³д генотипу в³русу.  

В.Т. К³р³єнко, В.². Трихл³б, В.В. Пот³й, В.В. Грушкевич, 

А.М. Вишнягов, К.С. Рихальська 

НЕЦИРОТИЧНИЙ ФІБРОЗ ПЕЧІНКИ – ВИПАДОК З 

ПРАКТИКИ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. О.О. Богомольця, 

Українська в³йськово-медична академ³я, м. Київ, 

Донецький нац³ональний медичний ун³верситет, 

м. Краматорськ Донецької област³,  

Нац³ональний в³йськово-медичний кл³н³чний центр 

“ГВКГ”, м. Київ 

Актуальність. Нециротичний ф³броз печ³нки спостер³га-

ється у кл³н³чн³й практиц³ значно част³ше, н³ж д³агностується. В 

останн³ роки ця проблема значно зросла у зв’язку з появою нових 

уявлень про природу ³ прогноз ф³брозу, впровадженням ³ннова-

ц³йних не³нвазивних метод³в д³агностики та розширенням мож-

ливостей сучасної антиф³брозної терап³ї.  

Мета роботи ‟ оц³нити особливост³ кл³н³чних прояв³в 

захворювання, з³ставити з виявленими зм³нами при лаборатор-

ному досл³дженн³ показник³в кров³ з г³столог³чними зм³нами 

печ³нки.  

Матеріал і методи. Анал³зували кл³н³чн³ симптоми захво-

рювання, ³мунолог³чн³, б³ох³м³чн³ показники кров³, показники 

загального анал³зу кров³, результати б³опс³ї печ³нки пац³єнтки 

18 рок³в.  

Результати та обговорення. Хвора В., 18 рок³в, зверну-

лася на прийом ³з д³агнозом цирозу печ³нки у виход³ хрон³чного 

гепатиту С. Синдром портальної г³пертенз³ї. Варикозне розши-

рення вен стравоходу (ВРВС) нижньої третини 1 ст. На момент 
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огляду скарг не було, активна, стан задов³льний, печ³нка норма-

льних розм³р³в. Лабораторно в загальному анал³з³ кров³ зм³н не 

виявлено, печ³нков³ проби в норм³, коагулопат³ї немає, б³лково-

синтетична функц³я печ³нки не порушена, РНК HCV з 2004 р. ‟ 

багаторазово не визначається.  

Перш³ симптоми захворювання з’явилися в червн³ 2003 р., 

коли у в³ц³ 6 рок³в вперше турбувало блювання “кавовою гущею”, 

з д³агнозом кровотеча ³з ВРВС госп³тал³зована в х³рург³чне 

в³дд³лення, кровотечу л³кв³довано консервативними методами. У 

с³чн³ 2004 р. повторна кровотеча, виставлено д³агноз: Синдром 

портальної г³пертенз³ї. Спленомегал³я. ВРВС 3 ступеня. Цироз 

печ³нки. Гепатит С (сумн³вн³ АТ HCV+). З 2004 по 2007 рр. 

дитина 2-3 рази на р³к перебувала на л³куванн³ в х³рург³чному 

в³дд³ленн³ за м³сцем проживання у зв’язку з частими реци-

дивними кровотечами з ВРВС. Встановлено д³агноз: Цироз 

печ³нки внасл³док хрон³чного гепатиту С. Портальна г³пертенз³я. 

Асцит. ВРВС 3 ст. Тяжка анем³я.  

При обстеженн³ меж³ печ³нки були не зм³нен³, селез³нка 

зб³льшена в розм³рах, активн³сть ам³нотрансфераз ³ р³вень 

б³л³руб³ну в кров³ були в межах норми. З лютого 2007 по лютий 

2008 рр. кровотеч³ повторювалися 2 рази на м³сяць. Пац³єнтку 

спрямовано на госп³тал³зац³ю в “ОХМАТДИТ”, м. Київ. При 

проведенн³ ФГДС виявлено: ВРВС 3 ст., шлунка 2 ст. Рефлюкс 

езофаг³т 1 ст. Портальна гастропат³я. УЗД ОЧП ‟ печ³нка норма-

льних розм³р³в, паренх³ма п³двищеної ехогенност³ ³з запальним 

перипортальним ф³брозом. Портальна вена кавернозно транс-

формована, д³аметром 6,5 мм, т³к кров³ двоспрямований ³ 

гепатофугальний, низькошвидк³сний. Селез³нка 185×97×113 мм, 

селез³нкова вена 9 мм, кровот³к двоспрямований. В³зуал³зується 

колатераль до ст³нки шлунка ³ заочеревинного простору. Нирки 

без особливостей. Л³ва ниркова вена д³аметром 9,5 мм, швидк³сть 

кровотоку до 13 см/с. Встановлено д³агноз: Портальна г³пертен-

з³я. Част³ рецидивн³ кровотеч³ з ВРВС 3 ст. За рекомендац³ями 

х³рург³в 11 кв³тня 2008 р. проведено спленектом³ю, накладено 

центральний спленосупраренальний анастомоз, прошивання кард³-

альної вени шлунка. При г³столог³чному досл³дженн³ печ³нки: 

ф³броз портальних тракт³в. Вогнищева л³мфоїдна ³нф³льтрац³я 

прошарк³в капсул Гл³ссе. Ознаки ф³брозу F1. П³сля оперативного 

л³кування по тепер³шн³й час стан хворої задов³льний.  
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Результати обстежень вказують на вроджену патолог³ю 

печ³нки, най³мов³рн³ше має м³сце вроджений ф³броз печ³нки, 

однак в³д повторної б³опс³ї з метою вериф³кац³ї д³агнозу пац³єнтка 

в³дмовилася.  

Висновки. Цироз печ³нки необх³дно встановлювати, з³став-

ляючи кл³н³ко-лабораторн³ та ³нструментальн³ методи досл³д-

ження. У складних випадках прид³ляти увагу вроджен³й патолог³ї 

печ³нки, особливо в д³тей.  

В.Ю. Клюс, А.О. Руденко 

КЛІЩОВИЙ БОРЕЛІОЗ. ПЕРСПЕКТИВИ СЬОГОДЕННЯ 

²нститут еп³дем³олог³ї та ³нфекц³йних хвороб 

³м. Л.В. Громашевського НАМН України, м. Київ 

Актуальність. Хвороба Лайма (ХЛ, кл³щовий борел³оз, Лайм-

борел³оз, ЛБ) ‟ природно-осередковий зооноз, що спричинюється 

борел³ями комплексу Вorrelia sensu lato, як³ передаються людин³ 

трансм³сивним шляхом при присмоктуванн³ ³ксодових кл³щ³в.  

Метою роботи є досл³дження органних уражень у хворих 

на Лайм-борел³оз.  

Матеріали і методи. Обстежено 102 хворих на Лайм-

борел³оз, з них ж³нок ‟ 58, чолов³к³в ‟ 44. Середн³й в³к хворих 

складав (37,5±2,5) року. Проводилась оц³нка невролог³чного 

статусу, магн³тно-резонансна томограф³я головного ³ спинного 

мозку, офтальмоскоп³я, електронейром³ограф³я. Серолог³чна 

д³агностика ЛБ була основана на досл³дженн³ сироватки кров³ 

(СК) на наявн³сть антит³л IgM та IgG до борел³й за допомогою 

³муноферментного анал³зу ³/або ³муноблотингу. Проведено 

к³льк³сне (в од./мл) визначення антит³л класу IgG до борел³й 

(AbBor.) у СК ³ спинномозков³й р³дин³ (СМР).  

Результати та обговорення. Встановлен³ так³ кл³н³чн³ 

прояви: ураження шк³ри у вигляд³ к³льцепод³бної еритеми було 

виявлено у 28 хворих; ураження опорно-рухового апарату ‟ у 

14 хворих; нервової системи у вигляд³  л³мфоцитарного мен³нг³- 

ту ‟ у 2 хворих, мен³нгоенцефал³т ‟ у 7, розс³яний енцефало-

м³єл³т ‟ у 9, арахноенцефал³т ‟ у 13, пол³нейрорадикулопат³я ‟ в 

11, енцефалопол³невропат³я ‟ у 7, ураження лицевого нерву ‟ у 
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4, тр³йчастого ‟ в 1, зорового ‟ у 5 ³ психастен³чн³ порушення ‟ 

в 1.  

Зг³дно з класиф³кац³єю ЛБ за переб³гом хвороби, пац³єнти 

мали: гострий переб³г ‟ 34 (33,3%) хворих (продовження хво-

роби до 3 м³с.), в яких були д³агностован³ еритема, л³мфоци-

тарний мен³нг³т ³ 4 випадки з гострим мен³нгоенцефал³том; 

п³дгострий переб³г (в³д 3 м³с. до п³вроку) ‟ 62 (60,7%) пац³єнти з 

р³зними органними ураженнями опорно-рухового апарату ³ 

нервової системи; у 6 (5,8%) ос³б д³агностовано хрон³чний пере-

б³г переважно з ураженням нервової системи у вигляд³ розс³яного 

енцефалом³єл³ту та арахноенцефал³ту.  

Про перш³ випадки захворювання людей на хрон³чний Лайм-

борел³оз в Україн³ стало в³домо т³льки в 1994 p., а оф³ц³йна 

реєстрац³я захворювання ведеться лише з 2000 р. На даний час 

випадки ц³єї недуги реєструються в ус³х рег³онах нашої країни, а 

неблагополучна еп³дем³чна ситуац³я сприяє щор³чному зростанню 

їх к³лькост³. За даними ВООЗ, середня багатол³тня захворюван³сть 

на ЛБ в Україн³ за пер³од 2000-2009 рр. складала (0,7±0,2) на 

100 тис. населення ³ зустр³чається в ус³х 23 адм³н³стративних 

областях країни. Статистичн³ дан³ захворюваност³ на ЛБ в Україн³ 

за 2012-2014 рр. ‟ 5 264 випадки (без даних в Автономн³й респуб-

л³ц³ Крим, м. Севастополь ³ Луганськ³й обл.). При цьому в м. Києв³ 

т³льки за 2014 р. зареєстровано 441 випадок захворювання на ЛБ, 

з них 228 ‟ зараження в³дбулося в самому м³ст³. У 2015 р. 

виявлено 782 випадки захворювання на ЛБ. За даними сан³тарно-

еп³дем³олог³чної служби України, у 2015 р. на ЛБ захвор³ли 

3 413 ос³б. За чотири м³сяц³ 2016 р. захворюван³сть на ЛБ склала 

140 випадк³в, пор³вняно з аналог³чним пер³одом 2015 р. прир³ст ‟ 

24%. Серед населення України 18,3% випадк³в захворювання на 

ЛБ супроводжуються ураженням опорно-рухового апарату, 

10,7% ‟ патолог³єю серцево-судинної системи, близько 40% ‟ 

ураженням нервової системи. При цьому в 16,7% випадк³в збудник 

ЛБ став причиною виникнення ет³олог³чно не д³агностованих 

невролог³чних ³ 20,7% псевдоревматолог³чних захворювань.  

Складн³сть ранньої д³агностики ЛБ та його ефективного 

л³кування пояснюється певною стад³йн³стю недуги ³ “багатою” 

кл³н³чною симптоматикою. На початков³й стад³ї хвороби пац³єнти 

часто не надають уваги факту появи п³сля присмоктування кл³ща 

еритеми, а в ряд³ випадк³в захворювання на ц³й стад³ї може 
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переб³гати взагал³ в безеритемн³й форм³. На друг³й стад³ї (стад³ї 

дисем³нац³ї збудника) можуть виникати мен³нг³т, кран³альна 

нейропат³я, мен³нгопол³радикул³т, енцефал³т, множинна моно-

нейропат³я, поперечний м³єл³т. Третя (хрон³чна) стад³я часто 

супроводжується енцефалом³єл³том, енцефалопат³єю, множин-

ними мононейропат³ями, пол³невропат³єю. Захворювання може 

мати гострий бурхливий початок, але част³ше л³кар³ спосте-

р³гають пац³єнт³в ³з хрон³чним в’ялим переб³гом захворювання, 

що супроводжується пог³ршенням концентрац³ї уваги, невмоти-

вованою втомлюван³стю, сонлив³стю, депрес³єю, драт³влив³стю, 

проявами параної. 

Висновки. Враховуючи значне поширення борел³озу, особ-

ливо його безеритемних форм, доц³льно п³дозрювати борел³озну 

природу хвороби у випадку ст³йких до л³кування неврит³в, 

радикул³т³в, енцефал³т³в нев³домої ет³олог³ї. Раннє виявлення, 

вчасна д³агностика ³ л³кування ЛБ запоб³гають розвитку невро-

лог³чних уражень центральної нервової системи.  

Щоб п³дтвердити борел³озну природу ураження нервової 

системи, доц³льно застосовувати методи специф³чної лабораторної 

д³агностики, а саме ³муноферментний анал³з, метод ³муноблотингу 

³ досл³дження л³квору та сироватки кров³ з визначенням ³нтра-

текального синтезу антит³л до борел³й. Пол³морф³зм кл³н³чних 

прояв³в Лайм-борел³озу, особливо при ураженнях нервової 

системи, обумовлює необх³дн³сть застосування комплексної 

терап³ї для л³кування цього захворювання: високоефективних 

антиб³отик³в ³ нейропротекторних засоб³в протягом 21-28 дн³в. З 

огляду на несприятливу еп³дем³олог³чну ситуац³ю з Лайм-

борел³озу в Україн³, складнощ³ його кл³н³чного ³ лабораторного 

д³агностування та появу у пац³єнт³в резистентност³ збудник³в до 

б³льшост³ поширених антиб³отик³в, зазначене вище в сукупност³ 

дозволяє в³днести це захворювання до категор³ї особливо 

небезпечних ³ визначає актуальн³сть та напрямки подальших 

досл³джень. Враховуючи значний в³дсоток тяжких уражень 

нервової системи, особливої уваги заслуговують досл³дження 

хрон³чних стад³й хвороби Лайма з ознаками нейроборел³озу.  
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В.М. Козько, Г.². Градиль, О.². Могиленець, П.В. Нартов, 

А.Ю. Дудник 

ГРИП A (H1N1) pdm: ДОДОБОВА ЛЕТАЛЬНІСТЬ У 

СТАЦІОНАРІ. ЛІМФОЦИТОПЕНІЯ ЯК МАРКЕР 

ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, 

Обласна кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня, м. Харк³в 

Актуальність. Грип А (Н1N1) призводить до тяжкого 

переб³гу захворювання з розвитком фатальних ускладнень ³ в 

п³сляпандем³чний пер³од. Одним ³з показник³в якост³ медичної 

допомоги на догосп³тальному етап³ є додобова летальн³сть у 

стац³онар³. Разом з тим, при грип³ A (H1N1) pdm спостер³галося 

досить стр³мке наростання тяжкост³ стану пац³єнт³в, дихальної 

недостатност³. При госп³тал³зац³ї деяк³ пац³єнти потребували 

респ³раторної п³дтримки вже в машин³ швидкої допомоги. При 

розвитку на тл³ грипу гострого респ³раторного дистрес-синдрому 

(ГРДС) високий ризик формування дифузного альвеолярного 

крововиливу (ДАК) з фатальним результатом. У л³тератур³ обго-

ворюється питання про зв’язок л³мфоцитопен³ї у кл³н³чному 

анал³з³ кров³ з тяжк³стю переб³гу грипу.  

Мета роботи ‟ оц³нка абсолютних значень к³лькост³ л³мфо-

цит³в у пац³єнт³в з тяжкими формами грипу, ускладненого ГРДС 

³/або позал³карняною пневмон³єю.  

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне досл³д-

ження випадок-контроль (Case-control study), ступ³нь доказовост³ 

III. Вивчали дан³ ³стор³й хвороби, протоколи розтину 32 пац³єнт³в, 

як³ померли у В²Т КЗОЗ “Обласна кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня” у 

пер³од пандем³ї грипу. Додобова летальн³сть у стац³онар³ виникла 

у 9 (28,12%) пац³єнт³в (основна група). Групу контролю склали 

17 пац³єнт³в з тяжкими формами грипу, ускладненого позал³кар-

няною пневмон³єю, як³ вижили. Вивчали кл³н³чну картину захво-

рювання, результати загальнокл³н³чних лабораторних досл³джень, 

дан³ рентгенолог³чного досл³дження, автопс³ї. Також проводилося 

додаткове консультування м³кропрепарат³в, виготовлених п³сля 

автопс³ї в ЦНДЛ ХНМУ (м³кроскоп Axiostar plus. Zeiss, 

Н³меччина).  
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Д³агноз грип A (H1N1) п³дтверджувався методом ПЛР при 

виявленн³ РНК в³русу в досл³джуваних назофарингеальних 

зразках прижиттєво ³ в секц³йному матер³ал³ п³сля автопс³ї або 

грип було д³агностовано кл³н³чно ³ патоморфолог³чно. При 

надходженн³ пац³єнт³в у стац³онар при грип³, ускладненому 

пневмон³єю, призначалася против³русна (там³флю 150 мг 2 рази 

на добу), антиб³отико- ³ патогенетична терап³я. Проводилась 

маскова киснева, при наростанн³ дихальної недостатност³ ‟ 

штучна вентиляц³я леген³в (ШВЛ). Статистичний анал³з прово-

дився п³сля консол³дац³ї результат³в у прост³ (одновх³дн³) елект-

ронн³ таблиц³ у формат³ Microsoft Excel. Для оц³нки статистичної 

значущост³ результат³в використовували параметричн³ методи, 

перев³ряли дисперс³ю розпод³лу. У вс³х процедурах статистичного 

анал³зу розраховували досягнутий р³вень значущост³ (р), при 

цьому критичний р³вень дор³внює 0,05. Статистичний анал³з 

результат³в досл³дження проводився за допомогою програми 

StatPlus 2009 Professional 5.8.4.  

Результати та обговорення. Додобова летальн³сть у 

стац³онар³ зареєстрована у 9 пац³єнт³в (основна група). Серед них 

було 6 чолов³к³в ³ 3 ж³нки. Середн³й в³к склав (42,1±5,6) рок³в, 

день хвороби при надходженн³ ‟ (6,1±0,3)-ий, день хвороби на 

момент смерт³ (7,0±0,4)-ий. У 2-³й груп³ (група контролю) усього 

17 пац³єнт³в, з них чолов³к³в ‟ 11, ж³нок ‟ 6, середн³й в³к 

(47,1±2,4) рок³в, день хвороби при надходженн³ (5,8±0,8)-ий, 

середня к³льк³сть дн³в, проведених у стац³онар³, ‟ (19,9±1,8).  

Основн³ фактори ризику спостер³галися у 6 (66,6%) пац³-

єнт³в, як³ померли у перш³ 24 год п³сля госп³тал³зац³ї ³ у 

7 (41,2%) ‟ у груп³ пор³вняння. При патологоанатом³чному 

досл³дженн³ переважно виявлялася двоб³чна тотальна гемораг³чна 

пневмон³я, у деяких пац³єнт³в ‟ двоб³чна субтотальна гемораг³чна 

пневмон³я, гострий виразковий трахеобронх³т, тотальна серозно-

десквамативна пневмон³я з гемораг³чним компонентом, ГРДС. 

Набряк легень ³ набряк-набухання головного мозку розвинулися в 

ус³х померлих. Абсолютна к³льк³сть л³мфоцит³в в основн³й груп³ 

склала (575,7±82,4) в 1 мкл, у груп³ контролю ‟ (1 188,8± 

233,8). При пор³внянн³ середн³х (односторонн³й розпод³л) 

достов³рн³сть р³зниц³ показник³в р<0,05. 

Висновки. Л³карям необх³дно використовувати сучасн³ 

практичн³ рекомендац³ї з д³агностики та л³кування тяжких форм 
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грипу як у стац³онар³, так ³ на догосп³тальному етап³. Очевидної 

альтернативи вакцинац³ї проти грипу поки не ³снує. Беручи до 

уваги, що пандем³чний в³рус, досить ³мов³рно, буде продовжувати 

циркулювати, результати досл³дження абсолютної к³лькост³ 

л³мфоцит³в можуть мати практичне значення. Зниження абсо-

лютної к³лькост³ л³мфоцит³в <(575,7±82,4) кл./мкл може бути 

корисним як додатковий критер³й в³рог³дност³ летального 

результату захворювання. Особи з л³мфоцитопен³єю, можливо, 

б³льш схильн³ до ризику зараження п³д час еп³дем³й, що вимагає 

подальших досл³джень.  

Я.В. Колесник, Т.С. Жаркова, ².О. Харун, О.Г. Сорок³на 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 

СТАНУ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ХВОРИХ З 

НЕСПРИЯТЛИВИМ ПЕРЕБІГОМ ІНФЕКЦІЙНОГО 

МОНОНУКЛЕОЗУ, ЗУМОВЛЕНОГО ВІРУСОМ 

ЕПШТЕЙНА-БАРР 

Нац³ональний медичний ун³верситет, 

Нац³ональний ун³верситет ³м. В.Н. Караз³на, м. Харк³в 

Актуальність. ²нфекц³йний мононуклеоз (²М) є найб³льш 

характерним типовим кл³н³чним проявом герпесв³русних ³нфекц³й. 

У св³т³ на ²М щор³чно захворюють в³д 16 до 800 ос³б на 100 тис. 

населення. За даними ВООЗ, понад 50% д³тей перших 10 рок³в ³ 

80-90% дорослих мають специф³чн³ антит³ла до в³русу як маркер 

попереднього ³нф³кування. Р³вень ³нф³кування дорослого населен-

ня України майже 100%, а дитячого ‟ б³льш н³ж 50%, при цьому 

у 50% з них в³дзначають рецидивний переб³г хвороби. Значу-

щ³сть проблеми ²М у св³т³ зумовлена не т³льки розповсюд-

жен³стю, але й тяжкими насл³дками, ускладненнями ³ смер-

тельним завершенням, зумовленими розвитком л³мфопрол³фера-

тивних захворювань. 

Мета дослідження ‟ уточнити особливост³ структурно-

функц³онального стану л³мфоцит³в кров³ хворих на ²М з неспри-

ятливим переб³гом недуги. 

Матеріали і методи. П³д наглядом знаходилося 89 д³тей 

в³ком в³д 3 до 15 рок³в, хворих на ²М. З них у 70 (78,7%) д³тей 
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захворювання переб³гало у середньотяжк³й (перша група) ³ у 

19 (21,3%) ‟ тяжк³й формах (друга група). Двоє д³тей (2,2%) 

мали ускладення у вигляд³ л³мфопрол³феративного захворювання. 

Д³агноз Епштейна-Барр в³русної (ЕБВ)-³нфекц³ї встановлено 

методом ПЛР з виявленням ДНК ЕБВ у л³мфоцитах кров³ ³ 

методом ²ФА (анти-ВЕБ IgM ³ IgG). Для вивчення особливостей 

бiофiзичної органiзацiї цитоплазматичної мембрани л³мфоцит³в 

використовували метод сп³нових зонд³в. Для ³мунолог³чного 

досл³дження застосовували стандартн³ методи оц³нки ³мунного 

статусу.  

Результати та обговорення. Встановлено, що зниження 

плинност³ мембран ³ зб³льшення їх в’язкост³ в³дзначалося макси-

мальним при несприятливому переб³гу захворювання ³ м³н³ма-

льним при гладкому переб³гу. Зниження плинност³ мембран 

зач³пало переважно л³п³дний б³ошар мембрани л³мфоцит³в.  

При ³мунолог³чному досл³дженн³ було виявлено, що у хворих 

першої групи були п³двищен³ показники ³нтерлейк³н³в (²Л)-4, 

²Л-6, ²Л-8, диференц³юючих маркер³в л³мфоцит³в ‟ CD3+, CD4+, 

CD8+, CD19+, СD16+, зниження ³мунорегуляторного ³ндексу, 

п³двищення експрес³ї мембранних ³муноглобул³н³в IgM, IgG. 

Серед д³тей з несприятливим переб³гом захворювання (друга 

група) в 11 (57,9%) виявлено пригн³чення кл³тинної ³ гумора-

льної ланок ³мун³тету, у 8 (42,1%) ‟ в³дзначалася слабка акти-

вац³я прозапальних циток³н³в ‟ фактор некрозу пухлин (ФНП), 

²Л-8, ²ФН-γ, переважання протизапального ²Л-4, активац³я син-

тезу IgA, IgM, IgG при посиленому накопиченн³ Ц²К.  

Висновки. Проведене досл³дження встановило, що при 

несприятливому переб³гу ²М в³дзначається максимальне зни-

ження плинност³ цитоплазматичних мембран л³мфоцит³в ³ зб³ль-

шення їх в’язкост³. На нашу думку, п³двищення риг³дност³ 

л³п³дного б³ошару мембрани л³мфоцит³в є одн³єю з причин пору-

шення функц³ї л³мфоцит³в, а саме процес³в розп³знавання 

в³русних агент³в при ²М.  

Проведен³ ³мунолог³чн³ досл³дження дозволяють припустити, 

що при несприятливому переб³гу захворювання в³дбувається 

зм³щення балансу Th1/Th2 у б³к переважання Th2 гуморальної 

ланки ³мунної в³дпов³д³. Вважаємо, що це супроводжується 

зниженням експрес³ї рецептора апоптозу CD95+ на циркулюючих 

л³мфоцитах ³ п³двищенням виживання кл³тин у культур³.  
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Ю.В. Копча 

ТЕРМОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО ТОНЗИЛІТУ 

М³ська комунальна л³карня швидкої допомоги, м. Терноп³ль 

Актуальність. Гострий тонзил³т продовжує залишатися 

актуальною проблемою, оск³льки з ц³єю недугою пов’язують 

виникнення ряду небезпечних захворювань: ревматизму, м³окар-

диту, гломерулонефриту, п³єлонефриту та ³н. 

Мета роботи ‟ розробити термосем³отику гострого тонзи-

л³ту шляхом встановлення особливостей ³нфрачервоного випром³-

нювання у п³дщелепн³й д³лянц³ й на долонях здорових людей ³ 

з³ставлення отриманих результат³в з в³дпов³дними показниками 

таких хворих. 

Матеріали і методи. Термограф³чне обстеження зд³йсню-

вали медичним теплов³зором Т²-120. Анал³з термограм викону-

вали за допомогою програмного пакету “IRSee Software”. Термо-

граф³чну зйомку п³дщелепної д³лянки та шиї проводили в 

положенн³ хворого сидячи, прилад фокусували на в³дстан³ 40-

50 см в³д обличчя у фасн³й проекц³ї при в³дхиленн³ голови назад. 

Зонами ³нтересу були сонний трикутник, що в³дпов³дає поло-

женню сонної артер³ї та п³дщелепних л³мфатичних вузл³в, 

проекц³ї гортан³ ³ кивальних м’яз³в. 

Дотримуючись такої ж в³дстан³ та проекц³ї, термографували 

й долон³. При цьому оц³нювали температуру тенара, пальцевих 

подушечок, г³потенара ³ середини долон³. 

Для визначення особливостей ³нфрачервоного випром³нюван-

ня у п³дщелепн³й д³лянц³ та на долонях у норм³ було обстежено 

32 здорових волонтери (19 чолов³к³в ³ 13 ж³нок) з нормальною 

температурою т³ла, як³ не мали патолог³ї мигдалик³в, в³ком в³д 20 

до 56 рок³в, середн³й в³к ‟ (34,0±6,8) року.  

Основну групу склали 36 хворих (19 чолов³к³в ³ 17 ж³нок) на 

гострий тонзил³т. В³к хворих коливався в³д 23 до 58 рок³в, 

середн³й ‟ (36,8±13,5) року. Д³агноз гострого бактер³йного тон-

зил³ту встановлено на п³дстав³ кл³н³ко-лабораторних та ³нстру-

ментальних досл³джень.  

Результати та обговорення. У здорових ос³б температурн³ 

розпод³ли правої ³ л³вої п³дщелепних д³лянок та обох долонь за 

середн³ми показниками були симетричними, достов³рних статис-
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тичних в³дм³нностей не виявлено. Гендерних в³дм³нностей також 

не встановлено. 

Оц³нюючи температуру за в³ком, ми розд³лили волонтер³в на 

дв³ групи: 20-40 рок³в ³ б³льше 40 рок³в. Виявилось, що темпе-

ратурн³ показники у перш³й груп³ були вищ³ на 0,4-0,5°С, н³ж у 

друг³й (р<0,05). 

Зниження температурних значень виникає ближче до 

50 рок³в, що пом³тно у друг³й груп³ (старше 40 рок³в), де середн³й 

в³к становив (52,5±2,5) року. Тож м³ж в³ком ³ температурою 

п³дщелепних д³лянок (сонного трикутника) виявлена достов³рна 

середньої сили зворотна залежн³сть ‟ r=-0,392 при р<0,05, а 

також м³ж в³ком ³ температурою середини долонь ‟ r=-0,376 при 

р<0,05. 

За характером теплового випром³нювання у груп³ хворих на 

гострий тонзил³т було вид³лено два стани: ³зотерм³чний (5 ос³б) ³ 

г³пертерм³чний (31 особа). 

При стан³ ³зотерм³ї розпод³л температури у тканинах 

п³дщелепної д³лянки та долонь не в³др³знявся в³д термограми в 

норм³. З урахуванням факту ф³з³олог³чної температурної асиметр³ї 

±0,3°С м³ж правою ³ л³вою п³дщелепними д³лянками та долонями 

у таких випадках розпод³л температури розц³нювали як 

симетричний.  

Г³пертерм³чне випром³нювання, очевидно, є насл³дком запа-

льного процесу у мигдаликах, що проектується на п³дщелепну 

д³лянку. Важливо, що лише у 10 ³з 31 хворого з таким типом 

теплового випром³нювання локальна г³пертерм³я була приблизно 

симетричною (∆Т не перевищувала 0,2°С), а в решти ‟ темпе-

ратурна асиметр³я досягала нав³ть 1,2°С. 

Притаманно, що, незалежно в³д в³ку хворих, в ус³х таких 

випадках зазначена р³зниця температур спостер³галася ³ на 

долонях, передус³м у їх центр³ ³ посередин³ п³двищення великого 

пальця ‟ тенара. Простежувалася кореляц³я м³ж температурою 

проекц³ї одного з п³днеб³нних мигдалик³в ³ роз³гр³вом у центр³ 

долон³ (r=0,812...0,859 при р<0,01) та посередин³ тенара на 

в³дпов³дному боц³ ‟ r=0,790...0,827 при р<0,01. 

Висновки. Температурний розпод³л правої ³ л³вої 

п³дщелепних д³лянок та обох долонь у здорових ос³б симетричний 

³ не залежить в³д стат³. Температурн³ показники досл³джуваних 

зон у здорових людей в³ком в³д 20 до 40 рок³в на 0,4-0,5°С вищ³, 
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н³ж у старш³й в³ков³й груп³ (41-56 рок³в) (р<0,05). М³ж в³ком ³ 

температурою п³дщелепних д³лянок чи серединою долонь 

виявлено середньої сили зворотну залежн³сть (р<0,05). У хворих 

на гострий тонзил³т можна вид³лити ³зотерм³чне та г³пертерм³чне 

(симетричне й асиметричне) теплове випром³нювання п³дщелеп-

них д³лянок ³ долонь. Встановлена ч³тка сильна позитивна 

кореляц³я м³ж температурою половини п³дщелепної д³лянки та 

роз³гр³вом у центр³ долонь ³ посередин³ тенара на ураженому боц³ 

(р<0,01).  

С.В. Кузнєцов, А.М. Татарк³на, Т.Г. Вовк, Т.С. Коп³йченко, 

Л.А. Б³локонова, Н.В. Онопко, Л.М. Глєбова, Л.М. Сушко 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ 

КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ 

МАТЕРЯМИ З TORCH-КОМПЛЕКС АСОЦІАЦІЯМИ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, 

Обласна дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Харк³в 

Актуальність. В³домо, що внутр³шньоутробн³ ³нфекц³ї ‟ 

один з чинник³в, що впливають на зниження загальної резис-

тентност³ орган³зму дитини.  

Мета роботи ‟ виявити кл³н³ко-³мунолог³чн³ особливост³ 

переб³гу гострих кишкових ³нфекц³й (ГК²) у д³тей раннього в³ку, 

що народилися в³д матер³в з TORCH-асоц³йованими ³нфекц³ями.  

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з 

237 ³стор³й хвороб д³тей в³ком в³д 1 до 12 м³с., хворих на 

бактер³йн³ ГК². Хлопчик³в було 53,8%, д³вчаток ‟ 46,2%. Д³агноз 

встановлено за сукупн³стю кл³н³ко-анамнестичних даних, п³д-

тверджено бактер³олог³чно ³ серолог³чно. Разом ³з загально-

кл³н³чними, бактер³олог³чними, серолог³чними методами досл³д-

жень у динам³ц³ патолог³чного процесу визначали вм³ст ³нтер-

лейк³н³в (²Л) ‟ ²Л1, ²Л2, ²Л4, ²Л6, ²Л8 ³ CD-кл³тин периферичної 

кров³ (CD3+, CD4+, CD8+, CD14+, CD16+, CD19+-л³мфоцит³в). 

TORCH-³нфекц³я була д³агностована виявленням ДНК збудник³в ³ 

антит³л клас³в IgМ та IgG. Сальмонельоз д³агностовано у 36,3% 

д³тей, шигеллез ‟ у 30,1%, ешерих³оз ‟ у 21,9%, ГК², спри-

чинен³ умовно-патогенною флорою ‟ в 11,7%. Несприятливий 
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преморб³дний фон виявлено у 89,3% обстежених. Природжену 

патолог³ю, спричинену TORCH-³нфекц³ями, д³агностовано у 26,3%.  

Результати та обговорення. Вид³лили три групи спо-

стереження. У I об’єднали д³тей, що народилися в³д матер³в з 

патолог³чним переб³гом ваг³тност³ та вериф³кованими п³д час 

ваг³тност³ герпетичними (ВПГ 1/2 та 6-им типами, ЦМВ, ВЕБ) ³ 

хлам³д³йною ³нфекц³ями, гепатитами В ³ С, токсоплазмозом, 

краснухою; у II ‟ д³тей, що народилися в³д патолог³чної ваг³т-

ност³, але з негативними результатами досл³джень матер³в на 

TORCH-комплекс, у III ‟ д³тей в³д здорових матер³в з 

ф³з³олог³чними ваг³тн³стю та пологами. Обтяження преморб³дного 

фону у хворих I групи було у 100,0%, тод³ як у II ³ III воно 

склало в³дпов³дно 69,3 ³ 40,4%, причому у хворих групи I 

обтяжуюч³ чинники част³ше (р<0,01) реєструвалися в комб³нац³ї 

по 2, 3 ³ б³льше. Несприятливий переб³г пер³оду ново-

народженост³ в³дм³чено у 75,2% хворих I групи, у д³тей II та III ‟ 

34,8 ³ 16,9% в³дпов³дно. Пор³вняння кл³н³чних прояв³в хвороби не 

виявило достов³рних в³дм³нностей (р>0,01) у хворих трьох груп 

спостереження. Гострий, гладкий переб³г хвороби зареєстровано 

переважно (р<0,01) у хворих групи III, тод³ як у хворих II ³ I груп 

часто реєстрували затяжний, хвилепод³бний переб³г ³з 

загостреннями та рецидивами (р<0,01). Окр³м цього, у цих 

хворих набагато вищий в³дсоток ускладнень (р<0,01) пор³вняно з 

III групою.  

Анал³з показник³в ³мунної в³дпов³д³ хворих виявив р³зно-

спрямован³сть ³мунолог³чних показник³в як циток³нового проф³лю, 

так ³ в³дносної к³лькост³ CD+-кл³тин. Встановлено пряму коре-

ляц³йну залежн³сть м³ж вираженням кл³н³чних симптом³в хвороби 

(її тяжк³стю) ³ р³внем циток³н³в кров³. Гострий гладкий переб³г 

недуги супроводжувався нормореактивним типом ³мунної 

в³дпов³д³, тод³ як затяжний, ускладнений в³дпов³дали ³ншим типам 

циток³нового реагування. Анал³з в³дносної к³лькост³ CD+-кл³тин 

виявив аналог³чний напрям зм³н у групах спостережень. У 

динам³ц³ патолог³чного процесу у хворих III групи в³дзначали 

в³дновлення показник³в ³мунної реактивност³, тод³ як у хворих II 

³, особливо, I групи ‟ ц³ показники тривалий час не досягали 

ф³з³олог³чних норм.  

Висновки. Д³ти, народжен³ в³д матер³в з патолог³чним 

переб³гом ваг³тност³ ³ полог³в, з д³агностованими TORCH-
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асоц³йованими ³нфекц³ями, мають дуже серйозну преморб³дну 

обтяжен³сть, що впливає на зниження реактивност³ в ц³лому ³ 

пояснює неадекватн³сть подальшої ³мунної в³дпов³д³. ГК² у ц³єї 

категор³ї хворих в³дзначаються тяжк³стю патолог³чного процесу, 

схильн³стю до затяжного переб³гу, част³шим виникненням 

ускладнень.  

О.А. Кушнєрова, Л.Р. Шостакович-Корецька, К.Ю. Литвин, 

О.О. Вол³кова, О.В. Шевельова, О.С. Рєзн³к 

АНАЛІЗ ІМУНОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНІМ ІНФІКУВАННЯМ ВІРУСОМ 

ЕПШТЕЙНА-БАРР 

Медична академ³я, м. Дн³про, 

Центр первинної медико-сан³тарної допомоги № 3, 

м. Кам’янське Дн³пропетровської област³ 

Актуальність. Герпесв³русн³ ³нфекц³ї (ГВ²) займають особ-

ливе м³сце серед опортун³стичних ³нфекц³й у В²Л-³нф³кованих. 

Причому у цих хворих герпетична ³нфекц³я (Г²) переб³гає тяжче, 

призводячи до розвитку хрон³чної персистуючої активної ³нфекц³ї. 

Еп³дем³олог³чн³ та експериментальн³ дан³ припускають взаємо-

обтяжуючу ет³опатогенетичну роль ВЕБ ³ В²Л у розвитку тяжких 

дисем³нованих форм новоутворень у л³мфовузлах, а також ура-

ження слизової оболонки рота волосатою лейкоплак³єю. 

Мета роботи ‟ виявити зм³ни в ³мунному статус³ хворих на 

В²Л-³нфекц³ю з³ супутн³м ³нф³куванням в³русом Епштейна-Барр 

(ВЕБ).  

Матеріали і методи. В основну групу ув³йшли 54 В²Л-

³нф³кованих хворих ³з супутн³м ³нф³куванням ВЕБ; в³к пац³єнт³в 

в³д 26 до 57 рок³в (середн³й в³к (38,0±1,0) року). Ус³ пац³єнти 

перебували п³д наглядом у центрах з проф³лактики та боротьби з³ 

СН²Дом Дн³пропетровської област³ ³ були розд³лен³ на 3 групи за 

стад³ями В²Л-³нфекц³ї: I-II стад³я ‟ 8, III ‟ 35, IV ‟ 11 пац³єнт³в. 

Групу пор³вняння склали 30 В²Л-³нф³кованих без ВЕБ-³нфекц³ї, 

з³ставних з основною групою за в³ком ³ статтю (р>0,05 при вс³х 

пор³вняннях). Для статистичного анал³зу даних використовували 

пакет програм Statistica v.6.1
®
.  
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Досл³дження к³льк³сного вм³сту ДНК ВЕБ у кров³ прово-

дилося методом ПЛР Real-Time.  

Результати та обговорення. Анал³з ³мунолог³чних показ-

ник³в виявив тенденц³ї до зниження середньої к³лькост³ СD3+-

л³мфоцит³в у кров³ хворих основної групи, пор³вняно з контро-

льною групою ‟ (1 208,9±118,6) проти (1 400,4±54,8) кл./мкл 

(р>0,05), ³ їх значну вар³абельн³сть у хворих з В²Л-³нфекц³єю: 

коеф³ц³єнти вар³ац³ї становили 70,7 проти 21,1% (p<0,001) (за 

критер³єм Ф³шера). Найб³льш виражен³ зм³ни в³дзначено у 

субпопуляц³ї л³мфоцитарної ланки ³мун³тету. Середня к³льк³сть 

СD4+ Т-л³мфоцит³в у кров³ хворих з В²Л була нижче норми в 

4,3 разу ‟ (210,7±22,2) проти (900,2±36,5) кл./мкл (p<0,001). 

В³дносний р³вень цих кл³тин у кров³ хворих основної групи був 

знижений втрич³ ‟ (14,1±1,1) проти (42,1±0,7)% (p<0,001). 

Прогресування В²Л-³нфекц³ї призводило до суттєвого зменшення 

вм³сту Т-хелпер³в: з (24,0±2,9) % у ²-²² стад³ї до (9,2±0,9) % ‟ у 

²V (p<0,001). В³дпов³дн³ коеф³ц³єнти зворотної кореляц³ї дор³в-

нюють r=-0,32; p<0,05 ‟ для абсолютної к³лькост³ СD4+ 

Т-л³мфоцит³в ³ r=-0,48; p<0,001 ‟ для в³дносного р³вня цих кл³тин 

у кров³.  

Висновки. Виявлено тенденц³ю до зниження середньої к³ль-

кост³ СD3+-л³мфоцит³в у кров³ В²Л-³нф³кованих хворих з ко-³нфек-

ц³єю ВЕБ, пор³вняно з В²Л-³нф³кованими хворими без супутнього 

³нф³кування ВЕБ, ³ їх значну вар³абельн³сть у хворих з В²Л-³н-

фекц³єю. Найб³льш виражен³ зм³ни в³дзначено у субпопуляц³ї 

л³мфоцитарної ланки ³мун³тету.  

А.Г. Л³шневська, М.Д. Чемич 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С ВІД АВТОІМУННОГО 

СТАТУСУ ХВОРИХ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність. Гепатит С є одним з найпоширен³ших ³нфек-

ц³йних захворювань на територ³ї України. За даними експерт³в, 

захворюван³сть ³ летальн³сть внасл³док гепатиту С прогресивно 

зб³льшується ³, щоб зупинити це, насамперед, необх³дне вивчення 
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еп³дем³олог³чної картини недуги ³ як впливати на ланки еп³де-

м³чного процесу. Також в³домо, що хрон³чний гепатит С (ХГС) ‟ 

хвороба, переб³г ³ л³кування якої залежать в³д супутньої патолог³ї, 

у тому числ³ й в³д авто³мунного статусу хворого.  

Мета роботи ‟ досл³дити залежн³сть еп³дем³олог³чних особ-

ливостей ХГС в³д авто³мунного статусу хворих.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано медичн³ картки 

60 хворих на ХГС, що отримували против³русну терап³ю у 

Сумськ³й обласн³й кл³н³чн³й ³нфекц³йн³й л³карн³ ³мен³ З.Й. Кра-

совицького у 2014-2016 рр.  

Результати та обговорення. У досл³джуван³й груп³ у 

2,3 разу переважали чолов³ки (42), пор³вняно з ж³нками (18). 

Хворих молодого в³ку було у 1,3 разу б³льше (33 особи), н³ж пац³-

єнт³в середнього (25) в³ку, ³ у 16,5 разу б³льше, н³ж похилого (2).  

Серед ус³х хворих на ХГС к³льк³сть жител³в м³ста у 2,8 разу 

переважала над жителями с³льської м³сцевост³ ‟ 73 проти 27%.  

На 12-му тиж. против³русної терап³ї (ПВТ) у 30% хворих 

вм³ст антим³тохондр³альних антит³л (АМА) п³двищився, у 63% ‟ 

не зм³нився ³ у 7% ‟ знизився. Було пор³вняно дв³ групи: особи, 

в яких р³вень АМА п³двищився, ³ хвор³, в яких в³н не зм³нився.  

У груп³ хворих, в яких п³двищився вм³ст АМА, у 1,3 разу 

переважали особи, що проживають у м³стах (56%), пор³вняно ³з 

пац³єнтами ³з с³льської м³сцевост³ (44%). ²з тих хворих на ХГС, в 

яких р³вень АМА не зм³нився, переважали також особи, як³ 

проживають у м³стах (79%) над жителями села (21%), але у 

3,8 разу. Проте в³дношення ‟ хвор³ з п³двищеним вм³стом 

АМА/хвор³ з³ сталим вм³стом АМА вище у популяц³ї ос³б ³з 

с³льської м³сцевост³, що й св³дчить про б³льш част³ випадки 

п³двищеного р³вня АМА у селах (χ2
 П³рсона 12,057, р<0,01).  

Серед ус³х пац³єнт³в б³льш³сть в³дм³чають дек³лька можливих 

шлях³в ³нф³кування НСV, але були й так³, в яких встановити його 

не вдалося. Л³дируючу позиц³ю займають л³кування у стома-

толога ³ х³рург³чн³ ман³пуляц³ї (по 68%), на другому м³сц³ ‟ 

переливання кров³ та процедури по догляду ³ декору (татуювання, 

п³рсинг, ман³кюрн³ процедури, гол³ння небезпечною бритвою; по 

32%). Вагому частку серед обстежених складають донори (27%). 

Невелика к³льк³сть хворих були медичними прац³вниками, що 

мають контакт з кров’ю (5%), знаходяться на гемод³ал³з³ (3%), 
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жоден з обстежених не вказав статевий шлях як можливу 

причину ³нф³кування.  

Достов³рної залежност³ зм³н АМА п³д час ПВТ ³ шлях³в 

зараження встановлено не було (χ2
 П³рсона 7,318, р>0,05).  

Висновки. З результат³в досл³дження випливає, що значно 

вища ймов³рн³сть п³двищення вм³сту АМА у хворих, що живуть у 

с³льськ³й м³сцевост³. Це може бути пов’язано ³з наявн³стю у ц³й 

м³сцевост³ антиген³в, як³ у пац³єнт³в спричинюють зм³ни в ³мунн³й 

систем³. А от шляхи зараження не впливають на стан ³мун³тету 

хворого, оск³льки м³ж ними ³ п³двищенням р³вня антит³л в³дсутня 

залежн³сть.  

Н.Г. Малиш 

ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО 

ТРАКТУ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ РОЗВИТКУ ГОСТРИХ 

КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність. Медична статистика вказує, що в останн³ 

десятир³ччя патолог³я шлунково-кишкового тракту у списку 

захворювань займає пров³дне м³сце. Сучасний ритм життя, 

насичений пост³йними стресами, погана еколог³я, неправильне ³ 

нерац³ональне харчування призводять до того, що до 30 рок³в 

кожен четвертий чолов³к має в своєму анамнез³ одне з³ 

захворювань шлунково-кишкового тракту. Зараз спостер³гається 

зниження захворюваност³ на гостр³ кишков³ ³нфекц³ї (ГК²), однак 

загроза ускладнення еп³дем³чної ситуац³ї завжди ³снує. Це 

залежить в³д стану паразитарної системи ³ д³ї фактор³в ризику, 

як³ можуть сприяти зниженню або п³двищенню р³вня захво-

рюваност³.  

Мета роботи ‟ досл³дити супутню соматичну патолог³ю у 

хворих на д³арейн³ ³нфекц³ї.  

Матеріали і методи. У робот³ використана медична 

документац³я пац³єнт³в, як³ знаходилися на л³куванн³ у Сумськ³й 

обласн³й кл³н³чн³й ³нфекц³йн³й л³карн³ ³мен³ З.Й. Красовицького 

(усього 397 карт стац³онарного хворого), застосован³ кл³н³чн³, 

еп³дем³олог³чн³, статистичн³ методи досл³дження.  
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Результати та обговорення. Встановлено, що у (44,4± 

4,1)% хворих, в яких ГК² спричинен³ умовно-патогенними м³кро-

орган³змами (УПМ), у (36,0±4,6)% ‟ невстановленої ет³олог³ї 

(ГК²НЕ), у (30,8±3,7)% ‟ при сальмонельоз³, у (17,3±2,0)% ‟ 

при харчових токсико³нфекц³ях (ХТ²), були в анамнез³ або на 

момент госп³тал³зац³ї захворювання орган³в травлення (холе-

цистит, холецистопанкреатит, гастродуоден³т тощо). Частота 

виявлення патолог³ї з боку ³нших орган³в ³ систем у групах пац³-

єнт³в вар³ювала в³д 21,3 до 26,3%.  

У (46,5±5,1)% випадк³в ³з фекал³й хворих на ГК², спри-

чинених УПМ, вид³ляли клебс³єли, у (37,6±5,0)% ‟ стаф³лококи, 

у (33,3±4,8)% ‟ ентеробактери. Частка протеїв, псевдомонад, 

цитробактер³в, морганел була меньшою ³ загалом складала 

(19,8±3,3)%. У хворих на сальмонельоз S. enteritidis ³золювали 

у 65,4% випадк³в, S. typhimurium ‟ у 34,6%. В ет³олог³чн³й 

структур³ ХТ² дом³нували клебс³єли ‟ (43,1±4,5)%, стаф³локо- 

ки ‟ (37,6±5,0)%, ентеробактери ‟ (31,7±4,2)%. Досл³джуючи 

ет³олог³чну структуру нозолог³чних форм, було встановлено, що 

хвор³ на сальмонельоз, спричинений S. typhimurium, мали 

захворювання орган³в шлунково-кишкового тракту у 38,9% ви-

падк³в, у той час, як хвор³ на сальмонельоз, спричинений 

S. enteritidis – у 30,8%. В ет³олог³чн³й структур³ ГК², спричинених 

³ншими встановленими збудниками, дом³нували K. pneumoniae 

(43,1%) ³ E. cloacae (31,7%). В ет³олог³чн³й структур³ ХТ² також 

дом³нували K. pneumoniae (46,9%) ³ E. cloacae (33,3%).  

У Сумськ³й област³ у пер³од 2001-2016 рр. поширен³сть хвороб 

орган³в травлення у дорослих ос³б зросла на 22,6% ³ склала 

17 311,66 на 100 тис. населення, у п³дл³тк³в ‟ на 19,2% (у 2016 р. 

15 526,0 на 100 тис. в³дпов³дного населення). Хвороби орган³в 

травлення мали (17,4±3,4)% пац³єнт³в з д³агнозом харчового 

отруєння бактер³йного, (30,8±4,5)% ‟ з д³агнозом сальмонельозу, 

(41,2±3,8)% ‟ ³з ГК²НЕ ³ ГК², спричинених УПМ.  

Висновок. Супутня патолог³я з боку шлунково-кишкового 

тракту ³ панкреатоб³л³арної зони зустр³чається достов³рно част³ше у 

пац³єнт³в з ГК², спричинених УПМ, що вказує на те, що неспри-

ятливий преморб³дний фон є фактором ризику виникнення 

д³арейних захворювань. Проблема захворювань шлунково-кишкового 

тракту є дуже гострою у св³т³ ³ тому саме її проф³лактика є тим 

нар³жним каменем, який сприятиме зниженню ³нцидентност³ на ГК². 
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Г.Б. Матейко, Л.В. Антонюк 

ДІАГНОСТИКА СТЕАТОГЕПАТОЗУ В ДІТЕЙ З 

МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ, ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. ²вано-Франк³вськ 

Актуальність. Прогноз при хрон³чному гепатит³ С (ХГС) 

визначається темпами ф³брозу печ³нкової тканини, тобто швид-

к³стю формування цирозу. Тому не³нвазивн³ методи досл³дження 

печ³нки, найб³льш поширен³ у даний час для вериф³кац³ї ф³брозу ³ 

темп³в його прогресування, визначають тактику ведення 

пац³єнт³в, доц³льн³сть своєчасного призначення против³русної 

терап³ї (ПВТ), яка покращує тривал³сть їх життя.  

Мета роботи ‟ вивчити вплив стеатогепатозу як комор-

б³дного стану на виражен³сть ³ швидк³сть прогресування ф³брозу 

печ³нки у хворих на ХГС д³тей з метабол³чним синдромом.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилося 

48 д³тей з ХГС. Мон³торинг ф³брогенезу, а також д³агностику 

неалкогольної жирової хвороби печ³нки (НАЖХП) зд³йснювали за 

допомогою досл³дження у кров³ 9 сироваткових маркер³в 

(FibroМах). Хвор³ були розд³лен³ на 2 групи: групу ² склали 

20 д³тей з нормальною масою т³ла, II ‟ 28 з ожир³нням (³ндекс 

маси т³ла >30). Кожн³й дитин³ триразово проводили тестування 

кров³ з використанням системи FibroМах: при вериф³кац³ї 

д³агнозу ХГС ³ впродовж 6 рок³в диспансерного спостереження з 

частотою 1 раз у 3 роки.  

Результати та обговорення. Враховуючи, що виражен³сть 

ф³брозу в печ³нц³ корелює з тривал³стю хвороби, генотипом HCV, 

в³русним навантаженням (ВН), групи д³тей були рандом³зован³ за 

даними критер³ями. У вс³х пац³єнт³в тривал³сть хвороби не 

перевищувала 6 рок³в, виявлено 1-ий генотип НСV, в³русне 

навантаження не перевищувало 10
5
 МО/мл RNА. Жодна дитина 

не отримувала ПВТ. При вериф³кац³ї д³агнозу ХГС у 60,0% д³тей 

групи ² зм³н у печ³нц³, характерних для ф³брозу, не виявлено 

(F0), а у 40,0% вони були м³н³мальними (F1). В³дсоток д³тей 

групи II, в яких д³агностували F0 ³ F1, достов³рно не в³др³знявся 

в³д такого в груп³ ² ³ становив в³дпов³дно 57,2 ³ 42,8% (р>0,05).  
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Анал³з результат³в мон³торингу за формуванням ф³брозу в 

тканин³ печ³нки через 3 ³ 6 рок³в диспансерного спостереження 

св³дчить, що у груп³ ² достов³рно зменшувався в³дсоток д³тей без 

ф³брозу, який складав в³дпов³дно 50,0 ³ 30,0% (р<0,05) за 

рахунок зростання в³дсотку д³тей з F1 в³дпов³дно до 50,0 ³ 70,0% 

(р<0,05). Група II в³др³знялась в³д ² не т³льки достов³рно меншим 

в³дсотком д³тей, в яких не виявляли ф³броз печ³нки через 3 ³ 

6 рок³в ‟ в³дпов³дно 35,8 ³ 14,2% (р<0,01), але й зростанням 

ступеня його вираження за шкалою МЕТАVIR. При цьому, 

пом³рно виражений ф³броз (F2) д³агностували через 3 роки у 

14,2% д³тей, а через 6 рок³в ‟ аж у 35,8%. Через 6 рок³в у 

21,3% д³тей виявлено прогресуючий ф³броз (FЗ), у зв’язку з чим 

їм було призначено ПВТ. Враховуючи значно б³льшу поширен³сть 

³ темпи прогресування ф³брозу печ³нки у д³тей групи II, ми 

виявили у них наявн³сть коморб³дного стану печ³нки, пов’язаного 

з ожир³нням ‟ стеатогепатозу, який є проявом метабол³чного 

синдрому. У д³тей групи ² при вериф³кац³ї д³агнозу ХГС стеатоз 

печ³нки, за даними Steatotest, не виявляли, як ³ впродовж перших 

3 рок³в диспансерного спостереження. Через 6 рок³в диспансер-

ного спостереження м³н³мальний стеатогепатит виявлено у 25,0% 

д³тей, пом³рний ‟ у 10,0% д³тей з нормальною вагою т³ла. Це 

може св³дчити про те, що в³н є насл³дком прямої цитопатичної д³ї 

в³русу в таких хворих.  

При первинному обстеженн³ д³тей групи II з приводу ХГС 

виявили стеатоз у 57,2% випадк³в, ступ³нь якого був м³н³ма-

льним. Через 3 роки д³агностували стеатоз у 78,6% д³тей ц³єї 

групи: м³н³мальний ‟ у 35,8%, пом³рний ‟ у 42,8%. Через 

6 рок³в стеатогепатоз д³агностували в ус³х д³тей: м³н³мальний ‟ у 

28,6%, пом³рний ‟ у 64,3%, виражений ‟ у 7,1%. При цьому у 

17,9% хворих, за результатами NashТеst, стеатоз трансформу-

вався у стеатогепатит.  

Висновки. Причиною значно вищої частоти ³ швидкост³ 

прогресування ф³брозу печ³нки у хворих на ХГС д³тей з 

ожир³нням є наявн³сть стеатогепатозу, прогресування якого при-

скорює процеси ф³брогенезу в печ³нц³, що може призводити до 

формування цирозу в молодому в³ц³. На нашу думку, л³кування 

метабол³чного синдрому в таких хворих зменшить прояви 

стеатогепатозу ³ його негативний вплив на переб³г ХГС та 

покращить прогноз.  
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Л.П. Мельник, Н.А. Васильєва, Л.А. Грищук, М.². Шк³льна 

ПОЄДНАНИЙ ПЕРЕБІГ САРКОЇДОЗУ І ЛЯМБЛІОЗУ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. Щор³чно в Україн³ реєструють близько 

700 нових випадк³в саркоїдозу. Зг³дно з еп³дем³олог³чними даними 

ВООЗ, щор³чно у св³т³ лямбл³озом ³нф³куються 200 млн людей, з 

них близько 30-40 тис. випадк³в реєструють в Україн³. 

Враховуючи статистичн³ дан³ щодо ураження населення лямб-

л³ями, можна припустити їх наявн³сть у хворих на саркоїдоз ‟

нозолог³ї, ет³олог³я якої достеменно нев³дома.  

Мета роботи ‟ вивчити поширен³сть лямбл³озу серед 

хворих на саркоїдоз.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням перебували 

22 пац³єнти ³з саркоїдозом, як³ л³кувались у стац³онарних умовах 

Терноп³льського обласного протитуберкульозного диспансеру 

протягом 2016-2017 рр. Гендерний розпод³л виявив по 50% 

чолов³к³в ³ ж³нок, в³ком в³д 25 до 60 рок³в ‟ у середньому 

(43,09±0,66).  

Д³агноз саркоїдозу встановлювали на п³дстав³ кл³н³ко-

рентгенолог³чних даних в³дпов³дно до Ун³ф³кованого кл³н³чного 

протоколу “Саркоїдоз” (наказ МОЗ України № 634 в³д 

08.09.2014). У 5 (22,7%) випадках д³агноз п³дтверджено 

г³столог³чно. Лямбл³ї виявляли методом паразитоскоп³ї калу п³сля 

попередньої п³дготовки. Виявлений лямбл³оз розц³нювали як 

супутню патолог³ю. У ход³ обстеження лямбл³ї виявлено у 

15 (68,2%) пац³єнт³в.  

Результати та обговорення. Серед обстежених пац³єнт³в 

саркоїдоз ² стад³ї (двоб³чна л³мфаденопат³я внутр³шньогрудних, 

паратрахеальних л³мфатичних вузл³в) д³агностовано в 1 (4,6%) 

особи, саркоїдоз ²² стад³ї ‟ у 21 (95,4%), зокрема ³зольована 

двоб³чна л³мфаденопат³я внутр³шньогрудних л³мфовузл³в, поєдна-

на з ³нф³льтративними зм³нами в паренх³м³ легень  у 

16 (72,7%), а поєднаний з ураженням орган³в дихання, ³нших 

орган³в ³ систем, у тому числ³ шк³ри, привушних залоз, суглоб³в, 

серця, селез³нки, нирок  у 5 (22,7%) пац³єнт³в.  

Кл³н³ка саркоїдозу була типовою: хворих турбували задишка, 

сухий кашель, в³дчуття дискомфорту за грудниною; б³ль, набряк, 
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г³перем³я великих суглоб³в, порушення їх функц³ї (саркоїдна 

артропат³я); поява вузлуватої еритеми ³ почащення пульсу. При 

супутньому лямбл³оз³, кр³м того, пац³єнти в³дзначали нудоту, 

схуднення, субфебрил³тет, еп³зоди випад³ння волосся, драт³в-

лив³сть, швидку втомлюван³сть, загальну слаб³сть.  

Глюкокортикостероїдну терап³ю отримували 19 (86,4%) пац³-

єнт³в, на фон³ якої прогресуючий переб³г саркоїдозу в³дзначали у 

13 (59,1%) ос³б, стаб³л³зац³ї та регрес³ї досягнуто у 5 (22,7%) та 

в 1 (4,6%) особи в³дпов³дно.  

Лямбл³оз було встановлено у 10 хворих ³з 16 з ³зольованою 

двоб³чною л³мфаденопат³єю внутр³шньогрудних л³мфовузл³в, 

поєднану з ³нф³льтративними зм³нами в паренх³м³ легень, тобто у 

62,5%, ³ в ус³х 5 (100,0%) пац³єнт³в ³з поєднаним ураженням 

орган³в дихання, а також ³нших орган³в та систем. В ос³б ³з 

супутн³м лямбл³озом част³ше в³дзначався прогресуючий переб³г 

захворювання ‟ у 12 (54,5%). Привертає увагу той факт, що з 

13 ос³б з прогресуючим переб³гом хвороби, у 12 (92,3%) був 

д³агностований супутн³й лямбл³оз. У пац³єнта ³з ² стад³єю 

саркоїдозу цей паразитоз не виявлено.  

Висновки. Супутн³й лямбл³оз, ³мов³рно, є обтяжуючим чин-

ником прогресування саркоїдозу.  

Л.В. Мороз, Ю. Алхазов, Н. Абдуллаєва, О.С. Андросова 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗІНТЕРФЕРОНОВИХ СХЕМ 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. М.². Пирогова, 

м. В³нниця 

Хрон³чний гепатит С (ХГС) на сучасному етап³ являє собою 

вагому медико-соц³альну проблему охорони здоров’я ³ займає 

дом³нуюче м³сце серед в³русних гепатит³в. Кожного року близько 

3-4 млн ос³б ³нф³куються в³русом гепатиту С (ВГС), б³льше н³ж 

500 тис. ‟ помирають в³д ускладнень, ³ндукованих ВГС, вклю-

чаючи цироз печ³нки ³ гепатоцелюлярну карциному.  

Комб³нована против³русна терап³я (ПВТ) з³ застосуванням 

пег³льованого ³нтерферону ³ рибав³рину протягом 24 або 48 тиж. 

давала можлив³сть отримати ст³йку в³русолог³чну в³дпов³дь (СВВ) 
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у середньому лише у 50% хворих. Поява ³ використання у ПВТ у 

2011 р. препарат³в прямої против³русної д³ї (ПППД) дозволила 

п³двищити частоту СВВ майже в 1,5 разу. У 2014 р. заре-

єстровано нов³ ПППД 2-го покол³ння: софосбув³р ‟ блокатор 

РНК-пол³мерази, симепрев³р ‟ блокатор протеази NS3/4A ³ 

даклатасв³р ‟ блокатор NS5A, що стали проривом у л³куванн³ 

ХГС. Результати багатьох кл³н³чних досл³джень показали, що 

СВВ при застосуванн³ без³нтерферонових схем терап³ї дося-

гається у 96-98% пац³єнт³в з ХГС, нав³ть на фон³ цирозу печ³нки 

³ невдач попередн³х курс³в терап³ї. Однак, дан³, отриман³ в 

реальн³й практиц³, ще малочисельн³ та ³нод³ суперечлив³.  

Метою роботи було пор³вняти ефективн³сть р³зних схем 

ПВТ у хворих на ХГС.  

Матеріали і методи. П³д нашим спостереженням знахо-

дився 81 хворий на ХГС. Серед обстежених чолов³к³в було 

35 (43,2%), ж³нок ‟ 46 (56,8%), середн³й в³к пац³єнт³в склав 

(44,02±1,66) року. 14 (17,3%) ос³б продовжують л³кування ПВТ, 

тому їхн³ наявн³ дан³ не анал³зували. ²ндекс маси т³ла (²МТ) 

б³льше 25 був у 46,27% пац³єнт³в.  

В ус³х пац³єнт³в був 1-ий генотип. 57 (70,37%) ос³б мали 

високе в³русне навантаження ‟ понад 600 000 IU/ml. Ус³ 

пац³єнти отримували комб³новану ПВТ у стандартних дозуваннях 

за схемами: софосбув³р/даклатасв³р, софосбув³р/симепрев³р ³ 

софосбув³р/лед³пасв³р, у тому числ³ у 21,2% ос³б до ц³єї схеми 

додавали рибав³рин, тривал³сть ПВТ становила 12 тиж. Основною 

метою проведення л³кування ХГС було досягнення СВВ, тобто не 

виявлення РНК ВГС при досл³дженн³ методом ПЛР через 12 тиж. 

п³сля завершення повного курсу ПВТ.  

Результати та обговорення. Зг³дно отриманих даних, при 

застосуванн³ без³нтерферонових схем л³кування СВВ була 

досягнута у 98,5% хворих на ХГС. У минулому мали досв³д ПВТ 

з³ застосуванням ПЕГ²ФН+рибав³рин 10 (14,93%) ос³б, в³дпо-

в³дно хворих без досв³ду л³кування було 57, що склало 85,01%. У 

груп³ наївних пац³єнт³в СВВ було досягнуто у 57 (100,0%) хво-

рих, а у пац³єнт³в ³з досв³дом л³кування ‟ у 9 (90,0%). Анал³-

зуючи групу пац³єнт³в без досв³ду л³кування залежно в³д схем 

ПВТ встановлено, що 100,0% СВВ вдалося досягнути лише у 

хворих, як³ отримували схему терап³ї SOF+SIM±RIB ³ 

SOF+DAC±RIB. Тод³ як у груп³ пац³єнт³в, як³ отримували 
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SOF+LDV±RIB, СВВ була заф³ксована у 96,67%. Один пац³єнт, 

в³дпов³дь на л³кування в якого була отримана на 8 тиж. терап³ї, 

виявився “релапсером”. Серед групи респондер³в 53,03% ос³б 

мали ранню в³русолог³чну в³дпов³дь (РВВ).  

Анал³з розпод³лу хворих на ХГС за ступенем ф³бротичних 

зм³н у тканин³ печ³нки при р³зних без³нтерферонових схемах ПВТ 

встановив, що у пац³єнт³в, як³ отримували SOF+SIM±RIB, в 1,9 ³ 

3,6 разу част³ше ф³ксувався ступ³нь ф³брозу F0, пор³вняно з³ 

схемами SOF+DAC±RIB ³ SOF+LDV±RIB в³дпов³дно. Тод³ як F4 

спостер³гали в 5,3 ³ 4,9 разу р³дше у пац³єнт³в, як³ отримували 

SOF+SIM±RIB, пор³вняно з пац³єнтами, яких л³кували 

SOF+LDV±RIB ³ SOF+DAC±RIB в³дпов³дно.  

Висновки. СВВ у пац³єнт³в, як³ отримували без³нтерферо-

нов³ схеми ПВТ, досягається у 98,5% випадк³в. Частота СВВ 

залежала в³д ступеню ф³брозу ³ не залежала в³д ²МТ. Пре-

диктором в³дпов³д³ на ПВТ було досягнення РВВ (53,03%).  

Л.В. Мороз, Ельчин Мамедогли Гусейнов 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ГОСТРОГО БРУЦЕЛЬОЗУ 

В РЕСПУБЛІЦІ АЗЕРБАЙДЖАН 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. М.². Пирогова, 

м. В³нниця 

Актуальність. Бруцельоз залишається одн³єю з актуальних 

проблем територ³й країн з тваринницькою ор³єнтац³єю с³льського 

господарства. Щор³чно в Республ³ц³ Азербайджан реєструється 

приблизно 350-400 нових випадк³в захворювання на бруцельоз 

серед людей. Переб³гає це захворювання з ураженням ус³х 

орган³в ³ систем. Це призводить до розвитку вкрай несприятливих 

насл³дк³в: втрати працездатност³ та ³нвал³дизац³ї хворих, що 

визначає його високу соц³ально-економ³чну значим³сть. Наряду з 

цим, бруцельоз характеризується дисбалансом кл³тинного ³ 

гуморального ³мун³тету. Тому важливе значення має вивчення не 

т³льки особливостей еп³дем³чного процесу, кл³н³чного переб³гу ³ 

ранньої д³агностики ц³єї патолог³ї, а також досл³дження ³муноло-

г³чних показник³в, що дозволяє прогнозувати тяжк³сть переб³гу 

недуги ³ п³д³брати адекватну фармакотерап³ю.  
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Мета роботи ‟ визначити кл³н³ко-еп³дем³олог³чн³ особли-

вост³ та зм³ни ³мунолог³чних показник³в у пац³єнт³в з гострим 

бруцельозом у Республ³ц³ Азербайджан.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилось 

120 ос³б з гострим бруцельозом, як³ перебували на стац³онарному 

л³куванн³ в ³нфекц³йн³й л³карн³ м. Баку. Середн³й в³к пац³єнт³в 

був (35,9±2,8) року. Серед обстежених переважали чолов³ки ‟ 

75,3%. Контрольну групу склали 30 практично здорових ос³б. 

Д³агноз бруцельозу виставляли на основ³ скарг, анамнезу, 

еп³дем³олог³чних ³ кл³н³чних даних та результат³в серолог³чного 

досл³дження кров³ (виявлення специф³чних IgM та IgG). Також 

ус³м пац³єнтам визначали вм³ст прозапального ³нтерлейк³ну 

(²Л)-6, протизапального ²Л-4 ³ TLR-2 (CD282) у сироватц³ кров³. 

Вм³ст IL-6 у сироватц³ кров³ визначали методом ELISA з вико-

ристанням набору “HumanIL-6 PlatinumELISA” (BenderMedSystems, 

Австр³я). Р³вень IL-4 у сироватц³ кров³ детектували ³муно-

ферментним методом ³з застосуванням стандартного набору 

“IL-4 ELISA” ф³рми “Diaclone” (Франц³я). Вм³ст toll-под³бних 

рецептор³в TLR-2 (CD282) у сироватц³ кров³ визначали ³муно-

ферментним методом з використанням набору “TLR-2 (CD282) 

HumanELISAKit” (Abcam, Англ³я).  

Результати та обговорення. Серед обстежених перева-

жали мешканц³ с³льської м³сцевост³ ‟ 81,67%. При анал³з³ сезон-

них особливостей захворюваност³ на бруцельоз виявлено, що 

найб³льшу частку хворих реєстрували вл³тку ³ восени, пор³вняно 

з весняно-зимовим пер³одом. Основними кл³н³чними проявами 

гострого бруцельозу були: гарячка з ознобом ‟ у 100,0% хворих, 

артралг³ї ‟ у 64,2%, п³тлив³сть ‟ у 70,0%, зб³льшення л³мфо-

вузл³в ‟ у 43,3%, гепатоспленомегал³я ‟ у 74,2% ос³б. При 

об’єктивному обстеженн³ част³ше в³дзначали анем³ю, приглуше-

н³сть тон³в серця, г³потон³ю, порушення функц³ї орган³в трав-

лення (анорекс³я, б³ль у живот³, обкладений язик), зб³льшення в 

розм³рах печ³нки ³ периферичних л³мфатичних вузл³в. При прове-

денн³ ПЛР для виявлення ДНК бруцел встановлено позитивну 

реакц³ю лише у 34,2% ос³б. В³дзначено, що вм³ст ²Л-6 у сиро-

ватц³ кров³ хворих на гострий бруцельоз становив (15,29± 

1,43) пг/мл, ²Л-4 ‟ (11,30±0,71) пг/мл, а р³вень TLR-2 ‟ 

(6 286±349) пг/мл. Виявлено, що концентрац³я ²Л-6 ³ TLR-2 була 

у 2,0 ³ у 2,1 разу б³льшою у хворих на гострий бруцельоз, 



 

 101 

пор³вняно з практично здоровими особами, тод³ як р³вень ²Л-4, 

навпаки, був в 1,5 разу меншим.  

Висновки. Основними кл³н³чними проявами бруцельозу 

були гарячка, п³тлив³сть ³ гепатоспленомегал³я. При гострому 

бруцельоз³ виявлен³ значн³ зм³ни ³мунолог³чних показник³в у 

вигляд³ статистично значимого п³двищення прозапального IL-6, 

TLR-2 ³ зниження протизапального IL-4, що св³дчить про розвиток 

запального процесу.  

Л.В. Мороз, Ельтун Енг³бар Огли Мусаєв, О.А. Гайдук 

ВПЛИВ ВІТАМІНУ D НА РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ 

ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. М.². Пирогова, 

м. В³нниця 

Актуальність. Гепатит С входить у число соц³ально-

значимих захворювань ³ є одн³єю з основних причин хрон³чної 

патолог³ї печ³нки. Актуальн³сть проблеми хрон³чного гепатиту С 

(ХГС) обумовлена його широкою розповсюджен³стю ³ 

прогред³єнтним переб³гом з формуванням у частини пац³єнт³в 

циротичної трансформац³ї. Ключовим питанням в л³куванн³ 

пац³єнт³в з ХГС є припинення прогресування ф³брозу печ³нки, що 

є насл³дком р³зних механ³зм³в ушкодження тканини, спричинених 

в³русною ³нфекц³єю, з к³нцевим розвитком цирозу ³ його 

ускладнень. У цьому комплекс³ взаємод³ї м³ж печ³нковими ³ 

метабол³чними факторами зростає частка досл³джень, що 

п³дтверджують роль в³там³ну D у тяжкост³ захворювання серед 

пац³єнт³в з ХГС. Численн³ досл³дження у багатьох напрямках 

довели пров³дну роль в³там³ну D серед хворих з ХГС, пухлинними 

³ кард³ометабол³чними розладами та спонукали для подальшого 

проведення генетичних, кл³н³чних ³ експериментальних 

досл³джень з вивченням метабол³зму та рол³ в³там³ну D. Деяк³ 

досл³дження встановили, що р³вень в³там³ну D у сироватц³ кров³ 

можна буде використовувати в якост³ додаткового прогностичного 

маркера ст³йкої в³русолог³чної в³дпов³д³ (СВВ) при проведенн³ 

стандартної против³русної терап³ї (ПВТ) ХГС. Так, рядом вчених 

доведено, що низький р³вень 25-ОН в³там³ну D3 асоц³ювався з 
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низьким ступенем в³дпов³д³ на ПВТ. У деяких досл³дженнях 

взаємозв’язк³в м³ж цими показниками не було встановлено. За 

останн³ 25 рок³в у л³куванн³ ХГС досягнуто значних усп³х³в. 

Додавання в³там³ну D до препарат³в peginterferon+ribavirin 

призводить до зб³льшення шансу на одужання з³ 48 до 96%. 

В³там³н D допомагає п³дтримувати д³єздатн³сть ³мунної системи. 

Проте, зв’язок м³ж метабол³змом в³там³ну D ³ хрон³чним 

гепатитом залишається нев³домим.  

Мета дослідження ‟ вивчити показники 25-ОН в³там³ну 

D3, в³там³ну D загального, загального та ³он³зованого кальц³ю ³ 

фосфору у хворих на ХГС.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням було 43 хворих 

на ХГС з 1-им генотипом в³русу; чолов³к³в ‟ 26 (60,47%), ж³нок ‟ 

17 (39,53%), середн³й в³к пац³єнт³в склав (43,72±1,64) року. 

Д³агноз п³дтверджували виявленням у сироватц³ кров³ анти-HCV ³ 

HCV RNA. Перед початком ПВТ визначали ³нтерлейк³н 28В. 

Пац³єнти отримували ПВТ ‟ пег³льований ³нтерферон ³ рибав³рин 

протягом 48 тиж. Р³вень 25-г³дроксихолекальцеферолу (25-ОН 

в³там³ну D3) визначали методом ХМ², в³там³н D ‟ методом ²ФА. 

Контрольну групу склали 30 ос³б, з них 16 (53,3%) чолов³к³в ³ 

14 (46,7%) ж³нок, середн³й в³к ‟ (35,8±1,9) року.  

Результати та обговорення. Серед пац³єнт³в переважали 

чолов³ки (61,0%). Б³льш³сть хворих (43,9%) знаходилась у 

в³ковому д³апазон³ в³д 40 до 49 рок³в. Найменша к³льк³сть ос³б 

(2,4%) припадала на в³к молодше 19 рок³в. Активн³сть АлАТ та 

АсАТ в 1,6 ³ 1,7 разу перевищувала норми. Р³вень в³там³ну D був 

в 1,3 разу нижчим, н³ж у здорових ос³б, а р³вень 25-ОН в³там³ну 

D3 ‟ в 1,9 разу. Нормальний показник 25-ОН в³там³ну D3 

спостер³гався т³льки у 6 (14,6%) хворих. Генотип СТ визначили у 

27 (65,9%) ос³б, СС ‟ у 8 (19,5%), ТТ ‟ у 6 (14,6%). 

Найчаст³ше СВВ в³дм³чали в ос³б з п³двищеним р³внем в³там³ну D 

загального ‟ у 43,9%. У пац³єнт³в з нормальним р³внем 25-ОН 

в³там³ну D3 СВВ спостер³гали в 1,4 разу част³ше, н³ж у хворих з 

деф³цитом ц³єї речовини. 

Висновки. У хворих на ХГС в 1,9 разу част³ше виявляли 

деф³цит 25-ОН в³там³ну D3 ³ в³там³ну D загального. П³сля ПВТ 

част³ше спостер³гали СВВ (68,3%) в ос³б з нормальним р³внем 

25-ОН в³там³ну D3 ³ п³двищеним р³внем в³там³ну D загального ‟ у 

43,9%.  
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В.Д. Москалюк, М.О. Андрущак, М.О. Соколенко 

МАРКЕРИ УШКОДЖЕННЯ НИРОК У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

Буковинський медичний ун³верситет, м. Черн³вц³ 

Актуальність. Ураження нирок у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в 

було виявлене на зор³ еп³дем³ї В²Л-³нфекц³ї. Патолог³чний процес 

у цих органах розвивається за рахунок р³зних механ³зм³в ³ 

призводить до р³зноман³тних кл³н³чних прояв³в. 

Мета роботи ‟ досл³дити маркери ушкодження нирок у 

В²Л-³нф³кованих.  

Матеріали і методи. Обстежено 292 хворих на В²Л-³нфек-

ц³ю. Ус³ В²Л-³нф³кован³, як³ склали групу досл³дження, були 

обстежен³ в умовах Черн³вецького обласного центру з проф³-

лактики ³ боротьби з³ СН²Дом.  

Результати та обговорення. При первинному обстеженн³ 

ус³х хворих протеїнур³ю (ПУ) виявлено у 105 (36,0%), з числа 

яких у 73 (25,0%) ос³б вона була транзиторною, у 32 (11,0%) ‟ 

персистентною. При цьому 11 пац³єнт³в з транзиторною ПУ ³ 6 ‟ 

з персистентною мали хрон³чну хворобу нирок в анамнез³ до В²Л-

³нфекц³ї.  

Сл³д зазначити, що при скрин³нгу 100 В²Л-позитивних ос³б ³з 

застосуванням ³ндикаторних смужок ПУ була виявлена у 41,0% 

хворих, у 17,1% з яких мали м³сце псевдопозитивн³ результати 

тесту ‟ наявн³сть ПУ не було п³дтверджено к³льк³сним методом 

досл³дження. Псевдонегативн³ результати скрин³нгового тесту на 

ПУ встановлено у 4 (6,8%) пац³єнт³в.  

З урахуванням критер³їв виключення основну досл³джувану 

групу склали 48 з 292 (16,4%) хворих (31 чолов³к, 17 ж³нок), в 

яких у процес³ обстеження були виявлен³ й п³дтверджен³ маркери 

пошкодження нирок ‟ ПУ або ПУ у поєднанн³ з³ зниженням 

швидкост³ клубочкової ф³льтрац³ї (ШКФ).  

У 47,9% (23 ³з 48 ос³б) спостережень персистентна ПУ 

супроводжувалася порушенням функц³ї нирок ‟ зниженням ШКФ 

менше 60 мл/хв/1,73 м
2
. Враховуючи р³вень ШКФ, ус³ пац³єнти 

були класиф³кован³ за стад³ями хрон³чної хвороби нирок (ХХН) 

таким чином:  

- стад³я 1 (нормальна або п³двищена ШКФ) ‟ 15 (31,3%) 

хворих;  
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- стад³я 2 (ШКФ 60-89) ‟ 10 (20,8%); 

- стад³я 3 (ШКФ 30-59) ‟ 16 (33,3%); 

- стад³я 4 (ШКФ 15-29) ‟ 4 (8,3%); 

- стад³я 5 (к³нцева стад³я ХХН ‟ ШКФ менше 15 мл/хв/ 

1,73 м
2
) ‟ 3 (6,3%) пац³єнти.  

З р³зною частотою реєстрували: бактер³йну пневмон³ю, ту-

беркульоз легень, орофарингеальний кандидоз ³ кандидоз стра-

воходу, опер³зувальний герпес, цитомегалов³русну ³ EBV-³нфек-

ц³ю, церебральний токсоплазмоз.  

Висновки. У В²Л-³нф³кованих хворих з великою частотою 

(36,0%) виявляється альбум³нур³я/протеїнур³я, яка св³дчить як 

про транзиторне пошкодження нирок, наявн³сть синдрому 

системного запалення, ендотел³альну дисфункц³ю, так ³ про 

наявн³сть ХХН. Важливо в³дзначити, що 7 ³з 48 пац³єнт³в з ХХН, 

в яких розвинувся нефротичний синдром, було потр³бне 

додаткове обстеження ³ л³кування в умовах нефролог³чного 

в³дд³лення Черн³вецької обласної кл³н³чної л³карн³. 

В.Д. Москалюк, Х.². Возна, О.². Голяр, ².В. Баланюк, 

Т.Р. Колотило 

ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ШВИДКОСТІ РІЗНИЦІ ПОТЕНЦІАЛІВ У ПЕРІОД 

РЕПОЛЯРИЗАЦІЇ ШЛУНОЧКІВ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ 

ХВОРИХ 

Буковинський медичний ун³верситет, м. Черн³вц³ 

Актуальність. Можливост³ найб³льш поширених метод³в 

д³агностики, пов’язаних з досл³дженням електричної функц³ї 

м³окарда, досить обмежен³. Так, на стандартн³й ЕКГ не завжди 

вдається зареєструвати патолог³чн³ зм³ни у м³окард³ на почат-

кових етапах їх розвитку. Проте вже в цей пер³од частотн³ та 

тимчасов³ характеристики електричних потенц³ал³в серця 

зазнають зм³н. ²нформац³я, укладена в к³нцев³й частин³ потен-

ц³алу д³ї шлуночкового комплексу, може бути повн³ше розкрита 

за допомогою анал³зу першої пох³дної ЕКГ (диференц³йована 

ЕКГ), що дозволить б³льш глибоко зрозум³ти електричн³ процеси, 

як³ в³дбуваються в м³окард³ в пер³од реполяризац³ї. Це важливо, 
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адже на практиц³ часто зустр³чаються ситуац³ї, коли фактори, 

спричинююч³ зм³ни пер³оду реполяризац³ї, комб³нуються, що 

створює значн³ труднощ³ у визначенн³ пров³дного патогенетичного 

механ³зму ³ редагуванн³ зубця Т.  

Мета роботи ‟ пошук над³йних метод³в для своєчасної 

вериф³кац³ї уражень серцево-судинної системи у В²Л-³нф³кованих 

пац³єнт³в спонукав нас вивчити динам³ку функц³ональних зм³н 

м³окарда у цих хворих, за даними диференц³йованої електро-

кард³ограми. 

Матеріали і методи. П³д спостереженням перебувало 

136 хворих на В²Л-³нфекц³ю, в³ком в³д 19 до 42 рок³в. Ус³ 

пац³єнти були розд³лен³ на дв³ групи: I ‟ 92 особи (45 чолов³к³в ³ 

47 ж³нок) з ² та ²² кл³н³чними стад³ями В²Л-³нфекц³ї; II ‟ 

44 хворих (21 чолов³к ³ 23 ж³нки) з ²²² та ²V. Групу пор³вняння 

склали 30 здорових ос³б, як³ за статтю й в³ком були ц³лком 

з³ставн³ з обстеженими В²Л-³нф³кованими хворими. Виконано 

оц³нку диференц³йованої ЕКГ, що полягала в комп’ютерн³й 

обробц³ електрокард³ограми з її оцифровкою ³ побудовою першої 

пох³дної диференц³йованого зубця Т на засадах модел³, запропо-

нованої Халфеном.  

Результати та обговорення. Зм³ни ЕКГ в обстежених 

В²Л-³нф³кованих хворих, пов’язан³ з динам³кою к³нцевої частини 

шлуночкового комплексу (сегмент ST ³ зубець Т), були 

заф³ксован³ у (28,7±3,9)% пац³єнт³в, що част³ше, н³ж у груп³ 

контролю ‟ (10,0±5,5)% (р<0,05). Анал³з зм³н к³льк³сних швид-

к³сних показник³в зубця Т В²Л-позитивних пац³єнт³в у в³две-

деннях, як³ характеризують стан обм³нних процес³в у передн³й (²), 

задн³й (²²²), перетинков³й (V2) та боков³й (V6) д³лянках л³вого 

шлуночка, показав суттєве зниження показника в³дношення 

максимальної швидкост³ (ВМШ) ³ зб³льшення в³дношення сус³дн³х 

екстремальних значень (ВСЕЗ) пор³вняно з величинами цих 

показник³в у груп³ контролю (р<0,05-0,01). Отриман³ результати 

св³дчать про втрату нормальної асиметр³ї швидкост³ процесу 

реполяризац³ї м³окарду в обстежених хворих. Виявлена залеж-

н³сть динам³ки швидк³сних показник³в зубця Т в³д тяжкост³ 

захворювання. У В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в ²² групи р³вн³ ВМШ ³ 

ВСЕЗ статистично достов³рно в³др³знялись в³д значення цих 

показник³в у хворих ² групи. Так, величина ВМШ була суттєво 

нижчою, тод³ як показник ВСЕЗ, навпаки, був достов³рно 
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б³льшим у пац³єнт³в з ²²²-²V кл³н³чними стад³ями В²Л-³нфекц³ї на 

противагу особам з ²-²² стад³ями недуги. Найб³льш виражена 

динам³ка зубця Т диференц³йованої ЕКГ визначалась у хворих з 

терм³нальною стад³єю В²Л-³нфекц³ї. Зважаючи на ц³ дан³, можна 

д³йти висновку, що в обстежених нами В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в 

спостер³галися первинн³ зм³ни пер³оду реполяризац³ї, що пов’язан³ 

з дифузними метабол³чними ³ запальними зм³нами в м³окард³ 

внасл³док впливу В²Л. 

Висновки. У хворих на В²Л-³нфекц³ю виявлено порушення 

нормального розпод³лу швидкост³ зм³н р³зниц³ потенц³ал³в у пе-

р³од реполяризац³ї м³окарда, що проявлялось зм³нами швидк³сних 

показник³в зубця Т диференц³йованої електрокард³ограми. Так³ 

в³дхилення швидк³сних показник³в зубця Т по в³дношенню до 

контролю ‟ електроф³з³олог³чна ознака негативних зм³н ремоде-

лювання м³окарда.  

В.Д. Москалюк, О.². Голяр, ².В. Баланюк, Х.². Возна 

АЕРОЗОЛЬНА ІНТЕРФЕРОНОТЕРАПІЯ У ХВОРИХ 

НА ГРИП В 

Буковинський медичний ун³верситет, м. Черн³вц³ 

Актуальність. Грип продовжує залишатися серйозною 

проблемою для б³льшост³ країн св³ту, пос³даючи пров³дне м³сце у 

структур³ ³нфекц³йної патолог³ї. В³н завдає значної економ³чної 

шкоди, пов’язаної як ³з прямими витратами на л³кування, так ³ з 

непрямими ‟ через зниження рентабельност³ прац³ та втрат 

доход³в п³дприємствами.  

Зумовлене грипом зниження ³мунолог³чної реактивност³ ³ 

пригн³чення функц³ональної активност³ р³зних ланок ³мунної 

системи призводить до загострення багатьох хрон³чних 

захворювань, розвитку вторинних бактер³йних ускладнень, що 

надає проблем³ л³кування цих захворювань особливого значення 

та актуальност³. Тому рання та ефективна корекц³я в³русних зм³н, 

неспециф³чного ³ специф³чного ³мунного захисту орган³зму є 

необх³дною умовою адекватного л³кування.  

Мета роботи ‟ оц³нити вплив аерозольного застосування 

³нтерферону на кл³н³чний переб³г ³ стан кл³тинної ланки 
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системного ³мун³тету у хворих на грип В у динам³ц³ та розробити 

рекомендац³ї щодо л³кування.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням перебував 61 

в³йськовослужбовець строкової служби, чолов³чої стат³, в³ком в³д 

18 до 20 рок³в, хворий на грип В, госп³тал³зований в ³нфекц³йне 

в³дд³лення базового в³йськового госп³талю. Ус³ хвор³ були 

розпод³лен³ на дв³ п³дгрупи. ² п³дгрупу становили 30 пац³єнт³в на 

грип В, як³ отримували базисну терап³ю, що включала аскофен, 

альбуцид, нафтизин, в³дхаркувальн³ засоби, пол³в³там³ни тощо 

(контрольна група), ²² п³дгрупу склав 31 хворий на грип В, що 

отримував ³нтерферон у доз³ 500 000 МО.  

Ус³ п³дгрупи пац³єнт³в репрезентативн³ на основ³ практично 

однакового вих³дного (на момент початку терап³ї) р³вня досл³д-

жуваних показник³в кл³тинного ³мун³тету. 

²нгаляц³йне уведення ³нтерферону зд³йснювали за допомогою 

компресорного небулайзера “Бореал”, ф³рми “Flaem Nuova” 

(²тал³я).  

Результати та обговорення. Аерозольне застосування 

³нтерферону в перш³ три дн³ хвороби сприяло швидкому 

зникненню її ознак: п³двищеної температурної реакц³ї ³ прояв³в 

³нтоксикац³ї, що спостер³гались у вигляд³ нездужання, адинам³ї ³ 

зниження апетиту, р³дше ‟ болю голови, у м’язах ³ в очних 

яблуках, блювання. При цьому температурна реакц³я, ³нтокси-

кац³йний синдром у хворих на грип В зникали швидше на 1,9 ³ 

1,7 дня в³дпов³дно, н³ж у пац³єнт³в контрольної групи (р0,05).  
Так, к³льк³сть лейкоцит³в у кров³ зб³льшилася на 24,1% 

(р<0,001), майже удв³ч³ п³двищилася абсолютна к³льк³сть СD3+-, 

СD4+- ³ СD8+-л³мфоцит³в (р<0,001), їх в³дносне число зб³ль-

шилось в³дпов³дно на 34,0, 60,7 ³ 54,4% (р<0,001). ²з застосу-

ванням ³нтерферону в доз³ 500 000 МО значно зб³льшилося 

сп³вв³дношення СD4+-/СD8+-кл³тин ‟ б³льше н³ж у 3 рази 

(р<0,001).  

Висновки. Проведен³ досл³дження показали, що ³нгаляц³йне 

застосування ³нтерферону в доз³ 500 000 МО у вигляд³ аерозолю 

впродовж перших трьох д³б хвороби у хворих на грип В сприяє 

швидкому зникненню кл³н³чних ознак недуги ³ зумовлює суттєво 

вищий стимулювальний вплив на показники кл³тинної ланки 

системного ³мун³тету, пор³вняно з базисною терап³єю.  
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В.Д. Москалюк, Т.Р. Колотило, Х.². Возна 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ХВОРОБИ ЛАЙМА 

НА БУКОВИНІ ЗА 2016 р. СТАН ХВОРИХ ПІСЛЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ОСНОВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ТА УСКЛАДНЕНЬ 

Буковинський медичний ун³верситет, м. Черн³вц³ 

Актуальність. Хвороба Лайма ‟ трансм³сивне природно-

осередкове захворювання, яке спричинене борел³ями комплексу 

Borrelia burgdorferi, передається кл³щами ³ характеризується 

ураженням шк³ри, суглоб³в, нервової системи, серця. У р³зних 

рег³онах України ³нф³кован³сть борел³ями р³зна: коливається в³д 5 

до 25%. Останн³ми роками спостер³гається тенденц³я до зростання 

ц³єї патолог³ї. Борел³озу Лайма властива весняно-л³тня сезонн³сть, 

що пов’язано з максимальною активн³стю кл³щ³в у цей пер³од.  

За пер³од 2016 р. на Буковин³ зареєстровано 13 випадк³в 

хвороби Лайма, зокрема у м. Черн³вц³ ‟ 4. У 2015 р. заф³ксовано 

16 випадк³в ц³єї недуги, у 2014 р. ‟ 4. Серед захвор³лих 3 д³тей 

дошк³льного в³ку, в³к решти пац³єнт³в становив в³д 19 до 64 рок³в.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати еп³дем³олог³чну ситуац³ю 

щодо хвороби Лайма на Буковин³ за 2016 р. та оц³нити стан 

хворих п³сля комплексного л³кування ³ ускладнень.  

Матеріали і методи. Проведено анал³з 13 медичних карт 

хворих на Лайм-борел³оз, як³ перебували на л³куванн³ в ³нфек-

ц³йному в³дд³ленн³ ОКУ “Черн³вецька обласна кл³н³чна л³карня” 

протягом 2016 р., а також проанал³зовано обл³ково-зв³тну доку-

ментац³ю Держсанеп³дслужби Черн³вецької област³ за цей же р³к.  

Результати та обговорення. У пац³єнт³в захворювання 

переб³гало у легк³й (8) ³ середньотяжк³й (5) формах. Ускладнення 

у вигляд³ м³окардиту спостер³галися у 2 хворих. Середн³й в³к 

пац³єнт³в склав 32,5 року. Гендерний розпод³л такий: 10 (76,9%) 

ж³нок ³ 3 (23,1%) чолов³ки. Ус³ пац³єнти захворювання пов’язу-

вали з укусом кл³ща. Середня тривал³сть л³жко-дн³в становила 

8,2. Ус³ випадки борел³озу Лайма п³дтверджен³ лабораторно 

шляхом виявлення специф³чних антит³л IgM та IgG. Хвороба 

проявлялася розвитком м³груючої еритеми у 100,0% пац³єнт³в, 

що є патогномон³чним симптомом ц³єї патолог³ї ³ полегшує 

д³агностику; ³нтоксикац³йним синдромом в 11 (84,6%); м³алг³- 
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ями ‟ у 5 (38,5%); артралг³ями ‟ у 6 (46,1%) хворих. З боку 

загального анал³зу кров³ виявлено так³ зм³ни: лейкоцитоз ‟ у 

12 (92,3%) ос³б, зб³льшення ШОЕ ‟ у вс³х (100,0%), анем³чний 

синдром ‟ у 9 (69,2%), тромбоцитопен³я ‟ у 7 (53,9%) хворих.  

Ус³м хворим призначено ет³отропну терап³ю у вигляд³ анти-

бактер³йних засоб³в (антиб³отики тетрацикл³нового ряду); патоге-

нетичну ‟ внутр³шньовенна дез³нтоксикац³я; антиг³стам³нн³ засо-

би, а також препарати для покращення м³кроциркуляц³ї у шк³р³ 

та ³нших органах. У пац³єнт³в, в яких спостер³галося ускладнення 

у вигляд³ м³окардиту, додатково застосовували нестероїдн³ проти-

запальн³ препарати, метабол³ти ³ серцев³ гл³козиди.  

П³сля проведеного комплексного л³кування основного захво-

рювання ³ його ускладнення у вс³х пац³єнт³в спостер³галося 

покращення загального стану. Кл³н³ка регресувала на 2-3-³й день 

терап³ї ³ до к³нця л³кування зовс³м зникла. Показники кров³ на 

3-³й день терап³ї покращились ³ на момент виписки нормал³зу-

вались. К³льцепод³бна еритема поступово зменшувалась у 

д³аметр³, що св³дчило про ефективн³сть призначеної терап³ї.  

Висновки. Еп³дем³олог³чна ситуац³я щодо хвороби Лайма на 

Буковин³ нест³йка. Щороку спостер³гається тенденц³я до зросту 

ц³єї патолог³ї в ус³х рег³онах України. У д³агностиц³ недуги 

важливе значення має наявн³сть м³груючої еритеми, що дозволяє 

безпомилково поставити д³агноз. П³сля проведеного комплексного 

л³кування в ус³х пац³єнт³в спостер³галося покращення загального 

стану, а на момент виписки з³ стац³онару кл³н³ка зникла ³ 

нормал³зувалися показники червоної кров³. Отже, своєчасна 

д³агностика ³ призначена в³дпов³дна терап³я призводять до 

одужання хворого та м³н³м³зац³ї ускладнень.  

В.Д. Москалюк, М.О. Соколенко, А.А. Соколенко, М.О. Андрущак, 

².В. Баланюк 

ОСОБЛИВОСТІ ІМУННОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА 

ВІЛ-АСОЦІЙОВАНІ ГЕРПЕТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ 

Буковинський медичний ун³верситет, м. Черн³вц³ 

Актуальність. Останн³м часом питанням ³мун³тету при 

герпетичних ³нфекц³ях ³ В²Л-³нфекц³ї присвячена досить велика 
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к³льк³сть роб³т. Водночас окрем³ ³мунопатогенетичн³ зм³ни при 

поєднаному переб³гу зазначених захворювань вивчен³ недо-

статньо, а в³домост³ часто є суперечливими, особливо з позиц³ї 

сучасних технолог³й оц³нки ³мунного статусу.  

Мета роботи ‟ виявити особливост³ динам³ки показник³в 

кл³тинної ланки ³мун³тету ³ циток³нового статусу хворих на 

В²Л-асоц³йован³ герпетичн³ ³нфекц³ї.  

Матеріали і методи. У досл³дженн³ взяли участь 279 ос³б, 

як³ були под³лен³ на 4 групи. До першої ув³йшли 117 хворих на 

р³зн³ кл³н³чн³ форми герпетичної ³нфекц³ї: лаб³альний герпес ³/або 

афтозний стоматит, ген³тальний герпес, опер³зувальний герпес ³ на 

³нфекц³йний мононуклеоз, до другої ‟ 65 хворих на В²Л-³нфекц³ю, 

до третьої ‟ 67 хворих на В²Л-асоц³йован³ герпетичн³ ³нфекц³ї. 

Контрольну групу склали 30 здорових людей. У вс³х ос³б, як³ 

брали участь у досл³дженн³, вивчали показники ³мунного статусу 

за допомогою набору стандартних методик, розширений спектр 

³мунолог³чних показник³в був вивчений методом проточної 

цитометр³ї.  

Результати та обговорення. Встановили, що у хворих на 

В²Л-асоц³йован³ герпетичн³ ³нфекц³ї вм³ст л³мфоцит³в при III ³ 

IV кл³н³чних стад³ях В²Л-³нфекц³ї був нижчим, н³ж при герпетичн³й 

³нфекц³ї ‟ (0,85±0,35) ³ (0,52±0,35) Г/л в³дпов³дно проти 

(2,77±0,75) Г/л (р<0,05). Таким же суттєвим було зниження 

р³вня CD4+-кл³тин при II-IV стад³ї В²Л-³нфекц³ї у поєднанн³ з 

герпетичною ³нфекц³єю ³ зб³льшення к³лькост³ Т-супресор³в, 

пор³вняно з герпетичною моно³нфекц³єю (р<0,05). 

За наявност³ в³русу герпесу в орган³зм³ В²Л-³нф³кованих 

знижується ³мунорегуляторний показник ‟ (0,67±0,29) при II, 

(0,48±0,17) при III ³ (0,23±0,11) при IV кл³н³чн³й стад³ї В²Л-

³нфекц³ї проти (2,09±0,20) при герпетичн³й ³нфекц³ї (р<0,02). 

Ймов³рно, наявн³сть в³русу герпесу в орган³зм³ В²Л-³нф³кованих 

забезпечує певний конкуруючий вплив на регуляторн³ субпопуляц³ї. 

У хворих на В²Л- ³ герпетичну ко-³нфекц³ю сп³вв³дношення 

сироваткових концентрац³й ²Л-8, ²Л-10, ²Л-12 та ²Л-17 зазнає 

максимального дисбалансу. Причому значно зростає вм³ст не 

т³льки прозапальних циток³н³в ‟ ²Л-8 та ²Л-17, але й проти-

запального ²Л-10. Так, р³вень ²Л-8 коливався в д³апазон³ (62,17± 

15,84)-(244,10±51,11) пг/мл, а ²Л-10 ‟ в³д (2,131±0,622) пг/мл 

при I кл³н³чн³й стад³ї В²Л-³нфекц³ї до (6,863±1,312) пг/мл ‟ при 

IV (терм³нальн³й).  
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Водночас значно знижувався р³вень прозапального ²Л-12 у 

хворих з тяжким ступенем ³муносупрес³ї ‟ до (1,30±0,67) пг/мл, 

що не т³льки в³др³знялося в³д показника у здорових ос³б (р<0,05), 

але й у хворих на герпесв³русну моно³нфекц³ю ‟ (5,40±1,52) 

пг/мл (р<0,05). Одночасно суттєво зростав (р<0,05) р³вень 

сироваткового протизапального циток³ну ²Л-10 незалежно в³д 

кл³н³чної стад³ї В²Л-³нфекц³ї.  

При поєднанн³ В²Л- ³ герпетичної ³нфекц³ї виявили сильну 

зворотну кореляц³ю м³ж р³внем ²Л-8 ³ числом CD4+-л³мфоцит³в 

(r=-0,79, р<0,02), сильну зворотну кореляц³ю (r=-0,83, р<0,02) 

м³ж значенням ²Л-10 ³ числом CD4+-л³мфоцит³в, зворотну 

кореляц³ю середньої сили (r=-0,39, р<0,05) м³ж вм³стом ²Л-17 ³ 

к³льк³стю CD4+-л³мфоцит³в, а також слабку пряму (r=0,11, 

р<0,05) ‟ м³ж р³внем ²Л-12 ³ числом CD4+-л³мфоцит³в.  

Виявлено, що у хворих на В²Л-асоц³йован³ герпетичн³ 

³нфекц³ї вм³ст циркулюючих ³мунних комплекс³в зростає при II, III 

³ IV кл³н³чних стад³ях В²Л-³нфекц³ї ‟ (136,7±22,8), (159,9±51,5) ³ 

(203,6±60,2) опт. од. в³дпов³дно проти (52,7±8,5) опт. од. у здо-

рових ос³б (р<0,05). 

Висновки. Отриман³ результати св³дчать про недостатн³сть 

кл³тинної ³ гуморальної ланок ³мун³тету у хворих на В²Л-

асоц³йован³ герпетичн³ ³нфекц³ї. Сукупн³сть зм³нених ³мунних 

чинник³в призводить до активної персистенц³ї в³рус³в герпесу в 

орган³зм³ людини ³ рецидивного переб³гу недуги. Враховуючи це, 

терап³ю р³зних кл³н³чних форм герпетичних ³нфекц³й необх³дно 

спрямовувати не т³льки на модуляц³ю кл³тинної, але й на 

активац³ю гуморальної ланки ³мун³тету.  

Т.². Навєт, Л.А. Ходак, В.². Бра³лко, О.В. Кн³женко, 

Н.². Скрипченко 

ПРОГНОЗ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ПОЛІНЕЙРОПАТІЯХ 

У ДІТЕЙ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, 

Обласна дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Харк³в 

Актуальність. Пол³нейропат³я ‟ це пол³ет³олог³чна хвороба 

з³ специф³чною реакц³єю патолог³чного процесу на р³вн³ пери-

феричної нервової системи, що характеризується багатор³вневим 
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ураженням периферичних нервових кор³нц³в ³з вираженим 

больовим синдромом, вегетативними та руховими порушеннями у 

к³нц³вках ³ зонах черепних нерв³в. Вона може бути як усклад-

ненням загальних ³нфекц³йних захворювань, так ³ виникати як 

первинне ураження нервової системи.  

Серед ³нфекц³йної патолог³ї її частка незначна, однак вона 

в³др³зняється тяжк³стю переб³гу, частотою ³нвал³дизац³ї (в³д 3 до 

10%) ³ летальн³стю (в³д 2 до 8%). Пол³нейропат³я нер³дко є 

недод³агностованим ³ потенц³йно вил³ковним захворюванням ³з 

середньою поширен³стю приблизно 0,5 випадк³в на 100 000 д³тей.  

Серед ет³олог³чних чинник³в ³нфекц³йної пол³нейропат³ї є 

в³руси ³ бактер³ї (синдром Г³йєна-Барре). В³русна пол³нейропат³я 

спричинюється переважно ентеров³русами, герпесв³русами, з яких 

особливо цитомегалов³русами (ЦМВ) ³ в³русом Епштейна-Барр 

(ВЕБ), в³русами грипу, аденов³русом, В²Л. Бактер³йн³ пол³нейро-

пат³ї провокують камп³лобактер, кор³небактер³ї дифтер³ї, борел³ї, 

єрсин³ї та ³нш³.  

Мета роботи ‟ з’ясувати несприятлив³ прогностичн³ чин-

ники при ³нфекц³йних пол³нейропат³ях у д³тей.  

Матеріали і методи. На баз³ Обласної дитячої ³нфекц³йної 

кл³н³чної л³карн³ м. Харкова за пер³од 2014-4 м³сяц³ 2017 рр. 

знаходилось на л³куванн³ 37 хворих д³тей з р³зними кл³н³чними 

проявами пол³нейропат³й: монопат³ї були у 24 (64,8%), пол³-

нейропат³ї ‟ у 8 (21,6%), мен³нгопол³радикулонейропат³я ‟ у 

5 (13,6%) ос³б. 

Ус³ д³ти, зг³дно з протоколом, були обстежен³ на пол³ов³руси, 

ентеров³руси та в³руси с³мейства герпес³в. Ет³олог³чним чинником 

переважно були герпесв³руси (CMV, EBV, HНV-6) ‟ у 21 (56,7%), 

у 6 (16,2%) випадках ‟ ентеров³руси, у 2 (5,4%) ‟ борел³ї та у 

8 (21,7%) д³тей ет³олог³я залишилась неуточненою. 

Результати та обговорення. За даними електронейро-

м³ограф³ї, у 65,0% випадк³в зустр³чалась гостра запальна дем³єл³-

н³зуюча пол³нейропат³я, переважно з дистальними парезами, 

порушенням чутливост³, без уражень черепних нерв³в. У 35,0% 

випадк³в спостер³галась гостра моторна аксональна пол³нейро-

пат³я, яка характеризувалась ознаками денервац³ї (виникненням 

спонтанної активност³: потенц³ал³в ф³бриляц³й ³ позитивних 

гострих хвиль) або ре³ннервац³ї (зб³льшенням тривалост³ ³ 

ампл³туди потенц³алу д³ї рухових одиниць), а також б³льш 

значним зниженням швидкост³ проведення ³мпульсу по нерву. 
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Призначена терап³я, яка складалась з ет³отропного, патоге-

нетичного ³ симптоматичного напрямк³в, у 8 (21,7%) хворих не 

призвела до регрессу невролог³чної симптоматики ³ д³ти були 

переведен³ на реаб³л³тац³ю в спец³ал³зовану невролог³чну л³карню.  

При своєчасному проведенн³ ет³отропної та метабол³чної 

терап³ї при ³нфекц³йн³й пол³нейропат³ї у б³льшост³ випадк³в 

прогноз сприятливий, в³дзначався повний регрес невролог³чної 

симптоматики.  

Висновки. Несприятлив³ прогностичн³ фактори ³нфекц³йної 

пол³нейропат³ї спостер³гались при:  

 аксональних формах захворювання, як³ в³др³знялись 

дуже пов³льним в³дновленням порушених функц³й;  

 швидкому наростанн³ невролог³чних порушень у перший 

тиждень захворювання;  

 багатор³вневому характер³ уражень нервової системи 

(енцефалопол³радикулонейропат³я або мен³нгопол³радикулонейро-

пат³я).  

Н.А. Ничик, А.Я. Корбило, Я.В. Корбило, Н.Г. Зав³днюк 

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

НА БЕРЕЖАНЩИНІ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

²нфекц³йн³ хвороби супроводжують людство впродовж всього 

його ³снування. П³д впливом фактор³в зовн³шнього середовища та 

ц³леспрямованого впливу людини (л³кування, сан³тарно-г³г³єн³чн³ 

заходи, неспециф³чна ³ специф³чна проф³лактика) ет³олог³чна 

структура, кл³н³чна картина та переб³г ³нфекц³й пост³йно зм³ню-

ються. Їх еволюц³я є своєр³дним як³сним ³ндикатором розвитку 

соц³альних ³ технолог³чних процес³в у св³т³.  

Нами було проанал³зовано дан³ журнал³в реєстрац³ї ³нфек-

ц³йних хворих Бережанської ЦРЛ за 1945 та 2015 роки з метою 

оц³нки динам³ки ³нфекц³йних захворювань за останн³ 70 рок³в. 

Виявлено, що так³ хвороби, як черевний та висипний тифи, 

дизентер³я, дифтер³я, бешиха, маляр³я за 2015 р³к зареєстрован³ 

не були, тод³ як у 1945 роц³ картина була д³аметрально проти-

лежною: наприклад, дифтер³я була д³агностована та п³дтверджена 
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у 47 хворих, дизентер³я ‟ у 74, черевний тиф ‟ у 53, висипний 

тиф ‟ у 119, маляр³я ‟ у 29, бешиха ‟у 21. К³льк³сть ³нших 

³нфекц³йних хвороб навпаки зросла. Зокрема, у 1945 роц³ про-

тягом року в ³нфекц³йному стац³онар³ було прол³ковано 20 хворих 

на грип, а у 2015 роц³ таких хворих було в 3 рази б³льше 

(n=60), з анг³ною в³дпов³дно 15 та 110 хворих ‟ в 7,3 рази. 

Отже, на п³дстав³ отриманих нами результат³в проведеного 

статистичного досл³дження зроблено так³ висновки. За останн³ 

70 рок³в на Бережанщин³ в³дбулися зм³ни в структур³ ³нфекц³йної 

захворюваност³. Покращення соц³альних умов життя, надання 

сучасної медичної допомоги населенню, активне проведення 

специф³чної проф³лактики та сан³тарно-г³г³єн³чних заход³в приз-

вело до зникнення ряду ³нфекц³й (черевний та висипний тифи, 

дизентер³я, дифтер³я, бешиха, маляр³я). Однак, ³нфекц³йн³ збуд-

ники, як³ вм³ють швидко адаптуватися до м³нливих умов навко-

лишнього середовища (наприклад, в³рус грипу), все ще виграють 

у битв³ за ³снування, вражаючи все б³льше ³ б³льше людей.  

Є.С. Ольховський, С.В. Кузнєцов, О.М. Ольховська 

ВПЛИВ ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА 

ПЕРЕБІГ ЕШЕРИХІОЗУ В ДІТЕЙ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. Харк³в 

Актуальність. За останн³ роки спостер³гається поширення 

ко-³нфекц³й, при яких одна ³нфекц³я може суттєво впливати на 

переб³г ³ншої. Внасл³док в³дсутност³ г³г³єн³чних навичок серед 

дитячого контингенту поширеними, на жаль, залишаються киш-

ков³ ³нфекц³ї, у тому числ³ й ешерих³ози, як³ складають суттєву 

частку в структур³ бактер³йних д³арейних захворювань, особливо 

серед новонароджених ³ д³тей раннього в³ку. Як в³домо, ³нф³ку-

вання персистуючими в³русами, передус³м в³русом Епштейна-

Барр (ВЕБ), в³дбувається протягом перших трьох рок³в життя 

людини, що може призводити до ураження в³русом л³мфатичної 

системи, ³мунних кл³тин орган³зму, внасл³док чого переб³г будь-

якої ³ншої ³нфекц³ї може зм³нюватися.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ переб³гу ешерих³озу у 

д³тей раннього в³ку, ³нф³кованих ВЕБ.  
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Матеріали і методи. На баз³ Обласної дитячої ³нфекц³йної 

кл³н³чної л³карн³ м. Харкова нами обстежено 96 д³тей в³ком в³д 

1 до 3 рок³в, хворих на ешерих³оз, яких було под³лено на три 

групи. До першої групи ув³йшло 34 дитини, хворих на ешерих³оз 

на тл³ активної ВЕБ-³нфекц³ї, до другої ‟ 30 д³тей з ешерих³озом 

на тл³ латентної ВЕБ-³нфекц³ї, третьої ‟ 32 хворих на ешерих³оз 

без супутнього ³нф³кування ВЕБ. Д³агноз п³дтверджували на 

п³дстав³ кл³н³чного, бактер³олог³чного, в³русолог³чного ³ сероло-

г³чного досл³дження. Ус³м хворим проводили досл³дження титр³в 

антит³л до капсидного, раннього ³ нуклеарного антиген³в (EBV 

СA, EA, NA) ³ ПЛР кров³ та слини хворих. Результати досл³д-

жень на ³нш³ герпесв³руси були негативними. Статистичну 

обробку отриманих результат³в проводили за допомогою програм 

Excel ³ Statistica 6,0.  

Результати та обговорення. Анал³з основних кл³н³чних 

симптом³в показав, що в дебют³ ешерих³озу у переважної б³ль-

шост³ д³тей захворювання починалось гостро з п³двищення 

температури т³ла, порушення апетиту, нудоти ³/або блювання, 

диспепсичних явищ, абдом³нального болю. Однак у д³тей першої ³ 

другої груп достов³рно част³ше спостер³гали г³перем³ю слизової 

оболонки ротоглотки ‟ 30 (88,24%) хворих; 25 (83,33%) ³ 

14 (43,75%) в³дпов³дно у групах (p<0,05), л³мфаденопат³ю ‟ 

29 (85,29%); 22 (73,33%) ³ 11 (34,38%) в³дпов³дно (p<0,05), 

тривал³ше утримувалась гарячка ‟ (4,68±0,38); (4,73±0,24) ³ 

(3,35±0,18) доби в³дпов³дно (р<0,05) та диспепсичн³ явища ‟ 

(5,85±0,27); (5,92±0,25) ³ (4,13±0,33) доби (р<0,05). За даними 

ультразвукового досл³дження, паренх³матозну реакц³ю печ³нки 

част³ше реєстрували у д³тей першої ³ другої груп ‟ в³дпов³дно у 

24 (70,59%) ³ у 22 (73,33%) та у 12 (37,50%) ‒ третьої (p<0,05). 

У д³тей перших двох груп достов³рно част³ше реєстрували 

зб³льшення л³мфовузл³в вор³т печ³нки ‟ у 12 (35,29%) ³ у 

10 (33,33%) проти 3 (9,38%) у трет³й (p<0,05). Визначено, що у 

значної частини пац³єнт³в першої ³ другої груп ‟ 16 (47,06%) ³ 

12 (40,00%) в³дпов³дно на тл³ ВЕБ-³нфекц³ї ознаки гепатомегал³ї 

збер³галися до виписки з³ стац³онару, у той час як ця ознака 

виявлялася лише у 6 (18,75%) д³тей третьої групи (р<0,05). 

Найб³льш суттєв³ зм³ни периферичної кров³ (нейтроф³льоз ³ 

п³двищення ШОЕ) спостер³гали у д³тей без фонового ³нф³кування, 

у той час як у д³тей першої ³ другої груп у гострому пер³од³ 
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ешерих³озу майже у 50% випадк³в не в³дзначали запальну 

реакц³ю периферичної кров³ ‟ у 16 (47,06%); 13 (46,66%) ³ 

24 (75,00%) в³дпов³дно в групах.  

Висновки. Таким чином, отриман³ дан³ св³дчать, що переб³г 

ешерих³озу у д³тей раннього в³ку, ³нф³кованих ВЕБ, характери-

зується рядом кл³н³чних ³ лабораторно-³нструментальних особли-

востей, як³ суттєво не в³др³зняються залежно в³д активност³ ВЕБ-

³нфекц³ї. ²нф³кування д³тей ВЕБ посилює ступ³нь виразност³ 

окремих симптом³в ешерих³озу, зб³льшує частоту наявност³ та 

тривал³сть збереження цих симптом³в, що необх³дно враховувати 

при плануванн³ терапевтичних заход³в.  

Н.В. Он³щенко, О.В. Рябоконь, О.М. Ф³рюл³на 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ 

ОПЕРІЗУВАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ДОРОСЛИХ ХВОРИХ 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. Опер³зувальний герпес є вторинною ендоген-

ною ³нфекц³єю внасл³док реактивац³ї латентного в³русу вар³целла 

зостер з ураженням задн³х кор³нц³в спинного мозку ³ м³жхреб-

цевих гангл³їв. В Україн³ частота захворюваност³ становить 

приблизно в³д 12 до 15 випадк³в на 100 000 ос³б. Останн³м часом 

спостер³гається зростання захворюваност³ на опер³зувальний 

герпес з тяжким переб³гом ³ розвитком ускладнень.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати особливост³ кл³н³чних про-

яв³в опер³зувального герпесу у хворих з тяжким переб³гом 

недуги.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням було 17 хворих з 

тяжким переб³гом опер³зувального герпесу. Серед госп³тал³зо-

ваних чолов³к³в ‟ 6, ж³нок ‟ 11; в³к пац³єнт³в в³д 23 до 87 рок³в. 

Ус³ мали негативний результат досл³дження кров³ на наявн³сть 

антит³л до в³русу ³мунодеф³циту людини.  

Результати та обговорення. З анамнезу в³домо, що в ус³х 

хворих ця недуга реєструвалася вперше. Серед пац³єнт³в з 

опер³зувальним герпесом кожний трет³й був середнього в³ку 

(5; 29,4%), майже кожний четвертий (4; 23,5%) ‟ особа моло-
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дого або старечого в³ку. Продромальний пер³од характеризувався 

больовим синдромом у проекц³ї уражених дерматом³в у вс³х 

(17; 100,0%) хворих ³ п³двищенням температури т³ла у б³льшост³ 

(9; 52,9%).  

Пер³од висипань тривав в³д 3 до 9 д³б ³ супроводжувався 

п³двищенням температури т³ла до субфебрильних цифр у 

12 (70,6%) хворих, у кожного третього (5; 29,4%) спостер³гали 

фебрильну гарячку. Парестез³ї в проекц³ї уражених нерв³в 

реєстрували в ус³х (17; 100,0%) хворих. При тяжкому переб³гу 

недуги гангл³ошк³рну форму з ураженням шк³ри голови, шиї, 

тулуба, к³нц³вок спостер³гали майже у половини (8; 47,0%) 

пац³єнт³в, офтальмогерпес з ураженням вух ³ очей ‟ у 4 (23,5%). 

Кр³м того, у 3 (17,7%) хворих розвинулася дисем³нована форма 

опер³зувального герпесу, яка характеризувалася появою перших 

елемент³в висипу на шк³р³ обличчя ³ тулубу з поступовим 

в³дс³вом по ус³й шк³р³. У 2 (11,8%) пац³єнт³в д³агностовано гене-

рал³зовану форму з ураженням слизових оболонок очей, рото-

глотки, а також вух, печ³нки, ³з залученням у процес нервової 

системи ³ розвитком серозного мен³нг³ту.  

У б³льшост³ (12; 70,6%) хворих з тяжким переб³гом опер³зу-

вального герпесу виникли специф³чн³ ³ неспециф³чн³ ускладнення. 

У 7 (41,2%) пац³єнт³в мало м³сце ураження слизових оболонок 

очей, ротоглотки ³ вух з розвитком кератоувеїту (1), блефаро-

кон’юнктив³ту (2), стоматиту (2), отиту (2). Токсичний гепатит 

розвинувся у 2 (11,8%) хворих, синдром Рамсея-Ханта ‟ у 

3 (17,6%), у 2 (11,8%) пац³єнт³в внасл³док ураження лицевого 

нерву розвинувся односторонн³й парал³ч м³м³чної мускулатури.  

Серед хворих з генерал³зованою формою захворювання в 

1 (5,9%) пац³єнта, 26 рок³в, д³агностовано ураження кол³нчастого 

вузла правого вуха, парез лицевого нерву ³ розвиток серозного 

мен³нг³ту. У хворої, 76 рок³в, генерал³зована форма опер³зува-

льного герпесу характеризувалась вкрай тяжким переб³гом з 

розвитком мен³нг³ту, блефарокон’юнктив³ту, стоматиту, отиту, 

стрептодерм³ї. У пер³од ранньої реконвалесценц³ї постгерпетична 

невралг³я спостер³галася у 10 (58,8%) хворих. 

Висновки. Серед 17 хворих з тяжким переб³гом опер³зу-

вального герпесу ман³фестац³ї захворювання в ус³х (100,0%) 

передував больовий синдром, а температурна реакц³я спостер³-

галася лише у 52,9% пац³єнт³в. Парестез³ї в проекц³ї уражених 
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дерматом³в реєструвалися у 100,0% ос³б. Серед кл³н³чних форм 

захворювання реєстрували переважно гангл³ошк³рну (47,0%) ³ 

офтальмогерпес (23,5%), але у частини пац³єнт³в розвинулися й 

дисем³нована (17,7%) та генерал³зована (11,8%) форми. У б³ль-

шост³ (70,6%) хворих виникли неспециф³чн³ (52,9%) ³ специф³чн³ 

(47,1%) ускладнення. Постгерпетична невралг³я реєструвалася у 

58,8% реконвалесцент³в.  

Т.Є. Он³щенко, О.В. Рябоконь, В.Г. Савельєв, ².Б. ²ванова, 

О.М. Ф³рюл³на 

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАВІЗНОЇ МАЛЯРІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(за матеріалами Запорізької обласної інфекційної 

клінічної лікарні) 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. У тепер³шн³й час у груп³ ризику щодо маля-

р³ї знаходиться близько половини населення планети ‟ 3,2 млрд 

(ВООЗ, 2016). У зв’язку з³ зб³льшенням м³грац³йних процес³в у 

св³т³ (миротворч³ контингенти, туризм, службов³ в³дрядження) 

проблема маляр³ї є актуальною ³ для неендем³чних країн 

(О.А. Голубовська, 2013; В.². Трихл³б, 2013). В³дсутн³сть специ-

ф³чної ³мунопроф³лактики маляр³ї, настороженост³ при в³дв³ду-

ванн³ ендем³чних рег³он³в ³ х³м³опроф³лактики є факторами ризику 

для тяжкого ³ ускладненого переб³гу маляр³ї.  

Мета роботи ‟ визначити кл³н³ко-еп³дем³олог³чн³ особли-

вост³ зав³зних випадк³в маляр³ї в Запор³зьк³й област³.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням у ЗО²КЛ з 2000 

по 2016 рр. знаходилося 25 хворих з д³агнозом маляр³ї. Пац³єнти 

були в³ком в³д 17 до 61 року. Ус³м хворим проводили кл³н³ко-

б³ох³м³чн³ досл³дження. Д³агностика маляр³ї ґрунтувалася на 

кл³н³ко-еп³дем³олог³чних даних ³ результатах паразитоскоп³чних 

досл³джень. Серед хворих переважали чолов³ки 

(24; 96,0%), найчаст³ше були прац³вники ав³ац³йних п³дприємств, 

а також студенти. Ус³ хвор³ прибули з ендем³чних щодо маляр³ї 

рег³он³в, але переважно з країн Африки (20; 80,0%): Конго, 
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Сьєрра-Леоне, Чад, Н³гер³я, Гана, Судан. Маляр³ю, спричинену 

Plasmodium falciparum, д³агностовано у 18 (72,0%) хворих, 

P. ovale ‟ у 4 (16,0%), P. vivax ‟ 3 (12,0%). Активно маляр³ю 

було виявлено у 4 (16,0%) ос³б п³сля повернення з ендем³чних 

рег³он³в в Україну, у решти (84,0%) ‟ п³сля звернення за медич-

ною допомогою у зв’язку з розвитком захворювання. Х³м³опроф³-

лактику отримували т³льки 7 (28,0%) хворих.  

Результати та обговорення. Кл³н³чн³ прояви недуги 

характеризувалися розвитком типових для маляр³ї напад³в 

лихоманки при класичному за терм³ном ³нкубац³йному пер³од³ 

п³сля повернення з ендем³чного рег³ону. У хворих на маляр³ю, 

спричинену P. falciparum, переважав тяжкий переб³г (14; 77,8%) 

з розвитком пол³органної недостатност³ (ниркової, печ³нкової, 

енцефалопат³ї, ДВЗ-синдрому). Церебральна форма маляр³ї розви-

нулася у 4 (28,6%) хворих з тяжким переб³гом троп³чної маляр³ї. 

Легкий переб³г маляр³ї P. falciparum реєструвався у 4 (22,2%) 

хворих, як³ неодноразово в³дв³дували країни Африки ³ ран³ше 

хвор³ли на маляр³ю. Р³вень паразитем³ї у хворих на троп³чну 

маляр³ю з тяжким переб³гом коливався у д³апазон³ 8 700-16 200 в 

1 мкл. У 41-р³чного померлого, який не отримував х³м³опроф³-

лактику, а специф³чне л³кування (х³н³ном) отримав з 6-го дня 

захворювання, р³вень паразитем³ї складав 56 000 в 1 мкл.  

У хворих на маляр³ю ³ноземних студент³в, спричинену 

P. vivax, переважав легкий переб³г недуги (3; 42,9%). У 

2 (28,6%) студент³в д³агностовано рецидив маляр³ї, спричиненої 

Р. vivax, який розвинувся через 5-7 м³с. п³сля повернення з ²нд³ї.  

Висновки. Таким чином, у Запор³зьк³й област³ пост³йно 

реєструються зав³зн³ випадки маляр³ї, переважно викликаної 

P. falciparum, з тяжким переб³гом захворювання. В³дсутн³сть 

х³м³опроф³лактики ³ вчасно отриманого специф³чного л³кування 

обумовлює тяжкий переб³г маляр³ї з несприятливими насл³дками.  
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А.Я. Орф³н 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКИ МЕНІНГІТУ У ЛЬВІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ЗА 2014-2017 рр. 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Льв³в 

Актуальність. Гострий мен³нг³т, особливо бактер³йної 

ет³олог³ї, є одн³єю ³з найпоширен³ших причин смерт³ та ³нва-

л³дизац³ї. В³дзначається зростання захворюваност³ серед ос³б 

працездатного в³ку. Незважаючи на розвиток медицини, вериф³-

кац³я мен³нг³ту залишається складною. Нер³дко можна спосте-

р³гати встановлення помилкового д³агнозу. Д³агностичн³ помилки 

при мен³нг³т³ значною м³рою зумовлен³ важк³стю його дифе-

ренц³йної д³агностики.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ кл³н³ки мен³нг³ту у 

Льв³вськ³й област³ за 2014-2017 рр.  

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з 

медичних карт стац³онарного хворого 150 пац³єнт³в, як³ пере-

бували на стац³онарному л³куванн³ у Льв³вськ³й обласн³й ³нфек-

ц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ з приводу серозного або гн³йного 

мен³нг³ту. 

Результати та обговорення. Серед пац³єнт³в було 

70 (46,6%) ж³нок ³ 80 (53,4%) чолов³к³в; м³ських жител³в 

98 (65,4%), а с³льських ‟ 52 (34,6%). Гн³йний мен³нг³т виявлено 

у 30 (20,0%) хворих, серозний мен³нг³т ‟ у 118 (78,7%), мен³нг³т 

туберкульозної ет³олог³ї ‟ у 2 (1,3%) пац³єнт³в. У 14 (9,3%) ос³б 

початок хвороби був поступовим, вони зверталися за медичною 

допомогою п³зно (на 12-14-ий день), в³дпов³дно їх л³кування 

проводилось ³з зап³зненням.  

Ранн³м проявом ³нтоксикац³йного синдрому було п³двищення 

температури т³ла, яке заф³ксоване у 138 (92,0%) хворих. 

Г³пертерм³я у хворих на гн³йний мен³нг³т була у 29 (96,6%) 

пац³єнт³в ³з 30, у хворих на серозний мен³нг³т ‟ у 112 (94,9%) ³з 

118. Гарячка у пац³єнт³в з гн³йним мен³нг³том сягала в серед-

ньому (39,3±0,5)°С, а ³з серозним ‟ част³ше була субфебрильною 

(37,6±0,5)°С.  

Основними симптомами загальномозкових прояв³в є блюван-

ня й ³нтенсивн³ бол³ голови. У 59 (39,3%) пац³єнт³в блювання не 

було. Блювання, не пов’язане з прийомом їж³, спостер³гали у 
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91 (60,7%) особи, у хворих на гн³йний мен³нг³т ‟ 29 (96,6%), 

його частота за добу коливалась в³д 3 до 5 раз³в, максимально ‟ 

12. При серозному мен³нг³т³ 58 (48,3%) пац³єнт³в мали блювання, 

як правило, 1-2 рази за добу. У 15 (12,8%) ос³б ³з д³агнозом 

серозного мен³нг³ту були скарги на розр³джен³ випорожнення 

2-3 рази за добу. Серед хворих на гн³йний мен³нг³т частим 

проявом загальномозкового синдрому було запаморочення; 

церебральну кому ² ст. д³агностовано у 25 (83,3%) ос³б. Розлади 

св³домост³ у пац³єнт³в ³з серозним мен³нг³том реєструвались 

значно р³дше ‟ у 5 (4,5%).  

Важливим у вериф³кац³ї мен³нг³ту є мен³нгеальний синдром. 

8 (5,3%) хворих не мали мен³нгеальних симптом³в, у 21 (14%) ‟ 

вони були сумн³вними. В³дсутн³сть мен³нгеальних симптом³в 

част³ше в³дзначали у хворих на серозний мен³нг³т. Част³ше за 

³нш³ симптоми виявляли риг³дн³сть м’яз³в потилиц³ ‟ у 

142 (94,6%) пац³єнт³в. Симптом Керн³га був у 63 (42,0%) хво-

рих, а симптоми Брудз³нського ‟ лише у 49 (32,6%). Б³льш 

виражений мен³нгеальний синдром в³дзначено у хворих на 

гн³йний мен³нг³т. В³н включав у себе симптоми риг³дност³ м’яз³в 

потилиц³, Керн³га та Брудз³нського у 29 (96,6%) ос³б, у груп³ ³з 

серозним мен³нг³том мен³нгеальн³ симптоми були виражен³ слабко 

³ част³ше у вигляд³ риг³дност³ м’яз³в потилиц³ ‟ 89 (75,4%).  

Вогнищеву симптоматику в³дзначено в 1 (0,6%) хворої з 

д³агнозом л³стер³озного мен³нг³ту ³ проявлялась вона прозо-

парезом.  

Висновки. Мен³нгеальн³ симптоми не можуть розц³ню-

ватися як єдиний опорний критер³й у постановц³ д³агнозу 

мен³нг³ту. Наявн³сть таких симптом³в, як ³нтенсивний б³ль 

голови, блювання, гарячка, є приводом для проведення люмба-

льної пункц³ї, нав³ть за в³дсутност³ мен³нгеальних симптом³в. 

Поступовий розвиток симптом³в, особливо у пац³єнт³в, хворих на 

серозний мен³нг³т, може призвести до д³агностичних помилок ³ 

в³дтерм³нування адекватної терап³ї.  
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С.М. Панкратов, О.С. Литвинова, О.М. Фяд³н 

ДО ПИТАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ І КЛІНІКИ 

ЛЕПТОСПІРОЗУ НА ХЕРСОНЩИНІ 

Обласна ³нфекц³йна л³карня ³м. Г.². Горбачевського, 

Обласний лабораторний центр МОЗ України, м. Херсон  

Актуальність. Лептосп³роз залишається найб³льш розпов-

сюдженою природно-осередковою особливо небезпечною ³нфек-

ц³єю в Херсонськ³й област³. Щодо лептосп³розу ‟ ензоотичною є 

фактично вся територ³я.  

Мета роботи ‟ дати оц³нку еп³дем³олог³чним ³ кл³н³чним 

особливостям лептосп³розу у Херсонськ³й област³ за п’ять остан-

н³х рок³в.  

Матеріали і методи. За останн³ 5 рок³в захворюван³сть 

склала: 2012 р. ‟ 17 випадк³в, 2013 р. ‟ 33, 2014 р. ‟ 30, 

2015 р. ‟ 29. У 2016 р. в област³ зареєстровано 84 хворих з 

п³дозрою на лептосп³роз, з яких у 54 випадках (5,1 на 100 тис. 

населення) встановлено заключний д³агноз лептосп³розу, з них 

47 хворих прол³ковано в Херсонськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й л³карн³ 

³м. Г.². Горбачевського (ХО²Л). Один хворий помер. За статтю 

переважали чолов³ки ‟ 72,2%. Д³тей до 18 рок³в було 14,2%, у 

тому числ³ 1 дитина ‟ 3 роки, 1 ‟ 1 р³к 1 м³с.  

Результати та обговорення. У 2016 р. обласний показник 

захворюваност³ на лептосп³роз перевищував середн³й в Україн³ 

б³льше н³ж у 5 раз³в. На в³дм³ну в³д показник³в ³нтенсивност³ 

еп³дпроцесу в Україн³, у наш³й област³ захворюван³сть м³ського 

населення переважала ³ складала у середньому 65-70%. Протягом 

2016 р. було досл³джено 502 гризуни, з них у 99, або 19,7%, 

виявлено лептосп³ри. Проведений анал³з дозволяє зробити висно-

вок, що основним джерелом збудника лептосп³розної ³нфекц³ї в 

област³ є гризуни ‟ 81,5%. Водний шлях передач³ збудника 

³нфекц³ї встановлено у 66,7% хворих, безпосередн³й контакт 

людей з гризунами ‟ у 20,4%, не встановлено шлях ³нф³куван- 

ня ‟ у 12,9% ос³б.  

Ус³ випадки лептосп³розу п³дтверджен³ лаборатор³єю особливо 

небезпечних ³нфекц³й. Ет³олог³чна структура недуги в област³ 

представлена 11 серогрупами Основу ет³олог³чного спектру 

становили серовиди: L. hebdomadis ‟ 25,9%, L. canicola ‟ 20,4%, 
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по 9,3% ‟ L. іcterohaemorragiae, L. аutumnalis і L. ballum та 

поодинок³ випадки ‟ L. pomona, L. grippotyphosa, L. tarassovi, 

L. polonica, L. аustralia та L. javanica. При обстеженн³ хворих у 

б³льшост³ випадк³в виявляли дек³лька збудник³в, але для д³агнозу 

брали до уваги лише результати з найб³льшим наростанням титр³в 

у динам³ц³.  

Спостер³галась п³зня госп³тал³зац³я хворих ‟ 59,5% на 4-ий 

день ³ п³зн³ше з моменту захворювання. У першу добу п³сля 

звернення за медичною допомогою госп³тал³зовано 65,9% 

пац³єнт³в. Хворих середнього ступеня тяжкост³ було 70,2%, 

³нш³ ‟ тяжкого. Жовтяничну форму д³агностовано у 34,0% 

хворих. У 3 ос³б в³дзначали виражений артралг³чний синдром 

(при виключенн³ ³ншої ет³олог³ї). 2 хворим проводилась ШВЛ, 

4 хворих отримували курс дофам³ну.  

Привертає увагу захворюван³сть д³тей раннього в³ку. Дитина 

Х., 2015 р. н., мешканка м. Херсону, госп³тал³зована у ХО²Л 

01.11.16 р. на 8-ий день хвороби з д³агнозом гострого гастро-

ентериту. При госп³тал³зац³ї температура т³ла 39°С, блювання, 

д³арея до 5 раз³в за добу. У загальному анал³з³ кров³: лейкоцити 

5,6×109 
1/л, ШОЕ 60 мм/год. З еп³данамнезу: протягом двох 

м³сяц³в перед захворюванням дитина знаходилась без достатнього 

³ндив³дуального нагляду у пригородному будинку в антисан³-

тарних умовах (дерев’яна п³длога, в³дсутн³сть регулярних 

прибирань, наявн³сть гризун³в). Це спонукало до обстеження 

хворої на лептосп³роз. Результати РМА: L. ballum 1:800, 

L. рolonica 1:1 600. На фон³ л³кування цефалоспоринами IV поко-

л³ння загальний стан дитини пол³пшився. Ураження легень, 

нирок, печ³нки не встановлено. Через два тижн³ дитина виписана 

здоровою. При обстеженн³ у динам³ц³ через 6 дн³в ‟ наростання 

титр³в специф³чних антит³л у два рази.  

Висновки. Зб³льшенню щор³чної реєстрац³ї захворювань на 

лептосп³роз, у тому числ³ д³тей раннього в³ку, сприяли зб³ль-

шення к³лькост³ резервуар³в збудника ³нфекц³ї, к³лькост³ обсте-

жень хворих з р³зноман³тною кл³н³чною картиною на лептосп³роз 

³ спектру д³агностичного набору лептосп³р р³зних серогруп.  

 



 

 124 

Т.М. Пахольчук, О.В. Усачова, Є.А. С³л³на, Т.Б. Матвеєва, 

В.В. Печуг³на, ².В. Берестова, А.В. Шт³блер 

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ІНВАЗИВНИХ ДІАРЕЙ, СПРИЧИНЕНИХ ESCHERICHIA 

COLI, У ДІТЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня,  

М³ська багатопроф³льна дитяча л³карня № 5, м. Запор³жжя 

Актуальність. Поряд з великою к³льк³стю корисних для 

орган³зму серовар³в Escherichia coli ³снує близько п³втори сотн³ 

патогенних тип³в, як³ можуть спричинити захворювання; їх 

под³ляють на ш³сть тип³в: ентеропатогенн³, ентеротоксигенн³, 

ентеро³нвазивн³, ентерогемораг³чн³, ентероагрегативн³ та дифузно-

адгерентн³.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати кл³н³чну симптоматику 

ешерих³озу, спричиненого р³зними типами ешерих³й у д³тей, як³ 

мешкають у Запор³зьк³й област³.  

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з 

кл³н³ко-лабораторних особливостей ешерих³озу у 73 д³тей в³ком 

в³д 1 м³с. до 15 рок³в, серед яких 36 (49,31%) були д³ти до 

3 рок³в, що отримували л³кування у дитячому в³дд³ленн³ Обласної 

³нфекц³йної кл³н³чної л³карн³ та у д³агностичному в³дд³ленн³  

багатопроф³льної м³ської дитячої кл³н³чної л³карн³ № 5 

м. Запор³жжя у 2014-2016 рр.  

П³дтвердження ет³олог³ї захворювання проводилося 

бактер³олог³чним методом. Отриман³ колон³ї Е. coli методом 

серолог³чної ³дентиф³кац³ї тестували на серотипи за О антигеном: 

ентеротоксигенн³ ешерих³ї (О1, О6, О20, О126:К71, О25:К11, 

О78:К80) ‟ у 14 пац³єнт³в, ентеро³нвазивн³ ешерих³ї (О28, 

О144(К-), О164(К-), О124:К72) ‟ у 26, ентеропатогенн³ 

ешерих³ї (О18, О44, О114, О26, О142, О55, О111:К58, О119:К69, 

О44:К74, О125) ‟ у 28, ентерогемораг³чн³ (О111, О152, О164) ‟ 

у 5. Статистичну обробку отриманих результат³в проведено 

методами, прийнятими в медицин³.  

Результати та обговорення. Серед 14 хворих, в яких 

вид³лено ентеротоксигенн³ ешерих³ї, 12 (85,71%) ‟ це д³ти 

перших 3 рок³в життя. Еп³дфактором у них були молочн³ 



 

 125 

продукти ³ контакт з хворим. Кл³н³чн³ прояви р³знились залежно 

в³д в³ку хворих: д³ти першого року життя мали прояви 

вираженого д³арейного синдрому ³ синдрому гемокол³ту ‟ гострий 

початок з п³двищення температури т³ла до 38-39,2°С, р³дкими 

випорожненнями з дом³шками слизу ³ кров³ впродовж 3 д³б. При 

пальпац³ї живота в³дм³чався б³ль ³ вурчання в еп³гастр³ї та вздовж 

кишечнику. У д³тей старше 3 рок³в гострий початок був з 

нормальною або субфебрильною температурою т³ла, нудотою, 

повторним блюванням, р³дкими випорожненнями, болем у живот³ 

з вурчанням вздовж кишечнику.  

Ентеро³нвазивн³ ешерих³ї вид³лен³ у 26 пац³єнт³в, серед яких 

16 (61,53%) ‟ д³ти в³д 4 до 15 рок³в. Мав м³сце лише контактно-

побутовий шлях передач³ збудника. Кл³н³чний переб³г з гострим 

початком, субфебрильною температурою т³ла, повторним блюван-

ням, р³дкими випорожненнями з дом³шками слизу ³ кров³. Б³ль у 

живот³ був дом³нуючим симптомом. При пальпац³ї живота б³ль 

посилювався ³ у 2 д³тей в³дм³чено симптоми гострого апендициту.  

Ентеропатогенн³ ешерих³ї вид³лено у 28 пац³єнт³в, серед 

яких 20 (71,43%) ‟ д³ти в³ком в³д 4 до 9 рок³в. Еп³дфактором 

част³ше був контакт з хворим з под³бною симптоматикою. У 

3 д³тей першого року життя гострий початок недуги з прояв³в 

ГРВ². У б³льшост³ ‟ з п³двищення температури т³ла до 39°С, 

р³дких випорожнень з дом³шками зелен³ ³ слизу. При пальпац³ї 

живота в³дм³чався б³ль ³ вурчання в еп³гастр³ї.  

Ентерогемораг³чн³ ешерих³ї вид³лен³ т³льки у 5 д³тей в³ком до 

2 рок³в. Серед кл³н³чних симптом³в переважав д³арейний синдром. 

При пальпац³ї живота в³дм³чалось т³льки вурчання в еп³гастр³ї ³ 

вздовж кишечнику. Ус³ пац³єнти мали неускладнений переб³г.  

Висновки. Ентеротоксигенн³ E. сoli були причиною захво-

рювання д³тей перших 3 рок³в життя, тод³ як ентеро³нвазивн³ та 

ентеропатогенн³ ‟ у старших. Ми не в³дм³тили ч³ткої кл³н³чної 

р³зниц³ переб³гу ешерих³озу, спричиненого ентеропатогенними, 

ентеро³нвазивними чи ентеротоксигенними E. сoli.  
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В.В. Пот³й, ².А. Зайцев, В.Т. К³р³єнко 

ЗАЛЕЖНІСТЬ ГІСТОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИ 

ХРОНІЧНОМУ ГЕПАТИТІ С ВІД ВІКУ Й СТАТІ ХВОРОГО 

(за даними неінвазивних тестів) 

Донецький нац³ональний медичний ун³верситет, м. Лиман 

Донецької област³, Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. О. О. Богомольця, м. Київ 

Актуальність. Природний переб³г в³русного гепатиту в³доб-

ражає в³дстань (час прогрес³ї ф³брозу) в³д початку хрон³чного 

захворювання печ³нки до цирозу ³/або гепатоцелюлярної 

карциноми. Прогрес³я ф³брозу є головною характеристикою при-

родного переб³гу ³, в³рог³дно, залежить в³д в³ку й стат³. Не менш 

важливою є й ступ³нь активност³ гепатиту, який, по сут³, 

в³дображає швидк³сть прогрес³ї ф³брозу. У зв’язку з цим ми 

задалися метою визначити, чи залежить активн³сть гепатиту в³д 

в³ку й чи має на неї вплив стать.  

Мета роботи ‟ визначити залежн³сть ступеня активност³ 

хрон³чного гепатиту С (ХГС) в³д в³ку й стат³ хворих. 

Матеріали і методи. У досл³дження включено 705 пац³-

єнт³в ³з ХГС, в яких активн³сть ³ стад³я захворювання були 

визначен³ за допомогою не³нвазивних тест³в Fibrotest/Actitest 

(396) ³ Fibromax (309). Ус³ пац³єнти були розбит³ на в³ков³ групи 

з 15-р³чним ³нтервалом: 16-30 рок³в, 31-45 рок³в, 46-60 рок³в, 

61-75 рок³в. 

Результати та обговорення. У в³ков³й груп³ в³д 16 до 

30 рок³в (88 хворих) ступ³нь активност³ А0 було виявлено у 

22 (25%) пац³єнт³в, А1 ‟ у 26 (29%), А2 ‟ у 19 (22%), А3 ‟ у 

21 (24%). У в³ков³й груп³ в³д 31 до 45 рок³в (306 хворих) ступ³нь 

активност³ А0 мали 64 (21%) особи, А1 ‟ 73 (24%), А2 ‟ 

93 (30%) ³ А3 ‟ 76 (25%) пац³єнт³в. У груп³ в³д 46 до 60 рок³в 

(237 хворих) А0 спостер³гався у 43 (18%) пац³єнт³в, А1 ‟ у 

40 (17%), А2 ‟ у 65 (27%), А3 ‟ у 89 (38%). ² нарешт³ у груп³ 

пац³єнт³в в³д 61 до 75 рок³в (74 хворих) ступ³нь активност³ А0 

було виявлено у 10 (13%), А1 ‟ у 14 (19%), А2 ‟ у 20 (26%) ³ 

А3 ‟ 30 (42%). Таким чином, г³столог³чна активн³сть захворю-

вання, под³бно ф³брозу, залежить в³д в³ку пац³єнт³в. Частка 

хворих з³ ступенем активност³ А3 майже вдв³ч³ вища серед 



 

 127 

пац³єнт³в в³ком в³д 61 до 75 рок³в, пор³вняно з хворими в³д 16 до 

30 рок³в, (χ2
=22,3, p<0,05). 

З 705 хворих 429 (61%) були чолов³ки й 276 (39%) ‟ 

ж³нки. Серед чолов³к³в ступ³нь активност³ А0 зустр³чався у 

64 (15%) ос³б, А1‟ у 103 (24%), А2 ‟ у 120 (28%) ³ А3 ‟ у 

142 (33%). Серед ж³нок ступ³нь активност³ А0 мали 75 (27%) 

хворих, А1 ‟ 50 (18%), А2 ‟ 77 (28%), А3 ‟ 74 (27%). Таким 

чином, результати проведеного досл³дження не показали будь-

якої залежност³ ступеня активност³ захворювання в³д стат³.  

Середн³й в³к чолов³к³в ³ ж³нок з³ ступенем активност³ А0 

склав (41,0±1,4) ³ (43,0±1,4) рок³в, з А1 ‟ (41,0±1,2) ³ (45,0± 

1,7), з А2 ‟ (42,0±1,0) ³ (47,0±1,2) ³ з А3 ‟ (46,0±1,0) ³ (48,0± 

1,5) рок³в в³дпов³дно. Таким чином, середн³й в³к чолов³к³в був 

меншим, пор³вняно з ж³нками, з тим же ступенем активност³ 

гепатиту.  

Висновки. Ступ³нь активност³ в³русного гепатиту, в³рог³дно, 

залежить в³д в³ку, майже половина хворих з³ ступенем активност³ 

А3 в³ком понад 60 рок³в, при цьому стать не впливає на 

активн³сть захворювання.  

В.В. Пот³й, ².А. Зайцев, В.Т. К³р³єнко 

ЗВ’ЯЗОК МІЖ ФІБРОЗОМ ПЕЧІНКИ Й ГІСТОЛОГІЧНОЮ 

АКТИВНІСТЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С 

(за результатами неінвазивних тестів і біопсій) 

Донецький нац³ональний медичний ун³верситет, м. Лиман 

Донецької област³, Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. 

О. О. Богомольця, м. Київ 

Актуальність. Природн³й переб³г в³русних гепатит³в при-

пускає перех³д гострого гепатиту у хрон³чний, хрон³чного ‟ у цироз 

печ³нки ³/або гепатоцелюлярну карциному. Мова йде про 

накопичення в печ³нц³ ф³бротичної тканини з в³ком, з певною 

швидк³стю, яку в³дображає активн³сть захворювання, а опис цього 

процесу є найважлив³шою характеристикою природного переб³гу.  

Мета роботи ‟ оц³нити виразн³сть ф³брозу печ³нки при 

хрон³чному гепатит³ С (ХГС) залежно в³д активност³ захворю-

вання.  
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Матеріали і методи. У досл³дження було включено 

889 пац³єнт³в ³з ХГС, в яких активн³сть ³ стад³я захворювання 

були визначен³ за допомогою не³нвазивних тест³в Fibrotest/ 

Actitest (396) ³ Fibromax (309) або б³опс³ї печ³нки (184).  

Результати та обговорення. Проведений анал³з резуль-

тат³в не³нвазивних метод³в досл³дження показав, що пац³єнти з³ 

ступенем активност³ А0 (137) мали стад³ю ф³брозу F0 ‟ 

90 (66%) хворих, F1 ‟ 25 (18%), F2 ‟ 18 (13%), F3 ‟ 3 (2%) ³ 

F4 ‟ т³льки 1 (1%). У пац³єнт³в з А1 (153) F0 зустр³чався у 

63 (41%) хворих, F1 ‟ у 30 (20%), F2 ‟ у 34 (22%), F3 ‟ в 

11 (7%), F4 ‟ у 15 (10%) пац³єнт³в. Хвор³ з³ ступенем активност³ 

А2 (194) мали стад³ю ф³брозу F0 41 (21%) пац³єнт, F1 ‟ 

47 (24%), F2 ‟ 59 (30%), F3 ‟ 22 (12%), F4 ‟ 25 (13%). У 

пац³єнт³в з А3 (219) F0 зустр³чався в 11 (5%) ос³б, F1 ‟ у 

15 (7%), F2 ‟ у 42 (19%), F3 ‟ у 52 (24%), F4 ‟ у 99 (45%) 

хворих з вираженим ступенем активност³.  

Анал³з б³опс³й показав, що ступ³нь активност³ А0 не зустр³-

чався у жодного хворого. У пац³єнт³в з А1 (44 хворих) стад³я 

ф³брозу F0 зустр³чалася у 5 (11%) ос³б, F1 ‟ у 29 (66%), F2 ‟ у 

7 (16%), стад³я ф³брозу F3 не зустр³чалася у хворих з м³н³-

мальною активн³стю захворювання, при цьому F4 було виявлено 

у 3 (7%) ос³б. У пац³єнт³в з А2 (108) F0 не зустр³чалася, F1 була 

виявлена у 31 (29%) пац³єнта, F2 ‟ у 51 (47%), F3 ³ F4 ‟ у 

13 (12%). ² нарешт³, у пац³єнт³в з А3 (32), ф³броз F0 не визна-

чався, F1 було виявлено у 9 (28%) хворих, F2 ‟ у 6 (19%), F3 ‟ 

у 9 (28%), F4 ‟ у 8 (25%).  

Таким чином, проведений анал³з продемонстрував, що серед 

пац³єнт³в з³ ступенем активност³ А3 частка хворих з³ стад³єю 

ф³брозу F3/F4 була в³рог³дно вищою, пор³вняно з хворими з 

м³н³мальним або пом³рним ступенем активност³ гепатиту, як за 

результатами не³нвазивних тест³в, так ³ за даними б³опс³й (69 ³ 

53% в³дпов³дно). У ц³лому ж, м³ж р³внем активност³ й стад³єю 

ф³брозу печ³нки спостер³гається середньої сили прямий 

кореляц³йний зв’язок, що виявляється як за результатами не³нва-

зивних тест³в, так ³ за даними б³опс³й (r=0,59 ³ r=0,39, в³дпов³дно, 

p<0,05). 

Висновки. Стад³я ф³брозу печ³нки при ХГС залежить в³д 

активност³ процесу. Серед пац³єнт³в з³ ступенем активност³ А3 

б³льше половини хворих мають стад³ю ф³брозу F3/F4.  



 

 129 

О.Я. Пришляк, Е.Ю. Винник, О.Є. Кондрин, О.П. Бойчук, 

Н.В. Васкул 

ПОШИРЕНІСТЬ ФАКТОРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО 

РИЗИКУ СЕРЕД ХВОРИХ НА САЛЬМОНЕЛЬОЗ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. ²вано-Франк³вськ 

Актуальність. Незважаючи на широкий спектр д³агностич-

них ³ л³кувальних можливостей, доступних у даний час, проблема 

сальмонельозу не втрачає своєї актуальност³ у зв’язку з високим 

р³внем захворюваност³, смертност³ та значною частотою розвитку 

тяжких форм хвороби. На переб³г сальмонельозу може впливати 

низка фактор³в, зокрема, наявн³сть у хворих симптом³в серцево-

судинного ризику (ССР), як³, з одного боку, сприяють ризику 

ускладненого переб³гу сальмонельозу, а з ³ншого, бактер³йний 

патоген може провокувати загострення ³ пог³ршення переб³гу 

фонової патолог³ї у подальшому. 

Мета дослідження: досл³дити частоту ³ структуру фактор³в 

ССР у хворих на сальмонельоз у р³зних в³кових групах, 

залежн³сть в³д тяжкост³ недуги.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням були 43 хворих 

на сальмонельоз ‟ середн³й в³к (45,53±2,66) рок³в, як³ знахо-

дились на л³куванн³ в обласн³й кл³н³чн³й л³карн³ м. ²вано-

Франк³вська у 2016 р. Стратиф³кац³я ССР проводилася зг³дно з 

ун³ф³кованим кл³н³чним протоколом первинної, екстреної та 

вторинної (спец³ал³зованої) медичної допомоги “Артер³альна 

г³пертенз³я” (наказ М³н³стерства охорони здоров’я України 

№ 384 в³д 24.05.2012 р.). У вс³х хворих для оц³нки сумарного 

ССР були визначен³ показники: дисл³п³дем³я (загальний 

холестерин >5,0 ммоль/л; тригл³цериди >1,7 ммоль/л), глюкоза 

натще ‟ 5,6-6,9 ммоль/л; абдом³нальне ожир³ння (обхват тал³ї 

>102 см у чолов³к³в ³ >88 см у ж³нок). Статистичний анал³з 

результат³в проводили за допомогою прикладного пакету 

комп’ютерних програм “Microsoft Exel”. 

Результати та обговорення. При пор³вняльному анал³з³ 

частоти фактор³в ризику (ФР) у хворих на сальмонельоз 

молодого в³ку (25-44 роки) встановлено: холестеринем³ю у 

2 ‟ (15,38±10,01)%, г³пергл³кем³ю у 2 ‟ (15,38±10,01)%, абдо-

м³нальне ожир³ння у 5 ‟ (38,46±13,49)% пац³єнт³в, г³пер-
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тригл³церидем³ю не виявлено. В ос³б середнього в³ку (45-60 рок³в) 

холестеринем³я зустр³чалась у 3 ‟ (20,00±10,33)%, г³пергл³ке- 

м³я ‟ у 4 ‟ (26,67±11,42)%, г³пертригл³церидем³я ‟ у 2 ‟

(13,33±8,78)% ³ абдом³нальне ожир³ння у 8 ‟ (53,33±12,88)% 

ос³б. Найчаст³ше фактори ССР в³дзначали у хворих похилого в³ку 

(60-75 рок³в): холестеринем³я у 5 ‟ (33,33±10,32)%, г³пер-

гл³кем³я у 6 ‟ (40,00±12,65)%, г³пертригл³церидем³я у 3 ‟

(20,00±12,17)% ³ абдом³нальне ожир³ння у 10 ‟ (66,67±12,17)% 

ос³б. Серед ус³х хворих пац³єнти з низьким ССР (1-2 ФР) 

становили 27,9% (12), низьким/пом³рним ССР (≥3 ФР) ‟ 37,2% 

(16). Сл³д зазначити, що серед хворих з тяжким ступенем недуги 

частка ос³б ³з низьким/пом³рним ССР складала 56,3% (9 ос³б). У 

хворих на сальмонельоз тяжкого ступеня ФР розпод³лялись 

таким чином: холестеринем³я у 8 ‟ (53,33±12,88)%, г³пер-

гл³кем³я у 9 ‟ (60,00±12,65)%, г³пертригл³церидем³я у 6 ‟

(40,00±12,65)% ³ абдом³нальне ожир³ння у 12 ‟ (80,00±0,33)% 

ос³б. У пац³єнт³в ³з ускладненим переб³гом сальмонельозу було 

виявлено: холестеринем³ю у 7 ‟ (58,30±14,18)%, г³пергл³кем³ю у 

9 ‟ (75,00±12,50)%, г³пертригл³церидем³ю у 5 ‟ (41,7±14,17)% ³ 

абдом³нальне ожир³ння в 10 ‟ (83,30±10,8)% ос³б. Серед хворих 

з ускладненим переб³гом недуги частка ос³б з низьким/пом³рним 

ССР становила 66,67% (8 ос³б). 

Висновки. Низький/пом³рний ССР виявлено у 37,24% 

хворих на сальмонельоз, переважно в ос³б середнього ³ похилого 

в³ку. Серед фактор³в ССР у хворих молодого в³ку найб³льшу 

частку мали показники абдом³нального ожир³ння, у хворих 

середнього ³ похилого в³ку ‟ абдом³нальне ожир³ння та г³пер-

гл³кем³я. Частка хворих ³з низьким/пом³рним ризиком серед 

хворих з тяжким ³ ускладненим переб³гом сальмонельозу стано-

вила 58,13 ³ 62,79% в³дпов³дно.  

О.Я. Пришляк, А.Л. Процик, О.Є. Кондрин, О.П. Бойчук 

АНАЛІЗ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПЕРЕБІГУ КОМБІНОВАНИХ ПАРАЗИТОЗІВ 

Нац³ональний медичний ун³верситет, м. ²вано-Франк³вськ 

Актуальність. Паразитарн³ захворювання широко розпов-

сюджен³ на територ³ї майже вс³єї земної кул³, зокрема в Україн³. 

Серед них переважають кишков³ паразитарн³ хвороби, а най-
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част³ше зустр³чаються лямбл³оз та аскаридоз. Останн³ роки 

реєструється все б³льше випадк³в поєднаної ³нваз³ї цими пара-

зитами.  

Мета роботи – вивчити кл³н³чн³ та лабораторн³ особливост³ 

поєднаного переб³гу лямбл³озу та аскаридозу.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилось 

42 дорослих пац³єнти, як³ були розд³лен³ на 3 р³вноц³нн³ групи. 

До першої групи включали пац³єнт³в з лямбл³озом, до другої ‟ з 

аскаридозом, до третьої ‟ з м³кст-³нваз³єю лямбл³озу та аскари-

дозу. ²з лабораторних метод³в проводили б³ох³м³чний анал³з кров³, 

серед ³нструментальних ‟ ультразвукову д³агностику орган³в 

черевної порожнини (УЗД ОЧП). Методом д³агностики лямбл³озу 

³ аскаридозу було виявлення збудника в кал³ за допомогою 

м³кроскоп³ї.  

Результати та обговорення. У пац³єнт³в з лямбл³озом 

найчаст³ше спостер³гались прояви таких синдром³в: диспеп-

сичного (78,6%), алерг³чного (64,2%), астено-невротичного 

(57,1%), ³нтоксикац³йного (50,0%). У хворих з аскаридозом 

ознаки диспепсичного синдрому зустр³чались у 71,4%, алерг³ч-

ного ‟ у 57,1%, астено-невротичного ‟ у 35,7%, ³нтоксика-

ц³йного ‟ у 28,6%. При поєднан³й ³нваз³ї диспепсичний синдром 

в³дм³чався у 92,9%, алерг³чний ‟ у 78,6%, астено-невротичний ‟ 

у 64,2%, ³нтоксикац³йний ‟ у 57,1% (р<0,05).  

За результатами б³ох³м³чного анал³зу кров³, у перш³й груп³ у 

6 (42,6%) хворих в³дзначали п³двищення активност³ АлАТ, у 

4 (28,7%) ‟ показника тимолової проби. У друг³й груп³ пац³єнт³в 

у 5 (35,7%) хворих спостер³гали п³двищення активност³ АлАТ ³ у 

3 (21,4%) ‟ показника тимолової проби. При поєднан³й ³нваз³ї 

активн³сть АлАТ п³двищувалась у 8 (57,1%) пац³єнт³в, показник 

тимолової проби ‟ у 7 (50,0%) (р<0,05).  

За даними УЗД ОЧП, у 6 (42,6%) пац³єнт³в першої групи 

д³агностовано диск³нез³ю жовчевив³дних шлях³в (ДЖВШ), у 

4 (28,6%) ‟ ознаки панкреатиту, у 3 (21,4%) ‟ гепатиту. У пац³-

єнт³в другої групи ДЖВШ реєстрували також у 6 (42,6%), у 

3 (21,4%) ‟ ознаки панкреатиту ³ гепатиту. У трет³й груп³ 

ДЖВШ в³дзначали у 12 (85,7%) ос³б, ознаки панкреатиту ‟ у 

6 (42,6%), гепатиту ‟ у 5 (35,7%), р<0,05.  

Висновки. Пров³дними кл³н³чними синдромами у поєднаної 

³нваз³ї лямбл³озу та аскаридозу були диспепсичний, алерг³чний, 
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астено-невротичний й ³нтоксикац³йний; вони зустр³чалися час-

т³ше, н³ж при моно³нваз³ї. Серед зм³н б³ох³м³чного анал³зу кров³ 

в³дм³чали п³двищення активност³ АлАТ ³ показника тимолової 

проби, що найчаст³ше спостер³гали в трет³й груп³ пац³єнт³в. За 

даними УЗД ДЖВШ, ознаки панкреатиту ³ гепатиту зустр³чались 

в ус³х групах, але част³ше у хворих з поєднаними паразитозами.  

О.В. Прокоп³в, Н.М. Прикуда, ².О. Залозний, В.В. Б³лавка 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ФОРМ 

МЕНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. Данила Галицького, м. Льв³в 

Актуальність. З пов³тряно-крапельних ³нфекц³й, що не 

керуються засобами ³мунопроф³лактики, в Україн³ найб³льше 

занепокоєння викликає мен³нгококова ³нфекц³я, насамперед 

генерал³зован³ форми хвороби: мен³нг³т та, особливо, мен³нго-

кокцем³я ‟ надгострий мен³нгококовий сепсис. Власне мен³нго-

кокцем³я є одн³єю з пров³дних причин смерт³ д³тей раннього в³ку.  

Мета роботи – вивчити особливост³ кл³н³чного переб³гу 

генерал³зованих форм мен³нгококової ³нфекц³ї у д³тей.  

Матеріали і методи. Спостер³гали 39 хворих на 

мен³нгококову ³нфекц³ю д³тей в³ком в³д 4 м³с. до 17 рок³в, як³ 

знаходилися на стац³онарному л³куванн³ у Льв³вськ³й обласн³й 

кл³н³чн³й л³карн³ (ЛО²КЛ) з 2015 р. по кв³тень 2017 р. Д³агноз 

мен³нгококової ³нфекц³ї базувався на типових кл³н³чних проявах 

хвороби з урахуванням даних еп³дем³олог³чного анамнезу ³ 

результат³в бактер³олог³чних досл³джень.  

Результати та обговорення. Упродовж пер³оду наших 

спостережень у ЛО²КЛ госп³тал³зовано 24 (61,5%) хлопчики та 

15 (38,5%) д³вчаток, хворих на генерал³зован³ форми мен³нго-

кокової ³нфекц³ї. З однаковою частотою реєстрували мешканц³в 

м³ст ³ с³л ‟ 20 (51,3%) ³ 19 (48,7%) д³тей в³дпов³дно. Макси-

мальна к³льк³сть випадк³в захворювання на мен³нгококову 

³нфекц³ю припадала на зимово-весняний пер³од.  

Щодо в³кової структури: госп³тал³зовано 4 (10,3%) дитини 

в³ком до 1 року, 26 (66,7%) ‟ в³д 1 до 4 рок³в, 2 (5,1%) ‟ в³д 
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5 до 9, 7 (17,9%) ‟ в³д 10 до 17 рок³в. Привертає увагу зрос-

тання к³лькост³ хворих старшої в³кової групи (10-17 рок³в). Якщо 

у 2015 ³ 2016 рр. прол³ковано по 1 хворому (13 ³ 16 рок³в), то у 

2017 р. ‟ 5 (в³ком 10, 11, 14, 15 ³ 17 рок³в). У 2017 р. заре-

єстровано с³мейний випадок мен³нгококової ³нфекц³ї, захвор³ло 

2 хлопчик³в-дв³йнят в³ком 1 р³к 7 м³с.  

У 32 (82,1%) пац³єнт³в д³агноз встановлено на догосп³таль-

ному етап³. У 7 (17,9%) хворих привертає увагу розмаїття фор-

мулювань попередн³х хибних д³агноз³в. Найб³льш показовими в 

цьому план³ є: “ГРВ², нейротоксикоз” ‟ 12,8%, “Грип” ‟ 5,1%, 

“ГРВ², токсико-алерг³чний дерматит” ‟ 2,6%. Помилков³ первинн³ 

д³агнози здеб³льшого спостер³гали у д³тей старшого в³ку.  

Як правило, пац³єнт³в госп³тал³зували на 2-гу добу хвороби ‟ 

29 (74,4%) д³тей, на 3-тю ‟ 6 (15,4%), у 1-шу ‟ 4 (10,2%). У 

вс³х хворих спостер³галася типова кл³н³чна картина, симпто-

матика якої в день шпитал³зац³ї в³дпов³дала терм³ну ³ ступеню 

тяжкост³ недуги. Притаманн³ для мен³нгококцем³ї гемораг³чн³ 

висипання з’являлися у 1-2-у добу хвороби ³ лише в 1 дитини ‟ 

на 3-тю. Появ³ висипань передували п³двищення температури т³ла 

до 37,6-41,0°С, наростання прояв³в ³нтоксикац³йного синдрому, 

³нфекц³йно-токсичного шоку (²ТШ). 

У 21 (53,8%) дитини д³агностували комб³новану форму 

хвороби: мен³нгококцем³я + гн³йний мен³нг³т (81,0%), мен³нго-

кокцем³я + гн³йний артрит (9,5%), мен³нгококцем³я + мен³нго-

кокова пневмон³я (9,5%). П³дставою до госп³тал³зац³ї у в³дд³лення 

³нтенсивної терап³ї 33 (84,6%) д³тей були прояви ²ТШ р³зного 

ступеня тяжкост³. Тривал³сть перебування у в³дд³ленн³ реан³мац³ї 

в середньому склала (3,09±1,51) доби. В 1 (2,6%) дитини з 

мен³нгококцем³єю, ускладненою ²ТШ ²²² ст. ³ ДВЗ-синдромом, 

хвороба завершилась летально.  

Бактер³олог³чне п³дтвердження д³агнозу отримано лише у 

9 (23,1%) хворих. Культуру мен³нгокока з кров³ вид³лено у 5 д³-

тей (N. meningіtidis серогрупа В у 4, серогрупа С в 1 випадку), 

з л³квору ‟ у 2 (N. meningіtidis серогрупи А та В), одночасно з 

кров³ та л³квору ‟ у 2 д³тей (N. meningіtidis серогрупи В та С). 

У 22 (56,4%) хворих за допомогою бактер³оскоп³чного методу 

(виявлення мен³нгокок³в у “товст³й крапл³”) отримали позитивн³ 

результати.  

 



 

 134 

Висновки. Упродовж пер³оду наших спостережень серед 

госп³тал³зованих ³з генерал³зованими формами мен³нгококової 

³нфекц³ї д³тей спостер³гається переважання комб³нованих форм. 

Зб³льшення серед захвор³лих д³тей старшого в³ку (10-17 рок³в) ³ 

констатована висока частота у них попередн³х хибних д³агноз³в 

викликає занепокоєння. Це в³ддзеркалює не лише в³дсутн³сть 

настороженост³ л³кар³в первинної ланки охорони здоров’я щодо 

ц³єї ³нфекц³йної хвороби, але й недостатню об³знан³сть їх з 

кл³н³чними проявами недуги.  

Г.О. Ревенко, В.В. Маврутенков, О.В. Кузьменко, М.В. Кравчук, 

М.В. Байдаченко, Н.А. Стороженко 

РІВЕНЬ ОХОПЛЕННЯ ІМУНІЗАЦІЄЮ НАСЕЛЕННЯ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПРОТИ ДЕЯКИХ 

ВАКЦИНОКОНТРОЛЬОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ 

Медична академ³я, Обласний лабораторний центр МОЗ 

України, Обласний центр проф³лактики та боротьби з³ 

СН²Дом, м. Дн³про, Центр проф³лактики та боротьби з³ 

СН²Дом, м. Кривий Р³г Дн³пропетровської област³, М³ська 

л³карня № 1, м. Н³кополь Дн³пропетровської област³  

Актуальність. ²нфекц³йн³ хвороби продовжують залишатись 

одними з розповсюджених груп захворювань у наш³й країн³. 

Єдиним специф³чним методом проф³лактики ³нфекц³йних хвороб є 

створення специф³чного ³мун³тету до збудник³в завдяки вакцинац³ї. 

Це один ³з найб³льш безпечних та економ³чно виг³дних засоб³в 

зберегти здоров’я населенню. За останн³ роки, за даними ЮН²СЕФ, 

в Україн³ заф³ксований один з найнижчих р³вн³в охоплення 

вакцинац³єю у св³т³, який становить 23% за необх³дних 95%.  

Мета роботи – оц³нити р³вень охоплення проф³лактичними 

щепленнями проти деяких вакцинокерованих ³нфекц³й у Дн³про-

петровськ³й област³.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано зв³ти про проведен³ 

проф³лактичн³ щеплення за 2016 р.  

Результати та обговорення. Протягом останн³х 5 рок³в, у 

зв’язку з недостатн³м забезпеченням л³кувальної мереж³ ³муно-
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б³олог³чними препаратами, а також з негативним в³дношенням до 

вакцинац³ї деяких л³кар³в ³ пац³єнт³в в³дм³чається недовиконання 

р³чної програми з ³мунопроф³лактики. Так, за даними 2016 р. за 

окремими позиц³ями охоплення щепленнями становило:  

 проти дифтер³ї, правця, кашлюку (до 1 року, вакцинац³я) ‟ 

17,2%; 

 проти дифтер³ї, правця, кашлюку (18 м³с., ревакцинац³я) ‟ 

19,1%;  

 проти дифтер³ї, правця (6 рок³в) ‟ 69,6%; 

 проти дифтер³ї, правця (доросл³) ‟ 32,0%; 

 к³р, паротит, краснуха (1 р³к, вакцинац³я) ‟ 51,6%;  

 к³р, паротит, краснуха (6 рок³в, ревакцинац³я) ‟ 40,0%; 

 БЦЖ (до 1 року) ‟ 60,2%; 

 БЦЖ (7 рок³в) ‟ 42,7%.  

Зниження обсяг³в вакцинац³ї призводить до накопичення 

серед населення прошарку сприйнятливих (не³мун³зованих) ос³б ³ 

зниження популяц³йного ³мун³тету, що зумовить пог³ршення 

еп³дем³чної ситуац³ї.  

Кр³м того, в област³ у 2016 р. зареєстровано 14 723 особи, 

що в³дмовились в³д проведення проф³лактичних щеплень, у тому 

числ³ в³д АКДП ‟ 2 041, пол³ом³єл³ту ‟ 5 591, гепатиту В ‟ 

4 226, КПК ‟ 1 302, Hib ‟ 1 563). Основними причинами в³дмов 

були: “вакцини не потр³бн³” ‟ 51,0%, “багато поб³чних реакц³й 

п³сля вакцинац³ї” ‟ 24,5%, “вакцини неяк³сн³” ‟ 14,1%, “л³кар³ 

радили не проводити вакцинац³ю” ‟ 6,2% ³ рел³г³йн³ переконання 

‟ 4,2%.  

Висновки. У Дн³пропетровськ³й област³ за останн³ роки 

еп³дем³чна ситуац³я з ³нфекц³й, що керуються засобами специф³ч-

ної проф³лактики, оц³нюється як несприятлива. Ситуац³я зумов-

лена наявн³стю значної к³лькост³ нещеплених ос³б. Тому забез-

печення еп³дем³чного благополуччя щодо ³нфекц³й, що контролю-

ються засобами специф³чної ³мунопроф³лактики, є пр³оритетним 

для України. 
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К.С. Рихальська, В.². Трихл³б, В.Т. К³р³єнко, В.В. Грушкевич, 

В.Ф. Сморгунова 

ДІАГНОСТИЧНО ТЯЖКИЙ ВИПАДОК В ОСОБИ, ЯКА 

ПОВЕРНУЛАСЬ З ТРОПІЧНОЇ КРАЇНИ 

Нац³ональний в³йськово-медичний кл³н³чний центр “ГВКГ”, 

Українська в³йськово-медична академ³я, Нац³ональний 

медичний ун³верситет ³м. О.О. Богомольця, м. Київ 

Актуальність. В останн³ роки з урахуванням зб³льшення 

к³лькост³ ос³б, як³ з р³зною метою перебувають за межами 

України, у тому числ³ й в троп³чних країнах, щор³чно реєстру-

ються випадки захворювань на екзотичн³ для нашої країни 

хвороби. З урахуванням того, що з даними захворюваннями л³кар³ 

р³дко або зовс³м не зустр³чаються, ³ серед населення слабка 

насторожен³сть, тому хвор³ або п³зно звертаються, або у них 

п³зно встановлюється в³рний д³агноз. Ситуац³ю ускладнюють 

р³зноман³тн³сть кл³н³чного переб³гу даних захворювань, в³дсут-

н³сть високоспециф³чної та чутливої в Україн³ лабораторної 

д³агностики цих захворювань, а також не належна як³сть б³ль-

шост³ ³снуючих лабораторних досл³джень. Усе це в деяких 

випадках призводить до значних труднощ³в у д³агностиц³, прове-

дення значної к³лькост³ р³зноман³тних досл³джень, а також до 

летального насл³дку.  

Мета роботи ‟ продемонструвати випадок, складний для 

д³агностики, в особи, яка перебувала в троп³чн³й країн³.  

Матеріали і методи: медична карта стац³онарного хворого, 

який повернувся з троп³чної країни. 

Результати та обговорення. Хворий Ю.С.В., 1951 р. н., 

над³йшов на обстеження ³ л³кування до НВМКЦ “ГВКГ” 

23.01.2016 р. з приводу п³дозри на маляр³ю. При надходженн³ 

стан оц³нили як середньої тяжкост³. Скарги на п³двищення темпе-

ратури т³ла до 40°С, озноб, одноразове блювання, пожовт³ння 

очей ³ шк³ри, потемн³ння сеч³, наявн³сть кров³ в кал³, схуднення 

протягом останн³х 4 м³с. на 25 кг, виражену загальну слаб³сть, 

сух³сть у рот³.  

З анамнезу: захвор³в гостро тиждень тому, п³двищилась 

температура до 40°С, приймав жарознижувальн³ препарати без 

оч³куваного ефекту. Перебував 4 м³с. в Африц³ у Республ³ц³ Гана 
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(з 04.09.2015 р. по 22.01.16 р., проживав у с³льськ³й м³сцевост³), 

дв³ч³ п³двищувалась температура т³ла до 40°С (у 1-ий ³ 2-ий м³с. 

перебування). Л³кувався ко-артемом. Одна людина, яка з ним 

проживала, також захвор³ла на недугу з лихоманкою до 40°С. У 

хворого спостер³гався кашель з кровохарканням. 21.01.2016 р. 

п³двищилась температура т³ла до 40°С, випив таблетку ко-артему. 

Жовтяниця з’явилась протягом останнього тижня ³ поступово 

наростала.  

При надходженн³ до стац³онару об’єктивно: температура т³ла 

39°С, нормального живлення, жовтяниця шк³ри, слизових оболо-

нок. Гемодинам³чн³ показники стаб³льн³. Дихання везикулярне. 

Печ³нка +4см, селез³нка не пальпується. Оглянутий х³рургом ‟ 

хрон³чний зовн³шн³й геморой ²-²² ст. У загальному анал³з³ кров³ 

в³д 23.01.2016 р. лейк. 10,6×109 1
/л, гран. 78%. Мазок ³ товста 

крапля в³д 23.01.2016 р. ‟ поодинок³ маляр³йн³ плазмод³ї. Робо-

чий д³агноз: троп³чна маляр³я, ускладнена токсичним гепатитом ³ 

токсичним нефритом. Призначено ко-артем (5 д³б), цефтриаксон 

(5 д³б), ³нфуз³йно-дез³нтоксикац³йну терап³ю.  

У наступн³ дн³ стан хворого пог³ршився за рахунок ³нток-

сикац³йного синдрому, випорожнення 6 раз³в на добу з дом³ш-

ками кров³. Сеча як темне пиво. У кров³ в³д 24.01.2016 р.: 

активн³сть лужної фосфатази 78 U/l, вм³ст загального б³л³руб³ну 

216,1 mkmol/l, прямого ‟ 113,4 mkmol/l, активн³сть АсАТ 

1230,4 U/l, АлАТ ‟ 1295,4 U/l, р³вень креатин³ну 175,3 mmol/l, 

активн³сть ГГТП 199,1 U/l. Сеча мутна, кисла, б³лок 1,5 г/л, 

еритр. 3-5 у пол³ зору, лейк. поодинок³ у пол³ зору, еп³тел³й 

плоский поод. у пол³ зору, цил³ндри зернист³ 1-2 у пол³ зору, 

урати ‟ значна к³льк³сть. Рентгенограф³я ОГП в³д 25.01.2016 р., 

22.02.2016 р. ‟ норма. У хворого виключали м³кст-³нфекц³ю: 

маляр³я на фон³ гострого гепатиту нез’ясованої ет³олог³ї (виклю-

чали гепатит А, Е), лептосп³роз, кишковий амеб³аз, загострення 

внутр³шнього геморою. Проводилось л³кування: ³нфуз³йно-

дез³нтоксикац³йна терап³я, сорбенти, протималяр³йн³ (ко-артем), 

антибактер³йна терап³я. Протягом ³з 23.01 по 05.02.2016 р. через 

день коливання температури т³ла в³д нормальної до 39-39,8°С. 

Стан хворого залишався тяжким. На шк³р³ грудей (передн³й ³ 

боков³й поверхн³) з’явилась др³бно-папульозна висипка бл³до-

рожевого кольору. Пальпувався нижн³й полюс селез³нки. РНГА з 

пол³валентним лептосп³розним д³агностикумом позитивна у титр³ 
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1:1200. Отриманий анал³з кров³ в³д 27.01.2016 р. на прокаль-

цитон³н ‟ 3,12 нг/мл. Мазки ³ товста крапля 26.01, 27.01, 29.01 ³ 

01.02.2016 р. ‟ плазмод³ї не виявлено. 26.01.2016 р. при бакте-

р³олог³чному досл³дженн³ калу ‟ палички тифо-паратифозної, 

дизентер³йної групи не виявлено. УЗД в³д 26.01 ³ 28.01.2016 р.: 

портальна г³пертенз³я, гепатоспленомегал³я.  

28.01.2016 р. покращився апетит, зменшилась загальна 

слаб³сть. На шк³р³ грудей, живота, спини збер³галась др³бно-

плямисто-папульозна висипка, яка супроводжувалась сверб³нням 

(розц³нена як прояви дерматиту). Розм³ри печ³нки ³ селез³нки 

попередн³. Отриманий позитивний результат кров³ на в³русний 

гепатит А (в³д 26.01.2016 р.) IgM HAV ‟ 9,55; не виявлено IgM 

HEV, IgM HBcorAg, HBsAg, Аb-HCV, РНК HCV. Встановлено 

д³агноз: гепатит А (IgM HAV +), жовтянична форма, тяжкого 

переб³гу. Маляр³я не уточнена, середньотяжкого переб³гу, пов-

торна атака. Токсичний нефрит. Висипка розц³нена як постмеди-

каментозний дерматит на фон³ цефтриаксону. Проводиться 

десенсиб³л³зувальна, ³нфуз³йно-дез³нтоксикац³йна, антибактер³йна 

терап³я (левофлоксацин).  

30.01.2016 р. стан розц³нений уже як середньої тяжкост³. 

П³двищення температури т³ла до 38,7°С. Збер³галась висипка. 

Печ³нка попередн³х розм³р³в. Отриманий результат бак. пос³ву 

кров³ в³д 22.01.2016. ‟ P. aeruginosаe. 03.02.16 р. ‟ стан попе-

редн³й, збер³гається висипка, печ³нка +1 см, пальпується нижн³й 

край селез³нки. У загальному анал³з³ кров³ в³д 03.02.2016 р.: ер. 

3,91×1012
 
1
/л, Hb 107 г/л, лейк. 8,2×109

 
1
/л, п. 2%, с. 80%; у 

б³ох³м³чному анал³з³ кров³: активн³сть лужної фосфатази 237 U/l, 

вм³ст загального б³л³руб³ну 239,5 mkmol/l, прямого 161 mkmol/l, 

активн³сть АсАТ 646,4 U/l, АлАТ 416,8 U/l, р³вень креатин³ну 

167,2 mmol/l, глюкози 6,68 mmol/l, активн³сть ГГТП 702,7 U/l. 

03.02. бактер³ур³ї не виявлено. В³д 02.02.2016 р. IgM хантав³ру-

с³в ‟ 8,179, IgG до хантав³рус³в не виявлено.  

04.02.2016 р. стан хворого середньої тяжкост³. Висипка 

утримується. Ввечер³ п³двищення температури т³ла до 40°С. Кров 

стерильна. У кров³ прояви анем³ї. У зв’язку з в³дсутн³стю пози-

тивної динам³ки з боку висипки доданий предн³золон. 06.02.2016 р. 

отриман³ дан³ бак. пос³в³в кров³ ‟ P. aеrugenosae, отже, у хворого 

сепсис з розвитком печ³нково-ниркової недостатност³ на фон³ 

м³кст-³нфекц³ї (маляр³я неуточнена+гепатит А, жовтянична фор-
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ма, холестатичний вар³ант, тяжкий переб³г). У наступному стан 

хворого попередн³й. 08.02.2016 р. вм³ст прокальцитон³ну у кров³ 

11,0 нг/мг. Призначено меронем по 1 г 3 рази на добу, колом³цин 

по 2 млн 3 рази на добу (по 19.02.2016 р.). Отриман³ негативн³ 

результати ПЛР на CMV, EBV. При ЕхоКГ даних за вегетац³ї не 

виявлено. У бак. пос³вах калу патогенної флори не виявлено. У 

кров³: 12.02.16 р. IgM, IgG до хантав³рус³в не виявлено.  

15.02.2016 р. покращення самопочуття. Печ³нка +1см, селе-

з³нка не пальпується. Зменшено дозу предн³золону. ПЛР на 

лептосп³ри ‟ результат негативний. 03.03.2016 р. стан пац³єнта 

задов³льний. Печ³нка +1см. Селез³нка не пальпується. У кров³ 

активн³сть лужної фосфатази 62,3 U/l, р³вень загального 

б³л³руб³ну 66,9 mkmol/l, активн³сть АсАТ 41,3 U/l, АлАТ 

87,6 U/l, вм³ст креатин³ну 92,6 mmol/l, активн³сть ГГТП 

450,9 U/l, концентрац³я загального б³лка 57,4 g/l. Заключний 

д³агноз: М³кст-³нфекц³я: маляр³я не уточнена, повторна атака. 

Гепатит А (IgМ до HAV +), жовтянична форма, холестатичний 

вар³ант. Гемораг³чна гарячка з нирковим синдромом, тяжкий 

переб³г. Гострий синьогн³йний сепсис (P. аeruginosaе) середньо-

тяжкого переб³гу.  

Висновки. З урахуванням наведеного випадку, з метою 

покращення д³агностики ³ л³кування троп³чних ³нфекц³й в Україн³ 

сл³д створити центр троп³чних та орфанних захворювань ³з 

сучасною лаборатор³єю ³ сучасними медикаментами для л³куван-

ня. При д³агностиц³ сл³д враховувати можлив³сть перехресних 

реакц³й серолог³чних метод³в досл³дження. 

А.О. Руденко, Л.В. Муравська, П.А. Дьяченко, Б.А. Пархомець, 

В.Ю. Клюс 

НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИЙ ІНДУКТОР ЕНДОГЕННОГО 

ІНТЕРФЕРОНУ В ТЕРАПІЇ ГЕРПЕСВІРУСНИХ УРАЖЕНЬ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

²нститут еп³дем³олог³ї та ³нфекц³йних хвороб 

³м. Л.В. Громашевського НАМН України, Київ 

Актуальність. Герпесв³русн³ ³нфекц³ї ‟ це одн³ з найб³льш 

поширених ³ практично не контрольованих ³нфекц³й людини, як³ 

спричинюються в³русами родини герпесу (Herpesviridae), ³ 
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переб³гають у вигляд³ ³напарантних, субкл³н³чних й кл³н³чно 

ман³фестних форм.  

Герпесв³руси мають природний троп³зм до нейрон³в голов-

ного мозку ³ зумовлюють тяжк³ форми нейро³нфекц³ї з частими 

несприятливими насл³дками.  

Мета дослідження ‟ вивчити ефективн³сть низькомолеку-

лярного ³ндуктора ендогенного ³нтерферону (²НФ) циклоферону в 

комплексн³й терап³ї герпесв³русних уражень нервової системи.  

Матеріали і методи. Обстежено 76 хворих з ураженнями 

нервової системи, спричиненими в³русами родини герпесу; в³к 

пац³єнт³в в³д 14 до 64 рок³в. З метою вериф³кац³ї д³агнозу засто-

совували метод ³муноферментного анал³зу (²ФА) для виявлення 

антит³л клас³в IgM та IgG до HSV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, 

HHV-8 у сироватц³ кров³ та л³квор³, а також метод пол³меразної 

ланцюгової реакц³ї (ПЛР), за допомогою якого визначали наяв-

н³сть фрагмент³в ДНК герпесв³рус³в у сироватц³ кров³, спинно-

мозков³й р³дин³ (СМР), слин³.  

Ус³ в³руси част³ше спричинювали захворювання у ж³нок, н³ж 

у чолов³к³в, статистично достов³рної залежност³ м³ж статтю та 

ет³олог³чним чинником нами не встановлено. За залученням у 

патолог³чний процес структур нервової системи найчаст³ше 

зустр³чалися так³ кл³н³чн³ форми: арахноенцефал³т, арахноїдит, 

РЕМ, енцефал³т, мен³нгоенцефал³т. Хвор³, як³ отримували 

циклоферон (39), склали основну групу; 37 пац³єнт³в, як³ не 

отримували ³ндуктор ендогенного ²НФ, ‟ групу контролю.  

Циклоферон ‟ N-(1-дезокси-a-глюцитол-1-4) М-метиламон³й-

10-метил-карбоксилат акридона, низькомолекулярний ³ндуктор 

²НФ з широким спектром б³олог³чної активност³ (против³русної, 

³муномодулювальної, протизапальної та ³н.). Головними кл³ти-

нами-продуцентами ²НФ п³сля введення циклоферону є 

макрофаги, Т- ³ В-л³мфоцити. Циклоферон призначався хворим на 

нейро³нфекц³ї внутр³шньом’язово або внутр³шньовенно один раз 

на день по 2 мл 12,5% розчину (0,25 г) у 1-шу, 2-, 4-, 6-, 8-, 11-, 

14-, 17-, 20- ³ 23-тю доби ‟ 10 ³н’єкц³й хворим на енцефалом³єл³т 

герпетичної, цитомегалов³русної та зм³шаної ет³олог³ї, гангл³он³т, 

спричинений герпес зостер, ³ серозний мен³нгоенцефал³т герпе-

тичної природи. Базисне л³кування включало ет³отропну, пато-

генетичну, дез³нтоксикац³йну терап³ю, осмотичн³ д³уретики ³ 

салуретики, антиг³стам³нн³ препарати, ноотропи.  
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Результати та обговорення. Для вс³х пац³єнт³в з 

герпесв³русним ураженням нервової системи до початку терап³ї 

було характерним п³двищення б³льше н³ж у 2 рази таких 

³мунолог³чних показник³в: спонтанної прол³ферац³ї л³мфоцит³в у 

РБТЛ, р³вень циркулюючих ³мунних комплекс³в, сенсиб³л³зац³ї 

нейтроф³л³в до альбум³ну та нейроспециф³чних б³лк³в (ЗБМ, 

NSE), незначне (на 10%) зб³льшення к³лькост³ В-л³мфоцит³в 

(CD20+) при паралельному зниженн³ вм³сту натуральних к³лер³в 

(CD16+) на 20% (в³д нижньої границ³ норми). Однозначно 

в³дзначалось зниження спонтанної цитотоксичност³ мононуклеар³в 

на 20% в³д нижньої границ³ норми, антит³лозалежної цитоток-

сичност³ мононуклеар³в ‟ на 35%, ³ндукованої фагоцитарної 

активност³ нейтроф³л³в ‟ на 9%.  

П³д час повторного досл³дження п³сля проведеного л³кування 

у пац³єнт³в основної групи в ³мунному статус³ спостер³галась 

позитивна динам³ка у вигляд³: тенденц³ї (р>0,05) до зб³льшення 

загальної к³лькост³ л³мфоцит³в (CD3+), Т-л³мфоцит³в-хелпер³в 

(CD4+), чого у контрольн³й груп³ не було. Регрес кл³н³чної 

симптоматики (загальна слаб³сть, порушення сну) у груп³ хворих, 

як³ отримували циклоферон, був швидшим на 5-7 дн³в: ран³ше 

санувався л³квор, знижувалася температура т³ла. У л³кованих 

циклофероном позитивна динам³ка загальномозкової симптома-

тики була швидшою: риг³дн³сть м’яз³в потилиц³ в³дзначалась 

(9,7±1,8) дня проти (14,2±2,3) дня у контрольн³й груп³ (р<0,05), 

симптом Керн³га ‟ в³дпов³дно (10,7±1,9) ³ (15,1±3,7), симптом 

Брудзинського ‟ (9,9±1,5) ³ (12,9±2,5). При енцефалом³єл³т³ в 

пац³єнт³в основної групи швидше зб³льшувався обсяг рух³в, 

пол³пшувалася гострота зору.  

Висновки. Застосування у комплексн³й терап³ї герпес-

в³русних уражень нервової системи ³ндуктора ²НФ циклоферону є 

доц³льним, ефективним ³ може бути рекомендовано в практику 

охорони здоров’я.  
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О.В. Рябоконь, О.В. Усачова, Р.М. Г³нзбург, Т.М.Пахольчук, 

В.В. Пругло, Т.Б. Матвеєва, О.М. Кармазь 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕШЕРИХІОЗУ 

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ (за даними Запорізької 

обласної інфекційної клінічної лікарні) 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. Кишков³ ³нфекц³ї з д³арейним синдромом 

займають друге м³сце у структур³ ³нфекц³йної патолог³ї. У 

сучасних умовах має м³сце ч³тка тенденц³я до зм³ни ет³олог³чної 

значущост³ умовно-патогенних збудник³в, зокрема ешерих³й. 

Ешерих³оз є пол³ет³олог³чним захворюванням, збудниками якого 

можуть бути представники таких груп: ентеропатогенн³ (EPEC), 

ентеротоксигенн³ (ЕТЕС), ентеро³нвазивн³ (EIEC) та ентеро-

гемораг³чн³ (ЕНЕС).  

Мета дослідження. Визначити кл³н³ко-д³агностичн³ особли-

вост³ ешерих³озу у хворих КУ “Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна 

л³карня” ЗОР.  

Матеріали і методи. Досл³джено випорожнення 7 379 ос³б 

р³зного в³ку, хворих на гостр³ кишков³ ³нфекц³ї з д³арейним 

синдромом. Бактер³олог³чн³ досл³дження зд³йснювали, застосо-

вуючи середовище Ендо. Для серолог³чної ³дентиф³кац³ї викорис-

тано д³агностичн³ ешерих³озн³ сироватки (Sifin Diagnostics gmbh, 

Germany). Визначення продукц³ї шига-под³бного токсину ³з 

супернатанту копрокультури проводили методом ²ФА (Seramun 

Diagnostica GmbH, Germany). Виявлення ДНК р³зних груп 

д³ареєгенних ешерих³й методом ПЛР (“Ампл³Сенс Ешерих³ози-

FL”, РФ). Ус³ лабораторн³ досл³дження були проведен³ в 

лаборатор³ї КУ “Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня” ЗОР.  

Результати та обговорення. Протягом 2016 р. серед 

7 379 хворих на гостру кишкову ³нфекц³ю у 91 (1,2%) пац³єнта 

виявлено д³ареєгенн³ ешерих³ї. Ешерих³оз д³агностовано як серед 

дорослих, так ³ серед д³тей до 14 рок³в з майже однаковою 

частотою ‟ 51 ³ 49% в³дпов³дно. З EPEC були ³дентиф³кован³: 

О119:К69, О44:К74, О18, О125, О114:К90 (серед дорослих ‟ у 

13%, д³тей ‟ у 18%). Характерним був гострий початок недуги, 

температура т³ла до 39°С, р³дк³ випорожнення з дом³шками зелен³ 
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³ слизу 3-4 рази за добу, нудота, блювання ³ б³ль у живот³. З 

EIEC були ³дентиф³кован³: О144(К-), О164(К-), О124:К72 (серед 

дорослих ‟ у 36%, д³тей ‟ у 31%). Кл³н³чний переб³г характе-

ризувався гострим початком з нормальною або субфебрильною 

температурою т³ла, блюваням до 10 раз³в, р³дкими випорож-

неннями з дом³шками слизу ³ кров³ та болем у живот³. ЕТЕС 

були представлен³: О1, О126:К71, О25:К11, О78:К80 (серед 

дорослих ‟ у 26%, д³тей ‟ у 27%). Початок захворювання в³д-

значався субфебрильною або п³двищеною температурою т³ла до 

39°С, р³дкими випорожненнями з дом³шками слизу, блюванням до 

10 раз³в за день ³ болем у живот³ з гуркот³нням вздовж 

кишечнику. З ЕНЕС виявлено: О157(К-), О111:К58, О145 (К-), 

О91(К-) (серед дорослих ‟ 2%, д³тей ‟ 13%). Кл³н³чна картина 

характеризувалась нудотою, блюванням, кашкопод³бними випо-

рожненнями 1-2 рази, температурою т³ла 38°С ³ вище, болем в 

еп³гастр³ї. Кр³м того, були вид³лен³ E. coli О2, як³ поки-що не 

в³днесен³ до жодної ³з груп (23% серед дорослих, 11% ‟ д³тей). 

Симптоматика: нудота, блювання, кашкопод³бн³ випорожнення 

1-2 рази, температура т³ла 37,2°С ³ вище. Захворюван³сть на 

ешерих³оз мала л³тньо-ос³нню сезонн³сть. У цей пер³од серед 

п³дтверджених д³агноз³в частота виявлення збудник³в окремих 

груп патогенних ешерих³й була така: EPEC ‟ 86%, EIEC ‟ 74%, 

EHEC ‟ 72%, ETEC ‟ 63%, E. coli O2 ‟ 65%. 

Вид³лен³ штами проявили чутлив³сть до цефалоспорин³в 

²²² та ²V покол³нь у 90% випадк³в, а до фторх³нолон³в, ам³но-

гл³козид³в ³ цефокситину ‟ у 100% випадк³в.  

Висновки. Частка ешер³х³озу в структур³ гострих кишкових 

³нфекц³й у Запор³зьк³й област³ складає 1,2%. Виявляються як 

EPEC, EIEC, ЕТЕС, ЕНЕС, так ³ E. coli О2 серед дорослих 

хворих ³ д³тей, збер³гаючи певн³ кл³н³чн³ особливост³. Визначення 

чутливост³ циркулюючих штам³в до антибактер³йних препарат³в 

дозволять покращити ефективн³сть л³кування.  
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Ю.Ю. Рябоконь 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТИРЕОЇДНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЗІ 

ЗМІНАМИ ОРГАНОНЕСПЕЦИФІЧНИХ АВТОАНТИТІЛ У 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С 

Медичний ун³верситет, м. Запор³жжя 

Актуальність. Дан³ сучасної л³тератури щодо HCV-асоц³йо-

ваного ураження щитопод³бної залози св³дчать, що тиреоїдн³ 

захворювання значно част³ше реєструються у хворих на хро-

н³чний гепатит С (ХГС), н³ж у загальн³й популяц³ї. В ос³б з ХГС 

виявляються т³ чи ³нш³ лабораторн³ ознаки авто³мунних пору-

шень, проте їх кл³н³чне значення, за винятком зм³шаних кр³о-

глобул³н³в, залишається недостатньо з’ясованим.  

Мета дослідження. Визначити особливост³ уражень щито-

под³бної залози у хворих на ХГС ³ досл³дити їх взаємозв’язок з³ 

зм³нами органонеспециф³чних автоантит³л.  

Матеріали і методи. У досл³дження включено 225 хворих 

на ХГС; в³к їх в³д 19 до 60 рок³в; чолов³к³в було 119, ж³нок ‟ 

106. Методом ²ФА досл³джували вм³ст у сироватц³ кров³: тирео-

тропного гормону (ТТГ) (DRG, USA); в³льного трийодтирон³ну 

(Т3) (DRG, USA); в³льного тироксину (Т4) (MICROWELL ELISA, 

USA); антит³л до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) (DRG, USA); 

антит³л до тиреоглобул³ну (АТ-ТГ) (DRG, USA); антинуклеарних 

антит³л (ANA) (MICROWELL ELISA, USA); ревматоїдного 

фактора (RF) IgM та IgG (ORGENTEC, Germany); кард³ол³п³ну 

IgM та IgG (MICROWELL ELISA, USA). Статистичну обробку 

отриманих результат³в досл³джень зд³йснювали у програм³ 

“STATISTICA® for Windows 6.0” (№ AXXR712D833214FAN5).  

Результати та обговорення. За результатами анал³зу 

функц³онального стану щитопод³бної залози у кожного п’ятого 

хворого на ХГС (44; 19,6%) виявлено лабораторн³ зм³ни, що 

св³дчили про ураження органу. Зм³ни в б³ох³м³чних показниках у 

24 (10,7%) пац³єнт³в характеризувалися в³дхиленням в³д рефе-

рентних значень т³льки вм³сту гормон³в, у 7 (3,1%) ‟ появою 

лише органоспециф³чних автоантит³л без зм³н вм³сту гормон³в ³ у 

13 (5,8%) ‟ поєднанням згаданих вище зм³н.  

Функц³ональний стан щитопод³бної залози у хворих на ХГС 

характеризувався як субкл³н³чний г³потиреоз (30; 13,3%), який у 

20 (8,9%) пац³єнт³в сформувався за в³дсутност³ органоспеци-
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ф³чних автоантит³л, а у 10 (4,4%) ‟ за наявност³ АТ-ТГ та АТ-

ТПО. Лабораторн³ ознаки г³пертиреозу мали м³сце у 7 (3,1%) 

хворих на ХГС, при цьому у 4 (1,8%) ‟ за в³дсутност³ авто-

антит³л, а у 3 (1,3%) ‟ за наявност³ органоспециф³чних 

автоантит³л. У 7 (3,1%) ос³б АТ-ТГ ³ АТ-ТПО у кров³ виявлялися 

без зм³н функц³онального стану щитопод³бної залози.  

Анал³з частоти виявлення органонеспециф³чних автоантит³л 

показав в³дсутн³сть статистично значущої р³зниц³ м³ж досл³д-

жуваними групами в частот³ позитивного як RF-IgM, так й RF-IgG. 

Проте частота виявлення кард³ол³п³ну IgM 68,2 проти 51,1% 

(χ2
=4,15, р<0,05), кард³ол³п³ну IgG 75,0 проти 55,0% (χ2

=5,84, 

р<0,05) ³ ANA 34,1 проти 17,2% (χ2
=6,17, р<0,01) виявилася 

вищою у хворих на ХГС з наявн³стю б³ох³м³чних ознак ураження 

щитопод³бної залози, пор³вняно з пац³єнтами без ураження ц³єї 

залози. Пор³вняння к³льк³сного вм³сту RF у сироватц³ кров³ хворих 

на ХГС залежно в³д наявност³ ураження щитопод³бної залози 

показало в³дсутн³сть статистично значущої р³зниц³ м³ж групами, що 

обстежували. Проте к³льк³сний вм³ст кард³ол³п³ну IgM й 

кард³ол³п³ну IgG виявився достов³рно вищим (р<0,05) у хворих на 

ХГС з наявн³стю ознак ураження щитопод³бної залози. Виявлено 

кореляц³ю м³ж к³льк³сним вм³стом АТ-ТПО ³ вм³стом RF-IgM 

(r=+0,66; р<0,01) та вм³стом кард³ол³п³ну IgM (r=+0,39; р<0,05).  

Висновки. У 19,6% хворих на ХГС д³агностовано ураження 

щитопод³бної залози з переважанням г³потиреозу. У хворих на 

ХГС з ураженням щитопод³бної залози част³ше виявляються 

кард³ол³п³н IgM й IgG, ANA, вищий вм³ст кард³ол³п³ну IgM й IgG, 

а р³вень п³двищення АТ-ТПО корелює (р<0,01) з вм³стом RF-IgM 

(r=+0,66) ³ кард³ол³п³ну IgM (r=+0,39).  

Є.А. С³л³на, О.В. Усачова, Т.М. Пахольчук, О.В. Конакова, 

².В. Попова, В.П. Душейко 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЇ 

ТРАНСМІСІЇ ВІЛ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Медичний ун³верситет, Обласний центр проф³лактики та 

боротьби з³ СН²Дом, м. Запор³жжя 

Актуальність. Передача В²Л в³д матер³ плоду переважно 

в³дбувається у перинатальному пер³од³, найчаст³ше (65%) верти-

кальним шляхом. При цьому, у випадку в³дсутност³ антиретро-
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в³русної проф³лактики ³нф³кованим ваг³тним, частота передач³ 

В²Л в³д матер³ плоду складає понад 17%.  

Мета роботи. Проанал³зувати ефективн³сть антиретро-

в³русної терап³ї (АРТ) у ваг³тних щодо специф³чної проф³лактики 

трансм³с³ї В²Л в³д матер³ до дитини.  

Матеріали і методи. Усього в област³ у 2016 р. на 

диспансерному обл³ку в пед³атра центру СН²Ду перебувало 

65 д³тей з встановленим д³агнозом В²Л-³нфекц³ї, з яких, за даними 

еп³данамнезу, у 63 ‟ мав м³сце вертикальний шлях зараження. За 

останн³й р³к у рег³он³ АРТ отримують 62 дитини: до 3 рок³в ‟ 7; 

4-10 рок³в ‟ 27; 11-18 ‟ 28.  

Заходи щодо проф³лактики перинатальної трансм³с³ї В²Л у 

Запор³зьк³й област³ проводяться зг³дно з³ Загальнодержавною 

ц³льовою програмою протид³ї В²Л-³нфекц³ї/СН²Ду на 2014-

2018 рр.  

У 2016 р. у ж³ночих консультац³ях област³ на В²Л-³нфекц³ю 

обстежено 15 234 ваг³тних, що становить 97,3% в³д к³лькост³ 

ж³нок, як³ завершили ваг³тн³сть. Ус³ пологов³ будинки забезпечен³ 

тестами для експрес-д³агностики В²Л-³нфекц³ї ваг³тних з 

невизначеним В²Л-статусом.  

Спостереження ³ консультування В²Л-³нф³кованих ваг³тних з 

питань проф³лактики трансм³с³ї В²Л плодам ³ новонародженим 

зд³йснювалося п³сля встановлення остаточного д³агнозу В²Л-³н-

фекц³ї ж³нц³, з³ збереженням конф³денц³йност³. Нагляд таких 

ваг³тних проводиться у ж³ночих консультац³ях, у центр³ СН²Ду, 

каб³нетах “Дов³ри”.  

Усього у 2016 р. перебувала на обл³ку 131 В²Л-³нф³кована 

ваг³тна, що на 9,1% менше, н³ж у 2015 р. (145). Основним засо-

бом проф³лактики трансм³с³ї В²Л є АРТ.  

Результати та обговорення. Проф³лактичне АРВ л³куван-

ня проводилось зг³дно з чинним кл³н³чним протоколом з аку-

шерської допомоги “Проф³лактика передач³ В²Л в³д матер³ до 

дитини”, затвердженим наказом МОЗ України в³д 16.05.2016 р. 

№ 449, майже ус³м В²Л-³нф³кованим ваг³тним.  

У 2016 р. в³д В²Л-³нф³кованих ж³нок народилося 100 д³тей, з 

них живими ‟ 99. Проведено проф³лактичне АРВ л³кування 

97 (97,9%) новонародженим (у 2015 р. ‟ 98,4%). 

У 3 (3,93%) випадках В²Л-³нф³кованим ваг³тним проф³лак-

тична АРТ не проведена: не перебували на обл³ку ‟ 2 ж³нки (у 
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2015 р. ‟ 6 (8,7%); в³дмовилась ‟ 1. З метою ранньої д³агнос-

тики В²Л, методом ПЛР було обстежено 80 (80,1%) д³тей, як³ 

були народжен³ В²Л-³нф³кованими матерями у 2016 р. Результат 

на В²Л дв³ч³ позитивний виявися у 3 (2,4%) д³тей з причин: 

низької прихильност³ матер³ до АРТ п³д час ваг³тност³ ‟ у 2; 

високим в³русним навантаженням В²Л у ваг³тної перед початком 

АРТ ‟ в 1.  

Висновки. Проведений анал³з св³дчить про високу ефек-

тивн³сть АРТ В²Л-³нф³кованих ваг³тних з метою запоб³гання 

трансм³с³ї в³русу до плоду ³ дитини (у 97,9%). На в³рог³дн³сть 

трансм³с³ї впливає прихильн³сть ж³нки до АРТ ³ в³русне наван-

таження п³д час ваг³тност³. Оц³нка ефективност³ АРТ у ³нф³ко-

ваних В²Л д³тей р³зних в³кових груп є метою нашої подальшої 

роботи.  

Н.В. С³монова, Ю.В. Донська, А.П. Петулько, Т.О. Лоскутова, 

О.О. Вол³кова, А.А. Гарагуля, Т.М. Пан³кова, ².². Петрашенко 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІЙНОГО 

ВАГІНОЗУ 

Медична академ³я, м. Дн³про 

Актуальність. Бактер³йний ваг³ноз ‟ дуже поширене захво-

рювання серед ж³нок. ² хоча сама хвороба не вважається 

серйозною, велику небезпеку становлять її ускладнення.  

Мета роботи. Досл³дити ефективн³сть використання супози-

тор³їв флуом³зин ³ г³нофлор при л³куванн³ бактер³йного ваг³нозу.  

Матеріали і методи. У проведенн³ пор³вняльного л³кування 

брало участь 58 ж³нок в³ком в³д 45 до 53 рок³в. На момент 

в³дбору в групи досл³дження тривал³сть захворювання у ж³нок 

складала в³д 14 дн³в до 2 м³с. Обов’язковою умовою була в³дсут-

н³сть супутн³х захворювань, що передаються статевим шляхом 

(ЗПСШ).  

1-шу групу досл³дження склали 30 пац³єнток з рецидивним 

бактер³йним ваг³нозом, яким було призначено двохетапне л³ку-

вання св³чками з метрон³дазолом на 10 дн³в, пот³м як проб³отик 

використовувався ацидолакт м³сцево ще 14 дн³в. 2-гу групу 

склали 28 пац³єнток з таким же д³агнозом, для л³кування яких 
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використали флуом³зин 12 дн³в щодня ³ другим етапом для 

в³дновлення р³вноваги м³крофлори п³хви застосовували препарат з 

естрогенним компонентом, що м³стить лактобактер³ї, ‟ г³нофлор 

протягом 14 дн³в.  

Для ус³х пац³єнток використовувався ваг³нальний шлях 

л³кування, оск³льки в результат³ численних досл³джень було 

встановлено, що м³сцева монотерап³я бактер³йного ваг³нозу за 

ефективн³стю не поступається пероральн³й терап³ї.  

Для 27 (90%) пац³єнток 1-ї групи ³ 28 (100%) ‟ 2-ї були 

характерн³ скарги на патолог³чн³ вид³лення з³ статевих шлях³в 

р³дкої консистенц³ї, б³лого або з с³руватим в³дт³нком кольору, з 

неприємним запахом. Наявн³сть дискомфорту в д³лянц³ статевих 

орган³в в³дм³чали в³дпов³дно 12 (40%) ³ 14 (50%) ж³нок. Пози-

тивний ам³новий тест ³ п³двищення р³вня рН у 26 ³ 24 випадках 

в³дпов³дно.  

Результати і їх обговорення. Через 10 дн³в п³сля зак³н-

чення терап³ї була проведена комплексна оц³нка суб’єктивних ³ 

кл³н³ко-лабораторних даних.  

Оц³нюючи характер суб’єктивних скарг було в³дм³чено таке: 

уже через 4 дн³ 22 пац³єнтки 2-ї групи в³дм³тили значне змен-

шення вид³лень, в³дсутн³сть неприємного запаху ³ дискомфорту, 

тод³ як т³льки 15 пац³єнток 1-ї групи до 6-го дня л³кування 

в³дм³тили пол³пшення стану, а у 4 пац³єнток посилився сверб³ж, 

з’явилася г³перем³я ³ набрякл³сть слизової оболонки п³хви, 

сирнист³ ваг³нальн³ вид³лення внасл³док загострення кандидозу, ³ 

до схеми л³кування довелося долучити пероральний антим³котик.  

П³сля зак³нчення л³кування у 6 (20%) пац³єнток 1-ї групи 

вид³лення з п³хви продовжували мати вершкопод³бну консис-

тенц³ю ³ неприємний “риб’ячий” запах, характерний для бакте-

р³йного ваг³нозу, також у 3 (10%) був позитивний ам³нотест, при 

проведенн³ контрольної м³кроскоп³ї у цих пац³єнток виявлен³ в 

мазках “ключов³ кл³тини”.  

Таких кл³н³ко-лабораторних даних не було у жодної з пац³-

єнток 2-ї групи. П³сля зак³нчення л³кування у 1-³й груп³ 6 па-

ц³єнток змушен³ були продовжити подальше л³кування, у 24 ‟ 

було д³агностовано кл³н³чне одужання. У 2-³й груп³ кл³н³чно 

здоровими було визнано ус³х 28 ж³нок.  

Також привертало увагу те, що в ус³х пац³єнток 2-ї групи 

п³сля зак³нчення л³кування було досягнуто нормал³зац³ї 
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показник³в лактобактер³й на р³вн³ 10
5
-10

8
 КУО/мл, а у пац³єнток 

1-ї групи цей показник був лише у 12 (40%). Пац³єнтки, що 

одужали, знаходилися п³д наглядом протягом 3 м³с. для контролю 

можливих рецидив³в.  

Висновки. Ефективн³сть м³сцевої терап³ї така ж, як ³ 

ефективн³сть прийому системних препарат³в, що використо-

вуються для л³кування бактер³йного ваг³нозу, й має висок³ 

показники безпеки та переносимост³. Використання супозитор³їв 

флуом³зин ³ г³нофлор призводить до ерадикац³ї патолог³чної 

м³крофлори й значно ефективн³ше за використання супозитор³їв 

³з вм³стом метрон³дазолу.  

Т.В. Тєлєг³на 

ЛЕТАЛЬНІСТЬ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ВПРОДОВЖ 2001-2015 рр. 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. Данила Галицького, м. Льв³в 

Актуальність. Лептосп³роз на сьогодн³ залишається одним 

³з найактуальн³ших бактер³йних зооноз³в, летальн³сть при якому 

коливається в широких межах. Так, в Україн³ р³вень летальност³ 

у р³зн³ роки був в³д 3 до 30%, а в г³перендем³чних рег³онах, за 

даними л³тератури, може сягати 60%. 

Мета роботи ‟ вивчити ет³олог³чну структуру лептосп³розу 

у Льв³вськ³й област³ серед пац³єнт³в, госп³тал³зованих у Льв³вську 

обласну ³нфекц³йну кл³н³чну л³карню (ЛО²КЛ) упродовж 2001-

2015 рр. 

Матеріали і методи. Ретроспективний анал³з медичних 

карт стац³онарних хворих, як³ л³кувались у ЛО²КЛ у 2001-

2015 рр. ³з д³агнозом лептосп³розу.   

Результати та обговорення. Впродовж зазначеного пер³-

оду на стац³онарному л³куванн³ з д³агнозом лептосп³розу пере-

бувало 422 хворих. У 35 (8,3%) пац³єнт³в хвороба завершилась 

летально. Серед померлих ет³олог³чна структура лептосп³розу 

розпод³лилась таким чином: L. icterohaemorrhagiae ‟ 11 (31,4%) 

випадк³в, L. grippotyphosa ‟ 3 (8,6%), L. hebdomadis ‟ 2 (5,7%), 

L. cynopteri ‟ 2 (5,7%), L. kabura ‟ 2 (5,7%), L. pomona ‟ 
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1 (2,9%) випадок. У 14 (40,0%) ос³б у реакц³ї м³кроаглютинац³ї 

та л³зису результат був негативним, д³агноз лептосп³розу вста-

новлено з огляду на еп³дем³олог³чний анамнез, типову кл³н³чну 

симптоматику.  

Основними серогрупами, як³ спричинили хворобу в пац³-

єнт³в, що одужали, були: L. grippotyphosa ‟ 90 (23,3%), 

L. icterohaemorrhagiae ‟ 85 (21,9%), L. pomona ‟ 24 (6,2%), 

L. canicola ‟ 15 (3,9%), L. hebdomadis ‟ 13 (3,4%), L. bata- 

viae ‟ 8 (2,1%), L. cynopteri ‟ 4 (1,0%), L. kabura ‟ 3 (0,8%), 

L. autumnalis ‟ 3 (0,8%), L. javanica ‟ 2 (0,5%), L. sejroe ‟ 

2 (0,5%), L. ballum ‟ 1 (0,2%). У 26 (6,7%) випадках недугу 

спричинили одночасно лептосп³ри к³лькох серогруп. Результат у 

реакц³ї м³кроаглютинац³ї та л³зису був в³д’ємним у 125 (32,3%) 

хворих, д³агноз лептосп³розу встановлено та основ³ анамнес-

тичних ³ кл³н³чних даних.  

Висновки. Упродовж пер³оду спостережень захворюван³сть 

на лептосп³роз у Льв³вськ³й област³ залишалася на високому р³вн³. 

Дом³нуюче м³сце в ет³олог³чн³й структур³ займала L. іcterohaemor-

rhagiae, яка спричинила хворобу в 96 (22,7%) випадках, з них ‟ в 

11 (11,4%) ³з летальним завершенням. За даними л³тератури, 

основним джерелом цього збудника є щури. А тому для зменшення 

захворюваност³ необх³дно посилити дератизац³йн³ заходи.  

О.В. Усачова, О.В. Рябоконь, О.М. Ф³рюл³на, ².О. Кулєш 

МІСЦЕ ЕНТЕРОВІРУСІВ У РОЗВИТКУ ЕКЗАНТЕМНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. В останн³ роки у св³т³ нам³тилася ч³тка 

тенденц³я до актив³зац³ї ентеров³русної ³нфекц³ї (ЕВ²). Серед 

чисельних кл³н³чних форм ЕВ² вид³ляють ентеров³русну 

екзантему ³ енантему, тобто захворювання, що супроводжуються 

висипом на шк³р³ та слизових оболонках ротоглотки.  

Мета роботи: визначити м³сце ентеров³рус³в (ЕВ) у 

розвитку захворювань з екзантемою ³ енантемою з урахуванням 

їх кл³н³ко-еп³дем³олог³чних особливостей.  
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Матеріали і методи. Проанал³зовано медичну докумен-

тац³ю 29 хворих з екзантемою ³/чи енантемою, як³ знаходилися 

на л³куванн³ в О²КЛ у 2016 р. За результатами визначення РНК 

ЕВ у кал³ методом ПЛР (лаборатор³ї молекулярно-генетичних 

досл³джень Запор³зького державного медичного ун³верситету), ЕВ 

ет³олог³я захворювання була п³дтверджена у 16 (55,2%) хворих, а 

виключена ‟ у 13 (44,8%), як³ склали групу пор³вняння.  

Результати та обговорення. Анал³з еп³дем³олог³чних особ-

ливостей ЕВ екзантем показав, що в листопад³ 2016 р. був п³к 

захворюваност³ (7 випадк³в з 16). Част³ше ця форма недуги 

реєструвалася в неорган³зованих д³тей раннього (до 3 рок³в) ³ 

молодшого (3-6 рок³в) в³ку.  

При пор³внянн³ двох груп пац³єнт³в з’ясували, що 

достов³рних в³дм³нностей у в³ков³й структур³ госп³тал³зованих не 

було. Висип б³льше н³ж у половин³ випадк³в реєструвався у д³тей 

перших трьох рок³в життя ‟ в³дпов³дно у групах 10 (62,5%) ³ 

12 (76,9%) хворих. Най³мов³рн³ше така тенденц³я не характери-

зує реальну картину частоти ЕВ екзантемних захворювань у 

пац³єнт³в р³зних в³кових груп, а б³льшою м³рою обумовлена 

тяжчим переб³гом ³ необх³дн³стю госп³тал³зац³ї за кл³н³чними 

показаннями.  

Сл³д зазначити, що в обох групах пац³єнт³в в³дм³чен³ 

висипання, як³ переважно мали плямисто-папульозний харак- 

тер, ‟ у 7 ³ 8 хворих в³дпов³дно; у б³льшост³ вони розташову-

валися на стопах, кистях ³ тулуб³ ‟ у 5 ³ 5 в³дпов³дно. При цьому, 

частота реєстрац³ї везикульозних елемент³в висипу була 

достов³рно вищою в груп³ ЕВ², н³ж у контрол³, ‟ у 5 ³ 1 в³д-

пов³дно (χ2
=6,75, р<0,02). А ось у груп³ неентеров³русних 

³нфекц³й на шк³р³ достов³рно част³ше в³дм³чалися гемораг³чн³ 

елементи ‟ у 5 проти 1 з ЕВ² (χ2
=4,05, р<0,05).  

Основними елементами, як³ мали м³сце на слизов³й оболонц³ 

ротоглотки ³ ротової порожнини пац³єнт³в, були везикули. Вони 

в³дм³чен³ в 10 хворих на ЕВ² ³ у 6 ‟ на неентеров³русну ³нфекц³ю. 

Кр³м того, для ЕВ² характерним було переважне розташування 

везикул на дужках мигдалик³в за типом герпанг³ни, а для 

неентеров³русної ‟ на слизов³й оболонц³ губ ³ щ³к.  

Не були в³дм³чен³ достов³рн³ в³дм³нност³ в лабораторних 

даних пац³єнт³в груп пор³вняння. Звернули увагу на дом³нування 

в загальному анал³з³ кров³ хворих обох груп в перш³ дн³ л³кування 

нейтроф³льозу. 
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Сл³д зазначити, що в ус³х пац³єнт³в захворювання мало 

сприятливий переб³г, ³ д³ти з ЕВ² були виписан³ на (5,5±1,6)-ий 

день л³кування проти (5,7±2,8) ‟ групи контролю.  

Висновки. ЕВ є поширеними збудниками ³нфекц³йної пато-

лог³ї з висипом з п³дйомом захворюваност³ в ос³нньому пер³од³ та 

переважним ураженням пац³єнт³в раннього в³ку (понад 50%). 

Переконливих в³дм³нностей у кл³н³чному переб³гу екзантемних 

захворювань ентеров³русної ³ неентеров³русної ет³олог³ї в³дм³чено 

не було; п³дозрювати ЕВ природу висипу ³ енантеми сл³д за 

наявност³ везикульозних елемент³в на шк³р³ ³ слизових оболонках 

з переважною локал³зац³єю на стопах ³ долонях, а також ‟ 

п³днеб³нних дужках.  

О.В. Усачова, Є.А. С³л³на, О.В. Конакова, Т.М. Пахольчук, 

А.В. Чаяло 

ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА КАШЛЮК І РІВЕНЬ 

ОХОПЛЕННЯ ВАКЦИНАЦІЄЮ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

З 2000 по 2016 рр. 

Медичний ун³верситет, 

Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Запор³жжя 

Актуальність. На тепер³шн³й час кашлюк залишається 

серйозною проблемою не т³льки для України, але ³ для усього 

св³ту. Щороку в країн³ реєструється 3-4 тис. випадк³в кашлюку 

серед д³тей, переважно в³ком до 1 року, в яких хвороба переб³гає 

особливо тяжко з багатьма ускладненнями ³ несприятливими 

насл³дками.  

Мета роботи ‟ провести анал³з захворюваност³ на кашлюк 

у д³тей р³зних в³кових груп у 2000-2016 рр. в³дпов³дно до р³вня 

охоплення вакцинац³єю проти ц³єї недуги.  

Матеріали і методи. Проанал³зовано статистичн³ дан³ щодо 

захворюваност³ на кашлюк ³ охоплення проф³лактичними щеплен-

нями проти кашлюку д³тей р³зних в³кових груп, як³ мешкали у 

Запор³зьк³й област³, за пер³од з 2000 по 2016 рр.  

Результати та обговорення. Еп³дем³чн³ спалахи кашлюку 

з ³нтервалами у 2-5 рок³в в³дм³чалися з 2000 по 2009 рр. нав³ть 

при високому р³вн³ охоплення вакцинац³єю. При чергових п³дйо-
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мах захворюван³сть на кашлюк п³двищувалася серед д³тей 

практично в ус³х в³кових групах до 98,8 на 100 тис. У д³тей 

першого року життя цей показник був вищим у 2-2,5 разу 

пор³вняно з³ загальною захворюван³стю серед дитячого населення 

област³ ³ складав максимально 200,4 на 100 тис. Однак, за 

останн³ роки в Україн³ зареєстровано значне зменшення р³вня 

охоплення вакцинац³єю в ц³лому ³ проти кашлюку зокрема. Так, 

охоплення д³тей першого року життя вакцинальним комплексом 

проти кашлюку у 2015-2016 рр. знизилось до <20%, пор³вняно з 

54% у 2012 р. ³ 97% у 2008 р. Це призвело до послаблення 

колективного ³мун³тету проти цього захворювання. Паралельно 

наведеним зм³нам в охопленн³ вакцинац³єю проти кашлюка мало 

м³сце ³ р³зке зростання захворюваност³. У 2016 р. цей показник 

серед д³тей став максимальним, пор³вняно з попередн³ми роками, 

³ складав 108,83 на 100 тис. Паралельно з цим зареєстровано 

найб³льший за весь пер³од спостереження показник захворю-

ваност³ на кашлюк у д³тей першого року життя, що складав 

665,04 на 100 тис. ³ перевищував у 6 раз³в загальну захворю-

ван³сть серед д³тей. Саме у ц³й в³ков³й груп³ зареєстровано 

1 летальний випадок.  

Висновки. Еп³дем³чн³ спалахи кашлюку з ³нтервалами у 2-

5 рок³в в³дм³чалися з 2000 по 2009 рр. нав³ть при високому р³вн³ 

охоплення вакцинац³єю. У Запор³зьк³й област³ у пер³од з 2010 по 

2016 рр. спостер³гається зниження р³вня охоплення вакцинац³єю 

проти кашлюку дитячого населення, що стало причиною значного 

зростання захворюваност³ у 2016 р. серед д³тей ус³х в³кових груп. 

Найб³льш ³нтенсивний п³дйом захворюваност³ на кашлюк зареєст-

ровано у д³тей першого року життя, яка у 6 раз³в перевищувала 

загальну захворюван³сть серед д³тей у 2016 р.  

О.О. Фурик, О.В. Рябоконь, Т.Є. Он³щенко, В.Г. Савельєв, 

Д.А. Задирака 

СТАН ПРОБЛЕМИ ДИРОФІЛЯРІОЗУ В ЗАПОРІЗЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ЗА 2004-2017 рр. 

Медичний ун³верситет, м. Запор³жжя 

Актуальність. Дироф³ляр³оз ‟ єдиний трансм³сивний зоо-

нозний б³огельм³нтоз в Україн³, зумовлений паразитуванням у 

п³дшк³рн³й кл³тковин³ людини круглих черв’як³в роду Dirofilaria ³ 
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проявляється пухлинопод³бним утворенням на р³зних д³лянках 

т³ла, здатним до м³грац³ї.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ переб³гу дироф³ляр³озу 

в Запор³зьк³й област³ за 2004-2017 рр.  

Матеріали і методи. У Запор³зьк³й област³ з 2004 по 

2017 рр. зареєстровано 162 випадки дироф³ляр³озу, при цьому 

64% ‟ за останн³ 7 рок³в. На дироф³ляр³оз хвор³ли люди р³зних 

в³кових груп. Серед захвор³лих 97 (60%) ж³нок ³ 65 (40%) чоло-

в³к³в.  

Результати та обговорення. Найб³льша к³льк³сть випадк³в 

зареєстрована в м. Запор³жж³ ‟ 90 (50,5%), у м. Бердянську ‟ 

24 (15,0%), у м. Мел³топол³ ‟ 14 (9,0%), по 5 (3,0%) ‒ у м³стах 

Токмак, Енергодар, Пологи, по 4 (2,5%) ‟ в Аким³вському й 

Васил³вському районах, поодинок³ випадки у Приморському, 

Гуляй-Польському, Вольнянському, Куйбишевському, Михайл³в-

ському, Кам’янко-Дн³провському районах та в м. Ор³х³в.  

Кл³н³чний прояви мали певн³ особливост³, що зумовлювало 

складн³сть д³агностики у деяких випадках. Первинними д³агно-

зами пац³єнт³в були: абсцес, фурункул, блефарит, атерома, 

пухлина, водянка яєчка, анг³оневротичний набряк, апендицит, 

тромбоембол³я вен нижн³х к³нц³вок.  

Особливост³ кл³н³чних прояв³в були зумовлен³ локал³зац³єю 

збудника: у 72 (44,0%) ‟ оч³, у 42 (26,0%) ‟ обличчя, у 

18 (11,0%) ‟ к³нц³вки, в 11 (7,0%) ‟ тулуб, у 5 (3,0%) ‟ воло-

систа частина голови, по 4 (2,5%) ‟ ураження орган³в калитки 

та малого тазу, по 3 (2,0%) випадки ‟ молочн³ залози ³ пупок.  

У вс³х випадках було проведено х³рург³чне видалення гель-

м³нту з наступним лабораторним досл³дженням й ³дентиф³кац³єю 

Dirofilaria repens. 

Висновки. Дироф³ляр³оз ‟ єдиний трансм³сивний гельм³н-

тоз, виявлений у Запор³зьк³й област³, анал³з захворюваност³ якого 

показує ч³тку тенденц³ю до зростання, що, ймов³рно, обумовлено 

значним р³внем ураженост³ м³кроф³ляр³ями собак ³ високою 

чисельн³стю переносник³в ‟ комар³в. Кл³н³чн³ прояви дироф³ля-

р³озу р³зноман³тн³ з переважним ураженням орган³в зору ³ 

обличчя.  
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Л.А. Ходак, В.². Бра³лко, О.В. Кн³женко, Н.². Скр³пченко 

ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ ГЕРПЕСВІРУСНОГО ЕНЦЕФАЛІТУ 

В ДІТЕЙ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, 

Обласна дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня, м. Харк³в 

Актуальність. В³русний енцефал³т у д³тей є актуальною 

проблемою в ³нфектолог³ї, що пов’язано з його поширен³стю, 

кл³н³ко-ет³олог³чним пол³морф³змом, тяжк³стю переб³гу, високою 

частотою несприятливих насл³дк³в. 

Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилось 

68 д³тей в³ком в³д 1 м³с. до 17 рок³в, що перебували на л³куванн³ 

в обласн³й дитяч³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ м. Харкова за 

пер³од 2014-2016 рр. з приводу герпесв³русного енцефал³ту (ГЕ). 

Середн³й в³к хворих склав (5,8±0,6) року. У 13,2% хворих 

ет³олог³чним чинником був один з герпесв³рус³в (HSV-1/2, VZV, 

EBV, CMV, HHV-6), у 86,8% ‟ спостер³галась асоц³ац³я дек³ль-

кох герпесв³рус³в, част³ше CMV ³ HHV-6. У 79,4% випадк³в ура-

ження головного мозку було ³зольованим, у 16,2% ‟ переб³гало у 

вигляд³ мен³нгоенцефал³ту, у 4,4% ‟ енцефалом³єлопол³радикуло-

нейропат³ї.  

Результати та обговорення. Д³ти у 88,2% випадк³в над-

ходили у в³дд³лення ³нтенсивної терап³ї. У 60,3% хворих 

спостер³гався гострий початок недуги з порушення св³домост³ 

(психомоторне збудження з галюцинац³ями або пригн³ченням 

св³домост³ до коми II-III ступеня), вираженого загальномозкового 

синдрому (б³ль голови, блювання, г³перестез³я), мен³нгеальних 

симптом³в (19,5%), ст³йкої г³пертерм³ї 39-39,5°С (95,1%) й появи 

вогнищевої невролог³чної симптоматики. Судомний синдром 

з’являвся на висот³ гарячки у вигляд³ генерал³зованих тон³ко-

клон³чних судом (51,2%) або локальних клон³чних судомних 

напад³в (9,7%). У 7 (17,1%) д³тей захворювання ман³фестувало у 

вигляд³ гостро розвиненого набряку головного мозку. П³дгострий 

початок недуги у 39,7% хворих характеризувався пов³льним 

наростанням загальномозкових симптом³в, появою катарального 

синдрому ³ психопатолог³чних розлад³в, що випереджали появу 

невролог³чних симптом³в. У хворих на в³трянковий енцефал³т 

розвитку енцефал³ту передував висип, з 6-8-ї доби приєднувались 

мозочков³ й вестибулярн³ порушення.  
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У 16,2% пац³єнт³в спостер³гали запальн³ зм³ни в церебро-

сп³нальн³й р³дин³ у вигляд³ двозначного л³мфоцитарного плео-

цитозу ³ незначного п³двищення вм³сту б³лка. У 100,0% випадк³в, 

за даними МРТ головного мозку, в³дзначали зм³ни р³зного 

ступеня вираження: розширення шлуночкової системи, г³потроф³я 

кори, вогнища запалення корково-п³дкоркових д³лянок, катара-

льний набряк слизових оболонок фронтальної, гайморової пазух, 

кл³тин гратчастого лаб³ринту, основної пазухи, гл³озн³ вогнища у 

б³л³й речовин³, стоншення мозолистого т³лу, г³перплаз³я г³поф³зу.  

Ус³ д³ти отримували против³русну терап³ю препаратами 

ациклов³ру (або ґанциклов³ру) внутр³шньовенно краплинно з 

подальшим переходом на прийом усередину протягом 14-28 д³б: 

55,9% ‟ у перш³ 48 год в³д початку захворювання, 30,9% ‟ з 

3-5-ї доби, 13,2% ‟ п³сля 5-ї доби.  

До моменту виписки з³ стац³онару в ус³х хворих збер³гався 

астено-вегетативний синдром; у 70,6% ‟ легка або пом³рно вира-

жена невролог³чна симптоматика: п³рам³дн³ прояви, порушення 

черепної ³ннервац³ї, порушення вищих коркових функц³й, 

незначн³ порушення статики ³ координац³ї, м³кросимптоматика, 

зумовлена екстрап³рам³дною недостатн³стю, пом³рна статична 

атакс³я; у 13,2% ‟ груб³ порушення вищих коркових функц³й, 

ст³йк³ гем³парези ³ тяжк³ еп³лептичн³ пароксизми.  

При динам³чному огляд³ через 6 м³с. у 12 (17,6%) пац³єнт³в 

збер³гався грубий невролог³чний деф³цит: ст³йкий судомний 

синдром (75,0%), г³дроцефал³я (41,7%), затримка психомотор-

ного (66,7%) ³ мовного (83,3%) розвитку, ст³йк³ гем³парези 

(16,7%). 83,3% цих хворих склали д³ти, що отримували проти-

в³русну терап³ю п³зн³ше 5-ї доби ³ 16,7% ‟ як³ почали отримувати 

против³русну терап³ю з 3-5-ї доби.  

Висновки. Визначальним фактором у переб³гу ³ формуванн³ 

несприятливих насл³дк³в ГЕ є терм³ни початку против³русної 

терап³ї. Раннє призначення специф³чної против³русної терап³ї (у 

перш³ 48 год в³д початку захворювання) дозволяє запоб³гти роз-

витку грубого невролог³чного деф³циту ³ значно пол³пшити як³сть 

життя реконвалесцент³в.  
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М.Д. Чемич, О.С. Саєнко, Н.². ²льїна, Н.О. Капустян 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РЕЦИДИВНОЇ БЕШИХИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність. Протягом багатьох рок³в бешиху вважали 

тяжкою еп³дем³чною хворобою з небезпечними ускладненнями ³ 

значною летальн³стю. У наш час ³снуюч³ уявлення про цю недугу 

суттєво зм³нилися. Бешиха стала спорадичною малоконтаг³озною 

хворобою. Еволюц³я в³дбулась ³ в кл³н³чному переб³гу. Розвиток 

рецидив³в, ускладнень, що призводять до тривалої непрацездат-

ност³, в окремих випадках до ³нвал³дизац³ї, зростання захворю-

ваност³ серед ос³б працездатного в³ку св³дчать про те, що ця 

хвороба не втрачає своєї актуальност³ й сьогодн³.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ еп³дем³олог³ї ³ кл³н³ч-

ного переб³гу сучасної бешихи.  

Матеріали і методи. Опрацьовано медичн³ карти стац³о-

нарних хворих на бешиху, як³ перебували на л³куванн³ в 

Сумськ³й обласн³й кл³н³чн³й л³карн³ ³м. З.Й. Красовицького. 

Використан³ загальнокл³н³чн³ та еп³дем³олог³чн³ методи досл³д-

ження, статистична обробка отриманих результат³в.  

Результати та обговорення. Середн³й в³к пац³єнт³в склав 

(41,7±5,4) року. Переважали особи ж³ночої стат³ (68,5%). Зде-

б³льшого зустр³чалась первинна бешиха (64,5%), рецидивна ‟ у 

2 рази р³дше (32,3%), повторну д³агностовано в поодиноких 

випадках (3,2%). Переважав переб³г хвороби середньої тяжкост³ 

(88,7%), тяжкий реєструвався у 7,8 разу р³дше (11,3%).  

Локал³зац³я патолог³чного процесу в б³льшост³ випадк³в спо-

стер³галась на нижн³х к³нц³вках (81,1%), на обличч³ ‟ у 7,2 разу 

р³дше (11,3%), у незначної к³лькост³ хворих ‟ на вушн³й 

раковин³ (1,2%), верхн³й к³нц³вц³ (5,6%) ³ тулуб³ (0,8%).  

Серед хворих на рецидивну форму недуги чолов³к³в було у 

4,3 разу менше (18,8%), н³ж ж³нок (81,2%). У вс³х хворих на 

рецидивну бешиху локал³зац³я патолог³чного процесу була на 

нижн³х к³нц³вках.  

Серед кл³н³чних форм переважала еритемна (70,0%). ²нш³ 

кл³н³чн³ форми д³агностовано у третини госп³тал³зованих (ери-

темно-бульозну у 14,5%, еритемно-гемораг³чну у 8,5%, бульозно-
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гемораг³чну у 7,2%, виразково-некротичну ³ бульозно-некротичну ‟ 

по 0,4% хворих).  

У пац³єнт³в з рецидивною бешихою також переважала ери-

темна форма (71,2%), ³нш³ форми ‟ еритемно-бульозна, еритемно-

гемораг³чна, бульозно-гемораг³чна ³ виразково-некротична спосте-

р³гались у 15,0; 5,3; 5,0 ³ 2,5% ос³б в³дпов³дно.  

З еп³дем³олог³чного анамнезу пац³єнт³в вдалося встановити 

дек³лька провокуючих фактор³в, як³ сприяли виникненню захво-

рювання: м³кротравми (14,9%), переохолодження (5,6%), стреси 

(0,8%), укуси комах (1,6%). Пров³дним провокуючим фактором 

розвитку рецидиву були м³кротравми (31,3%).  

У структур³ супутньої патолог³ї при бешис³ переважали: 

г³пертон³чна хвороба (66,5%), ожир³ння (45,9%), цукровий д³а-

бет (33,9%), м³кози стоп (31,8%), варикозна хвороба (21,8%), 

онкопатолог³я (4,4%), л³мфедема нижн³х к³нц³вок (1,6%). Най-

част³ше супутн³ захворювання спостер³гались в ос³б з рецидивною 

формою бешихи. Серед ускладнень були хрон³чна л³мфо-венозна 

недостатн³сть (10,5%), лейкемоїдна реакц³я за м³єлоїдним типом 

(2,0%), флегмона (0,4%), токсична нефропат³я (2,0%).  

Висновки. Част³ше на рецидивну бешиху хвор³ли ж³нки п³сля 

40 рок³в. У б³льшост³ випадк³в патолог³чний процес локал³зувався 

на нижн³х к³нц³вках. Серед кл³н³чних форм переважала еритемна та 

еритемно-бульозна. Супутня патолог³я (г³пертон³чна хвороба, 

ожир³ння, цукровий д³абет, м³кози стоп, варикозна хвороба, онко-

патолог³я, л³мфедема нижн³х к³нц³вок) здеб³льшого зустр³чалась при 

рецидивн³й бешис³. Ускладнення (л³мфо-венозна недостатн³сть, 

лейкемоїдна реакц³я за м³єлоїдним типом, токсична нефропат³я) 

виникають переважно у хворих при рецидивах бешихи.  

О.М. Чемич 

ЗМІНИ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ ПРИ 

САЛЬМОНЕЛЬОЗІ ЗАЛЕЖНО ВІД ЛІКУВАННЯ 

Ун³верситет, медичний ³нститут, м. Суми 

Актуальність. Сальмонельоз ‟ найпоширен³ша кишкова ³н-

фекц³я. Еп³дем³чн³ спалахи спостер³гаються практично в ус³х 

рег³онах св³ту. Актуальною ця хвороба є насамперед для України, 
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особливо зараз, в умовах зниження економ³чно-соц³ального р³вня 

життя.  

Мета роботи ‟ визначити вплив л³кування на м³кро-

б³оценоз кишечнику. 

Матеріали і методи. Обстежено 189 хворих на сальмо-

нельоз. Середн³й в³к пац³єнт³в склав (43,23±1,22) року. Серед 

обстежених переважали чолов³ки. Ет³олог³чним чинником част³ше 

була S. enteritidis; S. typhimurium виявляли втрич³ р³дше. 

Госп³тал³зац³я хворих в³дбувалася на (2,26±0,08) добу. Пац³єнти 

були под³лен³ на 4 групи: С² ‟ отримували базисну терап³ю; С²² ‟ 

базисну терап³ю без антибактер³йного препарату з додаванням 

досл³джуваного комб³нованого проб³отика (жив³ л³оф³л³зован³ 

Saccharomyces boulardii 0,325×109
; спори Lactobacillus sporo-

genes (Bacillus coagulans) 0,325×109
; жив³ л³оф³л³зован³ Lacto-

bacillus rhamnosus 0,325×10
9
; жив³ л³оф³л³зован³ Bifidobacterium 

longum 0,325×109
); С²²² ‟ базисну терап³ю ³ досл³джуваний 

комб³нований проб³отик; С²V ‟ базисну терап³ю та ³нш³ проб³о-

тики. Кр³м загальнокл³н³чних обстежень було досл³джено м³кро-

б³оценоз товстої кишки до початку л³кування ³ на (5,76±0,16)-ту 

добу з моменту госп³тал³зац³ї. Групу пор³вняння склали 44 кл³-

н³ко-анамнестично здорових донори кров³ з Сумського обласного 

центру служби кров³ ³ трансфуз³олог³ї в³ком у середньому 

(37,95±1,72) року. Статевий склад ц³єї групи ‟ по 22 чолов³ки ³ 

ж³нки.  

Результати та обговорення. При досл³дженн³ м³кроб³о-

ценозу кишечнику в гострому пер³од³ було виявлено, що у хворих 

ус³х груп к³льк³сть б³ф³добактер³й, лактобацил ³ кишкової палички 

була на два-три порядки меншою, н³ж у контрольн³й груп³, при 

зб³льшеному на три-ш³сть порядк³в р³вн³в ³нших представник³в 

умовно-патогенних м³кроб³в, гемол³зуючої кишкової палички та 

гриб³в роду Candida. Достов³рної р³зниц³ показник³в м³кроб³о-

ценозу при госп³тал³зац³ї у досл³джуваних групах не виявлено.  

При виписуванн³ у груп³ С² к³льк³сть б³ф³добактер³й, лакто-

бацил ³ загальна к³льк³сть кишкової палички дещо зростали, а 

гемол³зуючих, умовно-патогенних м³кроорган³зм³в, гриб³в роду 

Candida знижалась, проте жодний показник не нормал³зувався. 

Результати були найг³ршими, пор³вняно з ³ншими групами 

(р<0,05-0,001). 
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У груп³ С²V р³вень б³ф³добактер³й ³ лактобацил мав тен-

денц³ю до нормал³зац³ї ³ був вищим, н³ж у груп³ С², загальна 

к³льк³сть кишкової палички прийшла до норми та зникли гемол³-

зуюч³ м³кроорган³зми. К³льк³сть умовно-патогенних м³кроорга-

н³зм³в була нижчою, н³ж у груп³ С², ³ достов³рно б³льшою, н³ж у 

груп³ пор³вняння та С²², С²²² (р<0,05-0,001). Р³вень гриб³в роду 

Candida залишався високим. 

У групах С²² ³ С²²² р³вень б³ф³добактер³й, лактобацил ³ 

загальна к³льк³сть кишкової палички нормал³зувались, достов³рної 

р³зниц³ з контрольною групою не було. У груп³ С²²², де проводили 

антибактер³йну терап³ю, гемол³зуюч³ м³кроорган³зми зникали, а у 

груп³ С²² залишались зб³льшеними у 5,4 разу (р<0,05-0,001). У 

групах С²² ³ С²²² р³вн³ умовно-патогенних м³кроорган³зм³в та 

гриб³в роду Candida мали тенденц³ю до нормал³зац³ї й були 

найнижчими, пор³вняно з групами С², С²V (р<0,05-0,001).  

Висновки. При використанн³ комб³нованого проб³отика у 

л³куванн³ хворих на сальмонельоз зменшується виразн³сть запально-

деструктивних зм³н у шлунково-кишковому тракт³ ³ ознак 

дисбактер³озу кишечнику. Найшвидше нормал³зується м³кроб³о-

ценоз у пац³єнт³в, як³ отримували досл³джувальний проб³отик. 

Тенденц³я до нормал³зац³ї спостер³гається в ос³б, прол³кованих 

³ншими проб³отиками. Найг³рш³ показники отриман³ при базисн³й 

терап³ї.  

К.². Чеп³лко, ².М. Мотузюк, Ю.В. Антонюк, ².Е Дегтярьова, 

Ю.О. Олєйн³кова 

ГЕПАТИТ С І ЗАСТОСУВАННЯ РИТУКСИМАБУ У 

ПАЦІЄНТІВ З НЕХОДЖКІНСЬКОЮ ЛІМФОМОЮ 

Нац³ональний медичний ун³верситет 

³м. О.О. Богомольця, м. Київ 

Актуальність. Пац³єнти, уражен³ в³русом гепатиту С (HCV), 

схильн³ до розвитку ³нф³льтрат³в у к³стковому мозку ³ у тканинах 

з моноклональними В кл³тинами, до моноклонального В-л³м-

фоцитозу чи р³зних тип³в В-кл³тинної неходжк³нської л³мфоми 

(B-HХЛ). Р³зн³ сигнали на молекулярному р³вн³, так³, як циток³-

ни, зовн³шня стимуляц³я рецептор³в л³мфоцит³в антигенами HCV ³ 
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м³жкл³тинн³ взаємод³ї, сприяють прол³ферац³ї В-л³мфоцит³в. 

Л³мфотропн³сть HCV ³ хрон³чна антигенна стимуляц³я беруть 

участь у В-кл³тинному рост³, зм³шан³й кр³оглобул³нем³ї чи 

моноклональн³й гаммапат³ї, що можуть прогресувати у B-HХЛ. 

Репл³кац³я HCV у В-л³мфоцитах спричинює онкогенний ефект, 

який опосередкований внутр³шньокл³тинними б³лками HCV, ³ бере 

участь у важлив³й ³ндукц³ї реактивних форм кисню, що може 

призводити до пост³йного В-кл³тинного ушкодження, таких як ДНК-

мутац³ї. ²нф³кування HCV може бути одним з ет³опатогенетичних 

фактор³в розвитку В-НХЛ, при цьому частота випадк³в зростає в 

м³ру зб³льшення тривалост³ терм³н³в ³нф³кування.  

Мета роботи ‟ проанал³зувати особливост³ х³м³отерап³ї 

HCV-³нф³кованих пац³єнт³в з B-HХЛ ³з застосуванням ритуксимабу.  

Матеріали і методи. У ретроспективне досл³дження вклю-

чено 45 стац³онарних хворих, що пройшли обстеження ³ 

л³кування в х³м³отерапевтичному в³дд³ленн³ Н²Р м. Києва в пер³од 

з 2013 по 2015 рр. з В-кл³тинними агресивними л³мфомами 

²-²² стад³ї. Пац³єнти були розд³лен³ на 2 групи. 1-шу групу склали 

27 ос³б з В-кл³тинною л³мфомою ³ гепатитом С, за наявн³стю 

специф³чних маркер³в. Л³кування їх зд³йснювалося за схемою 

СНОР (циклофосфам³д, доксоруб³цин, в³нкристин, предн³золон) з 

ритуксимабом. 2-гу групу склали 18 пац³єнт³в з В-кл³тинною 

л³мфомою без НСV-³нфекц³ї, що пройшли курс х³м³отерап³ї за 

схемою СНОР без застосування ритуксимабу.  

Результати та обговорення. Використання х³м³отерап³ї в 

комб³нац³ї з ритуксимабом для л³кування B-HХЛ у пац³єнт³в, ³нф³-

кованих HCV, може спричиняти печ³нкову дисфункц³ю, зб³льшу-

вати в³русну репл³кац³ю, розвиток фульм³нантного гепатиту ³ 

виникнення численних ускладнень, особливо у пац³єнт³в ³з супут-

н³м гепатитом В або ³нф³кованих В²Л, у пац³єнт³в з гепатоцелю-

лярною карциномою, цирозом чи печ³нковим цитол³зом.  

У пац³єнт³в обох груп ³стотних в³дм³нностей за мед³аною 

виживання без прогресування ³ за загальною мед³аною вижи-

вання не виявлено. Проте печ³нкова токсичн³сть, що п³дтверд-

жувалась маркерами синдрому цитол³зу, достов³рно част³ше 

(р<0,05) зустр³чалась у груп³ пац³єнт³в, що отримували х³м³о-

терап³ю з ритуксимабом ‟ 25,9 проти 16,7%. Чверть пац³єнт³в, 

яких л³кували ритуксимабом, не змогли завершити курс х³м³о-

терап³ї з причини наростання печ³нкової дисфункц³ї або прогре-
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сування захворювання. Предиктивним фактором розвитку тяжкої 

печ³нкової токсичност³ була наявн³сть печ³нкової дисфункц³ї до 

початку л³кування. Кр³м того, у 22,2% пац³єнт³в 1-ї групи п³сля 

курсу л³кування було заф³ксовано реактивац³ю HCV. 

Висновки. Викладена проблема є актуальною ³ необх³дною 

та потребує продовження вивчення. Застосування х³м³отерап³ї за 

схемою СНОР у комб³нац³ї з ритуксимабом для л³кування B-HХЛ 

у пац³єнт³в, ³нф³кованих HCV, достов³рно п³двищує печ³нкову 

токсичн³сть ³ зб³льшує репл³кац³ю в³русу. Погана в³дпов³дь на 

протипухлинну терап³ю може бути зумовлена багатьма причи-

нами, тому перспективним є пошук альтернативних схем х³м³о-

терап³ї для пац³єнт³в з НСV-³нфекц³єю.  

Н.В. Шепилєва, В.П. Малий 

КЛІЩОВІ ІНФЕКЦІЇ: СТАН ПРОБЛЕМИ 

В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Медична академ³я п³слядипломної осв³ти, м. Харк³в 

Актуальність. ²ксодов³ кл³щ³ (Ixodes ricinus) є переносни-

ками багатьох патоген³в з р³зних систематичних груп тваринного 

св³ту: в³рус³в, бактер³й ³ найпрост³ших. При цьому в орган³зм³ 

кл³ща в³дбувається формування складно орган³зованих парази-

тарних систем. В останн³ роки ряд автор³в пов³домляють про 

появу в країнах Європи ³ США поєднаних пол³морфних осередк³в, 

в яких циркулюють до семи р³зних патоген³в людини, що 

передаються при укус³ ³ксодовими кл³щами. Сп³рохети Borrelia 

burgdorferi sensu lato ³ грамнегативн³ внутр³шньокл³тинн³ 

рикетс³єпод³бн³ м³кроорган³зми роду Anaplasma sp. є найб³льш 

поширеними кл³щовими патогенними м³кроорган³змами на тери-

тор³ї Європи.  

Ц³леспрямован³ досл³дження Нац³онального ³нституту США 

з питань алерголог³ї та ³нфекц³йних захворювань св³дчать, що 

Borrelia s. l. ³ Anaplasma sp. часто формують поєднан³ осередки 

в природних умовах ³ здатн³ передаватися при укус³ кл³ща як 

м³кст-³нфекц³я. Можлив³сть передач³ кл³щами зм³шаних ³нфекц³й 

стала важливою практичною проблемою, що вимагає всеб³чного 

вивчення. 
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Застосувавши метод ПЛР, ми вперше встановили природну 

³нф³кован³сть кл³щ³в ³ др³бних ссавц³в у Харк³вськ³й област³: 

ерл³х³ями виявилося ³нф³ковано 1,8% др³бних ссавц³в ³ 4,5% 

кл³щ³в I. ricinus, бабез³ї виявлялися т³льки у кл³щах (4,5% ³нф³-

ковано). Отриман³ еп³дем³олог³чн³ дан³ дозволили нам припустити 

наявн³сть на територ³ї Харк³вської област³ не т³льки хвороби 

Лайма (ХЛ), але й таких кл³щових ³нфекц³й, як моноцитарний 

ерл³х³оз людини (МЕЛ) ³ гранулоцитарний анаплазмоз людини 

(ГАЛ).  

Матеріали і методи. При обстеженн³ 96 практично здоро-

вих донор³в кров³ було встановлено, що антит³ла в д³агностичних 

титрах до Borrelia burgdorferi s. l., збудника ХЛ, виявлено в 

11,0% випадк³в, до Ehrlichia ch., збудника МЕЛ, ‟ у 4,2% ³ до 

Anaplasma ph., збудника ГАЛ, ‟ в 1,1% випадк³в. Причому в 

3 випадках мала м³сце м³кст-³нфекц³я (ГАЛ + МЕЛ + ХЛ ‟ 

1 випадок, МЕЛ + ХЛ ‟ 2 випадки). Це св³дчить про значний 

потенц³ал природних осередк³в зазначених ³нфекц³й у Харк³вськ³й 

област³ та високий р³вень ризику зараження людей у них.  

Результати та обговорення. У пер³од еп³дем³олог³чних 

сезон³в 2009-2012 рр. у Центр³ д³агностики та л³кування кл³щових 

³нфекц³й, який очолює проф. Малий В.П., на баз³ Харк³вської 

обласної кл³н³чної ³нфекц³йної л³карн³, п³д наглядом перебувало 

146 ос³б в³ком в³д 18 до 72 рок³в з д³агнозом ХЛ. При обстеженн³ 

92 проб сироваток кров³ цих пац³єнт³в, д³агноз яких п³дтверд-

жувався серолог³чно, кр³м антит³л до Borrelia burgdorferi s. l., 

були виявлен³ антит³ла в д³агностичних титрах до Anaplasma ph. 

у 7,7% випадк³в, до Ehrlichia ch. ‟ у 6,6%, а в 1,0% ‟ одно-

часно до ус³х досл³джуваних збудник³в (Borrelia + Ehrlichia + 

Anaplasma).  

Висновки. Зазначен³ результати св³дчать про те, що ХЛ 

може переб³гати як у вигляд³ моно-, так ³ м³кст-формах залежно 

в³д ³нф³кованост³ кл³щ³в в³дпов³дними збудниками, що ускладнює 

д³агностику кл³щових ³нфекц³й та вимагає комплексного п³дходу 

до їх л³кування. Кр³м того, при обстеженн³ ос³б, яких кусали 

кл³щ³, необх³дно проводити детекц³ю антит³л традиц³йно не т³льки 

до збудник³в борел³озу, а й до ³нших кл³щових ³нфекц³й, як³ не 

мають патогномон³чних кл³н³чних прояв³в, що ускладнює їх 

д³агностику. Кр³м того, насл³дки цих хвороб до к³нця не в³дом³.  
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М.². Шк³льна 

ОБІЗНАНІСТЬ ЛІСНИКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ТА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ЩОДО ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. Лайм-борел³оз ‟ природно-вогнищева транс-

м³сивна ³нфекц³йна хвороба, яка спричиняється борел³ями, харак-

теризується пол³морф³змом кл³н³чних прояв³в ³ має схильн³сть до 

хрон³чного переб³гу. Прац³вники л³сництв належать до профе-

с³йних груп ³з високим ризиком зараження. 

Восени 2015 р. прац³вники кафедри ³нфекц³йних хвороб з 

еп³дем³олог³єю, шк³рними та венеричними хворобами ТДМУ ³м. 

².Я. Горбачевського разом з колегами з Державної Вищої школи 

³м. Папи ²оанна-Павла ²² (Б³ла П³дляска, Польща) розпочали реа-

л³зац³ю сп³льного українсько-польського проекту “Досл³дження 

еп³дем³олог³ї, патогенезу, кл³н³ки та проф³лактики борел³озу” в 

рамках науково-досл³дницьких проект³в Європейського Союзу.  

Мета роботи ‟ вивчення частоти ³нф³кування борел³ями 

прац³вник³в л³сових господарств Терноп³льської та Житомирської 

областей. 

П³д спостереженням було 339 прац³вник³в 4 л³сових (Буча-

цького, Кременецького, Терноп³льського, Чортк³вського) ³ Бере-

жанського л³со-мисливського господарств Терноп³льщини та 

100 ‟ Житомирського ³ Поп³льнянського л³сових господарств 

Житомирської област³. 

Було використано ун³ф³ковану анкету-опитувальник, яку 

розробили прац³вники нашої кафедри сп³льно ³з науковцями 

Польщ³. 

Ус³ обстежен³ в³дпов³ли на питання анкети, в як³й вказали: 

число та анатом³чне м³сце укус³в кл³щ³в, способи їх видалення, 

проведення обстеження на наявн³сть збудника Лайм-борел³озу, 

скарги п³сля укус³в кл³щ³в, застосування репелент³в перед входом 

у л³сову зону, огляд шк³рних покрив³в п³сля виходу з неї тощо.  

На основ³ даних анкет проведено анал³з особистої по³нфор-

мованост³ прац³вник³в л³сових господарств Терноп³льської ³ 

Житомирської областей та необх³дност³ розширення їх знань 

щодо Лайм-борел³озу та ³нших захворювань, як³ пов’язан³ з 

укусом кл³щ³в. 
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Результати та обговорення. Понад 3 укуси кл³щем в³дм³-

тили 38,3% респондент³в Терноп³льщини ³ 43,0% ‟ Житомир-

щини, на одноразовий укус вказували 19,5 та 14,0%, дворазо- 

вий  13,0 та 15,0% в³дпов³дно. Не пам’ятали можлив³сть укус³в 

кл³ща 29,2 та 28,0% прац³вник³в л³сових господарств цих 

областей в³дпов³дно. 

Тривожним виявився той факт, що лише 6,2% прац³вник³в 

л³сових господарств Терноп³льської област³ та 5,6% Житомир-

ської скористалися допомогою медичних прац³вник³в для 

видалення кл³ща. 

Досл³дження видалених кл³щ³в на наявн³сть збудника боре-

л³озу не проводилось у 99,4% випадк³в укусу на Терноп³льщин³ 

та 95,8% ‟ на Житомирщин³. 

Найчаст³ше м³сцями укус³в опитан³ в³дзначили жив³т (35,0 ³ 

38,9% в³дпов³дно), ноги (23,8 ³ 44,4%) та тулуб спереду (21,7 та 

29,2%). Укуси в д³лянку рук, шиї ³ тулуба ззаду згадувались 

значно р³дше. Укус кл³щем у голову в³дм³тила лише 1 особа з 

Терноп³льщини та 3 ‟ ³з Житомирщини.  

На противагу 64,0% прац³вник³в л³сових господарств Терно-

п³льщини, як³ вважали власн³ знання щодо борел³озу достатн³ми, 

в л³сгоспах Житомирщини таких виявилось лише 6,0%. Не 

застосовують репеленти при виход³ в л³сову зону 87,6% та 

79,0% прац³вник³в в³дпов³дно; шк³рн³ покриви оглядають п³сля 

виходу з л³су ‟ 71,2 та 85,0% ос³б.  

Висновки. Дуже низький в³дсоток (5,6-6,2%) звертань у 

раз³ укусу кл³ща за медичною допомогою, в³дсутн³сть достатньої 

по³нформованост³ про Лайм-борел³оз у 36,0% прац³вник³в л³сових 

господарств Терноп³льської та 94,0% ‟ Житомирської областей 

та невикористання репелент³в (87,6 та 79,0% ос³б в³дпов³дно) 

диктують необх³дн³сть п³двищення р³вня сан³тарно-осв³тньої 

роботи серед цих груп ризику. 

М.². Шк³льна, Н.А. Васильєва 

МІГРУЮЧА ЕРИТЕМА ПРИ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗІ: 

ТЕРМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ 

Медичний ун³верситет ³м. ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль 

Актуальність. Стаб³льн³сть температури всередин³ орга-

н³зму утримується через вид³лення утворюваного тепла у 



 

 166 

довк³лля, як т³льки вона починає перевищувати певний р³вень. 

Б³льш³сть тепла вид³ляється шк³рою переважно за рахунок 

випром³нювання. При патолог³чних станах на шк³р³ з’являються 

“гаряч³” або “холодн³” зони, як³ част³ше зумовлен³ в³дпов³дним 

посиленням або ослабленням кровопостачання, порушенням 

³нтенсивност³ м³сцевих обм³нних процес³в, що може бути 

об’єктивно виявлено за допомогою ³нфрачервоної термограф³ї.  

Мета роботи ‟ досл³дити термограф³чну картину м³груючої 

еритеми при Лайм-борел³оз³.  

Матеріали і методи. П³д спостереженням протягом 2015-

2016 рр. знаходилось 22 хворих з м³груючою еритемою (МЕ) 

(патогномон³чний симптом початкового пер³оду Лайм-борел³озу); 

в³ком в³д 18 до 68 рок³в. Чолов³к³в було 5 (22,7%), ж³нок ‟ 

17 (77,3%).  

Д³агноз МЕ встановлювали кл³н³чно. Найчаст³ш³ м³сця уку-

с³в кл³ща  ноги (16), р³дше ‟ руки (5), груди й молочн³ залози 

(3), спина ³ поперек (1); у 3 (13,6%) хворих були одночасно 

укуси р³зної локал³зац³ї. МЕ виникала у м³сц³ укусу через 7-

30 дн³в п³сля нього (в 1 випадку через 4 м³с.)  утворювалась 

к³льцепод³бна червона пляма д³аметром не менше 5 см (³нод³ до 

70 см), з просв³тленням у центр³ або суц³льна. Вогнище гаряче на 

дотик. Деяк³ пац³єнти в³дм³чали сверб³ж ³ болюч³сть, ³нод³ 

спонтанн³ короткочасн³ м’язов³ посмикування навколо еритеми.  

Ет³олог³чний зв’язок з Лайм-борел³озом розшифровували у 

2 етапи: спочатку у сироватц³ кров³ визначали методом ³муно-

ферментного анал³зу (²ФА) антит³ла клас³в М ³ G до антиген³в 

комплексу Borrelia burgdorferi, на другому етап³ у серопози-

тивних ос³б методом ³муноблоту  антит³ла до окремих антиген³в 

B. burgdorferi sensu lato (B. afzeliі, B. burgdorferi sensu stricto 

та B. garinii) з використанням тест-систем компан³ї Euroimmun 

AG (Н³меччина) (лаборатор³я Synevo). Отриман³ результати 

³нтерпретували зг³дно з рекомендац³ями компан³ї-виробника. 

Усього д³агноз Лайм-борел³озу лабораторно п³дтверджено у 19 ³з 

22 (86,4%) обстежених в ³муноблот³ (сумарно за позитивними 

результатами IgM, IgG чи обох разом). Найчаст³ше (60,0%) 

визначались одночасно антит³ла до ус³х 3 вид³в борел³й, як³ 

шукали. 
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17 (77,3%) ³з 22 обстежених ос³б мали в анамнез³ укус 

кл³щем  1-3 рази ³ б³льше, ³нш³ 5 (22,7%) ‟ не пам’ятали такого 

протягом життя (з них у 4  позитивн³ результати ²ФА або ³муно-

блоту).  

Результати та обговорення. Термограф³чне обстеження 

проводили за допомогою термографа Т²-120 п³сля теплової адап-

тац³ї шк³рних покрив³в за загальноприйнятою методикою. 

Термограму (ТГ) записували у розпал захворювання ³ в рекон-

валесценц³ї, як правило, через 1-3,5 м³с. Одночасно вогнище 

ураження фотографували ³ пор³внювали з даними ТГ. Анал³з 

термограм виконували за допомогою програмного пакету “IRSee 

Software”.  

У гострому пер³од³ МЕ у 7 (31,8%) хворих зареєстровано 

п³двищення температури вогнища пор³вняно з контролем; р³зниця 

температур (Т) склала в³д 0,7 до 3,0С. У той же час у 

5 (22,7%) пац³єнт³в температура вогнища, навпаки, була нижчою 

за контроль на 0,6-3,5С. В ³нших 10 хворих ця р³зниця не пере-

вищувала 0,2-0,3С, що вважають за ф³з³олог³чн³ коливання.  

У 2 хворих з “гарячим” вогнищем центральна його частина 

виявилась на 1-2С тепл³шою пор³вняно з перифер³єю ³ симетрич-

ною д³лянкою; ще в 1 ‟ центр “гарячий”, а на перифер³ї вогнища 

температура не в³др³знялася в³д контролю, хоча на фотозн³мку, 

зробленому в той же день, ч³тко видно меж³ вогнища. У 4 ви-

падках температура в центр³ вогнища була нижчою, н³ж на 

перифер³ї, на 0,3-0,5С, що не суттєво ³ не в³др³знялося в³д 

контрольної д³лянки.  

У динам³ц³ спостереження у 6 ³з 11 (54,5%) обстежених тер-

мограф³чн³ в³дхилення ще посилилися, у 3 (27,3%) ‟ залишились 

без зм³н ³ лише у 2 (18,2%) показники вир³внялися пор³вняно з 

контрольними.  

Достов³рної залежност³ зм³н температури вогнища в³д його 

локал³зац³ї не було.  

Висновки. У гострому пер³од³ м³груючої еритеми у 54,5% 

хворих в³дзначено т³ чи ³нш³ порушення теплового малюнку 

шк³ри, що св³дчить про певн³ зм³ни кровопостачання в уражен³й 

д³лянц³. Термограф³чн³ ознаки тривал³. Їх патогенез потребує 

додаткового вивчення.  
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РІВЕНЬ ВІТАМІНУ D У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГЕПАТИТ С 

Медична академ³я, М³ська кл³н³чна л³карня № 21 

³м. проф. Є.Г. Попкової, м. Дн³про 

Актуальність. Л³кування хворих на хрон³чний гепатит С 

(ХГС) є серйозною проблемою сучасної ³нфектолог³ї. Незважаючи 

на значн³ усп³хи у цьому, багато питань залишаються не 

вир³шеними ³ потребують подальших досл³джень. Основною 

метою при л³куванн³ хворих на ХГС є припинення процес³в 

ф³брозного переродження печ³нки, ел³м³нац³я в³русу ³ досягнення 

тривалої терапевтичної ефективност³. Ще одним важливим 

питанням против³русної терап³ї при ХГС є частота ³ як³сть 

поб³чних ефект³в в³д медикаментозної терап³ї. Пошук заход³в, як³ 

посилюють против³русну д³ю препарат³в ³ зменшують їх 

негативний вплив або є предикторами в³дпов³д³ на против³русну 

терап³ю, ведеться майже з початку запровадження специф³чної 

терап³ї ХГС. У численних наукових роботах була показана 

активна позитивна роль в³там³ну D при р³зноман³тних хворобах, у 

тому числ³ й при гострих ³ хрон³чних ³нфекц³ях. Недостатн³й 

р³вень в³там³ну D в орган³зм³ людини призводить до розвитку 

таких хрон³чних захворювань, як серцево-судинн³, ендокринн³, 

авто³мунн³, онколог³чн³, псих³чн³, алерг³чн³. Окрем³ досл³дження 

показали важливу ³муномодулювальну роль в³там³ну D при 

р³зноман³тн³й ³нфекц³йн³й патолог³ї, у тому числ³ й при ХГС. Але 

багато питань щодо рол³ в³там³ну D при ХГС залишаються 

невир³шеними, що спонукало нас до подальших досл³джень.  

Мета роботи ‟ досл³дити р³вень в³там³ну D (25-ОН-D3) у 

хворих на ХГС.  

Матеріали і методи. Обстежено 30 хворих на ХГС, як³ 

знаходились на л³куванн³ у КЗ “ДМКЛ № 21 ³м. проф. 

Є.Г. Попкової ДОР” м. Дн³про (³нфекц³йна л³карня). З них 

чолов³к³в ‟ 17 (56,7%), ж³нок ‟ 13 (43,3%), в³ком в³д 31 до 

63 рок³в. Д³агноз встановлювали на п³дстав³ сукупност³ кл³н³чних 

³ лабораторних даних, зг³дно з локальними протоколами. Контро-

льну групу склали 30 практично здорових ос³б, серед яких було 
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15 (50%) чолов³к³в ³ 15 (50%) ж³нок, б³льш³сть ос³б знаходились 

у в³ковому д³апазон³ 40-43 роки. Р³вень 25-ОН-D3 визначався 

методом хем³люм³несцентного магнетичного ³муноанал³зу на 

анал³затор³ Architect i2000, тест-системах АВВОТ Diagnostics 

(США). Оц³нка в³там³н D-статусу зд³йснювалась зг³дно з 

класиф³кац³єю M.F. Holick (2011). Проводили статистичну оброб-

ку даних методом вар³ац³йної статистики. Коеф³ц³єнт в³рог³дност³ 

визначали за таблицею Стьюдента. Р³зницю м³ж величинами, як³ 

пор³внювали, вважали в³рог³дною при р<0,05.  

Результати та обговорення. Результати досл³дження 

вм³сту активної форми в³там³ну D3 (25-ОН-D3) у хворих на ХГС 

показали абсолютний (p<0,5) або в³дносний (p=0,5) деф³цит 

в³там³ну D3 у половини хворих (16). Деф³цит 25-ОН-D3 виявлено 

у 23% (7). У ц³єї групи пац³єнт³в спостер³галося зменшення 

вм³сту в³там³ну D3 у 2-3 рази щодо норми (p<0,05). В³дносну 

недостатн³сть в³там³ну 25-ОН-D3 виявлено у частини хворих ‟ 

27% (8). У таких ос³б зниження 25-ОН-D3 спостер³галося у 

приграничних межах (в 1,2-1,3 разу в³д норми) або вм³ст цього 

в³там³ну був на нижн³й меж³ норми. Нормальний р³вень 25-ОН-D3 

(>20 нг/мл або >50 нмоль/л) в³дзначався у решти хворих, що 

склало половину обстежених з ХГС (15 ос³б).  

Висновки. Вм³ст активної форми в³там³ну D3 у хворих на 

ХГС має р³зн³ значення. Так, у половини хворих спостер³гається 

абсолютний або в³дносний деф³цит вм³сту 25-ОН-D3, що дозволяє 

запропонувати застосування оф³ц³нальних форм в³там³ну D у 

комплексн³й против³русн³й терап³ї ХГС з урахуванням р³зно-

ман³тного позитивного впливу цього в³там³ну на метабол³зм та 

³муномодулювального ефекту препарату.  
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