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О.П. Адамович
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ
КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Гостр³ кишков³ ³нфекц³ї (ГК²) надал³ залишаються актуальною проблемою ³нфектолог³ї. Все част³ше серед
населення виникають велик³ спалахи, спричинен³ сальмонелами,
зумовлен³ грубими порушеннями сан³тарних норм ³ правил.
Мета роботи – встановити ет³олог³чну структуру сальмонельозу на злам³ ХХ–ХХ² стор³ч у Льв³вськ³й област³.
Матеріали і методи. Арх³вн³ дан³ 40 карт стац³онарних
хворих (КСХ) за 2017 р. та аналог³чна к³льк³сть за 1992 р.
пац³єнт³в Льв³вської обласної ³нфекц³йної кл³н³чної л³карн³, анал³з
наявних даних у в³тчизнян³й л³тератур³ за темою досл³дження.
Результати та обговорення. Встановлено, що у 2017 р. в
1 хворого (2,5%) було вид³лено S. typhimurium, у решта
39 (97,5%) – S. enteritidis.
У 1992 р. вид³ляли таких збудник³в: S. enteritidis у
18 (45%) хворих, S. typhimurium в 11 (27,5%), S. derby у
5 (12,5%), S. newport у 3 (7,5%) та S. virchow у 3 (7,5%) ос³б.
Проведений еп³дем³олог³чний анал³з засв³дчив, що в 1992 р.
вс³ випадки захворювання на сальмонельоз були спорадичними, а
у 2017 р. поодинок³ випадки ф³ксувались лише у 6 хворих, ус³
решта – були груповими.
Кл³н³чна симптоматика в ус³х випадках була под³бною:
загальна слаб³сть, п³двищена температура т³ла, нудота, блювання,
д³арея.
Висновки: У XXI стор³чч³ у Льв³вськ³й област³ спостер³гається зм³на ет³олог³чної структури сальмонельозу. Найчаст³ше
реєструються випадки, спричинен³ S. enteritidis.
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М.А. Андрейчин, М.Т. Гук
ПРОБЛЕМА ПОЄДНАНИХ ІНФЕКЦІЙ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Нов³ виклики щодо появи ³ поширення ³нфекц³йних захворювань змушують л³кар³в ³ науковц³в ширше оц³нювати вплив
³нфекц³йних агент³в на орган³зм людини. Одним ³з напрямк³в,
який набуває все б³льшої актуальност³, є вивчення впливу
патоген³в один на одного ³ на макроорган³зм у ц³лому. Залежно
в³д шляху ³ терм³ну зараження людини дек³лькома ³нфекц³йними
збудниками вид³ляють так³ основн³ поняття їх взаємод³ї: поєднан³
³нфекц³ї, ко-³нфекц³я, супер³нфекц³я.
Взаємод³ю дек³лькох патоген³в в орган³зм³ людини важко
передбачити та оц³нити. Пор³вняно з моно³нфекц³ями поєднан³
³нфекц³й можуть мати ³ншу кл³н³чну картину, част³ше тяжчий
переб³г ³ суттєво вливати на ефективн³сть л³кування. Сьогодн³
вивчають ко-³нфекц³ї в контекст³ безпосереднього чи опосередкованого їх впливу на макроорган³зм. Останн³й спрямований на
використання ресурс³в господаря або/та ³мунну систему. Припускають, що при поєднанн³ двох ³нфекц³йних агент³в, важлив³шу
роль в³д³грає боротьба за ресурси господаря, н³ж його ³мунна
в³дпов³дь (Griffiths et al., 2014).
Наб³льше наукових публ³кац³й про поєднан³ ³нфекц³ї
присвячено тем³ ко-³нф³кування. Вид³ляють так³ види впливу
³нфекц³йних патоген³в на здоров’я господаря при ко-³нф³кц³ях:
позитивний, нейтральний, негативний. Метаанал³з наукових
досл³джень показав, що ко-³нфекц³я в³дзначається тяжчим переб³гом ³ вищою летальн³стю (Griffiths, Pedersen, Fenton, & Petchey,
2011).
За взаємод³єю збудник³в розр³зняють потенц³ювання д³ї,
синерг³зм та антагон³зм. Одним ³з приклад³в потенц³ювання
ефект³в є взаємод³я В²Л-³нфекц³ї з ³ншими ³нфекц³ями, що
обумовлено ³муносупресивною д³єю в³русу ³мунодиф³циту. ²нф³кування одночасно двома в³русами герпетичної групи (CMV ³
HSV) п³двищує ризик зараження в³русом пап³ломи людини, що
може св³дчити про їх синерг³йну д³ю. Прикладом антагон³стичних
взаємод³й є ко-³нф³кування Pseudomonas aeruginosa та Staphylo4

coccus aureus, тому що токсин першої бактер³ї обмежує утворення колон³й другої.
В³домо понад 1 400 вид³в збудник³в, включаючи в³руси,
бактер³ї, гельм³нти, найпрост³ш³ та гриби, як³ можуть уражати
людей (Taylor et al., 2001). Ко-³нфекц³ями гельм³н³в заражено
близько 800 м³льйон³в. Глобальне значення має поєднання В²Л³нфекц³ї та туберкульозу, як³ уражають переважно малозабезпечен³ верстви населення й ос³б з асоц³альною повед³нкою.
У зв’язку з поширенням емерджентного в³русу SARS-CoV-2,
все част³ше застосовують нове поняття «синдем³я». Вона характеризує одночасне еп³дем³чне поширення р³зних хвороб. Цьому
також сприяють соц³ально-економ³чн³ фактори. Наприклад,
COVID-19 ³ хрон³чн³ захворювання; кашлюк, грип ³ туберкульоз;
В²Л-³нфекц³я та ³нш³ венеричн³ захворювання тощо.
Метаанал³з, присвячений поєднанню р³зних ³нфекц³й з
COVID-19 встановив, що 19% пац³єнт³в мали ко-³нф³кування, а
24% – супер³нфекц³ю, серед яких спостер³галась найвища
летальн³сть. Найб³льш поширеним було поєднання SARS-CoV-2 з
Klebsiella pneumonia, Streptococcus pneumoniae та Staphylococcus aureus. Streptococcus pneumoniae також є частою причиною супер³нфекц³ї в пац³єнт³в з грипом (Musuuza et al., 2021).
Таким чином, розум³ння поєднаних ³нфекц³й та їх насл³дк³в
для здоров’я людини залишається недостатньо вивченим. Їх
частка може переважати пор³вняно з моно³нфекц³ями. Натепер
в³дом³ р³зн³ р³вн³ взаємод³ї м³ж збудниками ³нфекц³йних хвороб.
Вивчення поєднаних ³нфекц³й дозволить знайти нов³ шляхи покращення здоров’я хворих.
М.А. Андрейчин, М.Т. Гук
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ
КЛІЩОВИХ МОНО- І КО-ІНФЕКЦІЙ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Кл³щ³ можуть передавати збудник³в р³зних
³нфекц³й: Лайм-борел³озу (B. burgdorferi s. l.), кл³щових поворотних гарячок (B. miyamotoi, B. hispanica, B. persica), грануло5

цитарного анаплазмозу людини (A. phagocytophilum), ерл³х³озу
(E. chaffeensis, E. ewingii, E. muris), бартонельозу (B. henselae),
Ку-гарячки (C. burnetii), плямистої гарячки Скелястих г³р
(R. rickettsii), тулярем³ї (F. tularensis), Марсельської гарячки
(R. conorii),
ендем³чного
поворотного
тифу
(B. duttoni,
B. hermsii, B. parkerii, B. turicatae), бабез³озу (B. microti,
B. divergens, В. rodhaini), в³русного кл³щового енцефал³ту (Tickborne encephalitis virus), Крим-Конго гемораг³чної гарячки
(Nairovirus), Омської гемораг³чної гарячки (Omsk hemorrhagic
fever virus), Кьясанурської л³сової хвороби (Kyasanur forest
disease virus).
На р³зних ендем³чних територ³ях вказан³ хвороби можуть
виникати в р³зних комб³нац³ях. Найб³льшого еп³дем³олог³чного
значення серед них в Україн³ мають Лайм-борел³оз (ЛБ) ³
гранулоцитарний анаплазмоз людини (ГАЛ). За даними Центру з
вивчення ЛБ та ³нших ³нфекц³й, що передаються кл³щами, який
функц³онує при Терноп³льському нац³ональному медичному
ун³верситет³ ³мен³ ².Я. Горбачевського МОЗ України, ДНК
B. burgdorferi s. l. виявлено у 19,2% обстежених кл³щ³в,
A. рhagocytophilum – у 14,7%, В. miyamotoi – у 1,7%, Babesia
sp. – у 0,3%, одночасно дек³лька збудник³в – у 3,8% особин.
Враховуючи те, що людина може ³нф³куватись к³лькома
вказаними збудниками кл³щових ³нфекц³й, все гостр³ше постає
питання кл³н³чних прояв³в поєднаних захворювань та їх диференц³йної д³агностики. На ранн³х стад³ях ЛБ має сп³льн³ кл³н³чн³
ознаки з ГАЛ та ³ншими хворобами, що передаються через укуси
кл³щ³в. Однак їх поєднання в р³зних стад³я ЛБ ще недостатньо
вивчене.
Мета роботи: вияснити особливост³ кл³н³чних прояв³в
безеритемної форми ЛБ (БЕФ ЛБ) ³ ГАЛ у пац³єнт³в, окремо ³ в
поєднанн³.
Матеріали і методи. П³д спостереженням було 84 хворих
³з кл³щовими ³нфекц³ями: 36 (42,8%) з БЕФ ЛБ (група 1),
23 (27,4%) з ГАЛ (група 2), 25 (29,8%) з БЕФ ЛБ ³ ГАЛ разом
(група 3). Серед них 33 (39,3%) чолов³ки та 51 (60,7%) ж³нка;
в³ком в³д 19 до 67 рок³в.
Пац³єнти л³кувались амбулаторно ³ стац³онарно в КНП
«Терноп³льська ун³верситетська л³карня» та ³нфекц³йному в³д6

д³ленн³ КНП «Терноп³льська м³ська кл³н³чна л³карня швидкої
допомоги».
Д³агноз ЛБ ³ ГАЛ встановлювали на п³дстав³ типових
кл³н³чних прояв³в, формулювали зг³дно з класиф³кац³єю МКХ-10.
Для серолог³чного п³дтвердження ЛБ використали двохетапну д³агностику. На першому етап³ визначали специф³чн³
антит³ла IgM ³/чи IgG до антиген³в комплексу B. burgdorferi s. l.
у сироватках кров³ пац³єнт³в ³муноферментним методом з
використанням тест-систем компан³ї Euroimmun AG (Н³меччина):
антит³ла класу М  тест-системою Anti-Borrelia burgdorferi
ELISA (IgM), класу G  Anti-Borrelia plus VIsE ELISA (IgG). На
другому етап³ отриман³ позитивн³ та пром³жн³ результати ²ФА
п³дтверджували методом ³мунного блотингу з використанням
тест-систем EUROLINE Borrelia RN-AT, Euroimmun AG (Н³меччина).
Специф³чн³ антит³ла клас³в IgM та IgG до A. phagocytophilum визначали методом непрямого ³мунофлуоресцентного
анал³зу з використанням тест-систем компан³ї Focus Diagnostics
(США).
Статистичне опрацювання проводили за допомогою комп’ютерних програм «Microsoft Office Excel» ³ «STATISTICA».
Результати та обговорення. Найчаст³шими скаргами
пац³єнт³в ус³х трьох груп були б³ль суглоб³в, гарячка, м³алг³я;
р³дше – втомлюван³сть, зб³льшення л³мфатичних вузл³в без
суттєвої р³зниц³ м³ж групами.
Водночас, скарги на б³ль голови ³ припухл³сть суглоб³в
суттєво в³др³знялися м³ж групами. Так, за результатами
статистичного досл³дження встановлено, що скарги на б³ль
голови переважали у хворих груп 1 ³ 3 пор³вняно з обстеженими
групи 2 (33,3 проти 8,7%, p<0,05) та (48,0 проти 8,7%, p<0,001)
в³дпов³дно. Така ж законом³рн³сть м³ж групами збер³галась ³ у
пац³єнт³в ³з скаргами на припухл³сть суглоб³в: 33,3 проти 8,7%,
p<0,05 та 32,0 проти 8,7%, p<0,05. Варто зазначити, що пац³єнт³в з двома ³нфекц³ями (ЛБ ³ ГАЛ) в³дносно част³ше турбували
зниження зору, ³з суттєвою р³зницею щодо пац³єнт³в лише з БЕФ
ЛБ (40,0 проти 16,7%, p<0,05). На нудоту та блювання скаржилися лише хвор³ групи 2 (ГАЛ).
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Висновки. Найчаст³ше пац³єнт³в з БЕФ ЛБ ³ ГАЛ, окремо
чи в поєднанн³, турбували б³ль суглоб³в, гарячка, м³алг³я, дещо
р³дше – втомлюван³сть ³ зб³льшення л³мфатичних вузл³в, без
суттєвої р³зниц³ м³ж групами. Б³ль голови ³ припухл³сть суглоб³в
част³ше непокоїли хворих з БЕФ ЛБ та поєднанн³ її з ГАЛ, ³з
статистично достов³рною р³зницею щодо опитаних лише з ГАЛ.
А.С. Андрушкевич, Я.². Йосик
ЗМІНА КЛІМАТУ І ПОЯВА НОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Останн³ 200 рок³в люди стали основним руш³єм зм³н на
планетарному р³вн³, що, насамперед, стосується кл³матичних
перем³н та їх насл³дк³в. Зм³на кл³мату в³дбувається через
зб³льшення концентрац³ї парникових газ³в в атмосфер³ Земл³ ³
знел³снення, що впливає на людське здоров’я безпосередньо
через шк³длив³ погодн³ умови та р³зними шляхами опосередковано, включно з п³двищеним забрудненням пов³тря ³ зб³льшенням к³лькост³ ³нфекц³йних захворювань.
Як прогнозує Всесв³тня орган³зац³я охорони здоров’я,
кл³матичн³ аномал³ї заберуть життя майже чверт³ м³льйона людей
протягом 2030–2050 рр, у тому числ³ внасл³док еп³дем³й кишкових ³нфекц³й, маляр³ї тощо. При цьому, як пояснюють м³жнародн³ експерти, зм³ни кл³мату не обов’язково впливають безпосередньо, але створюють сприятлив³ умови для поширення
смертоносних збудник³в. «Важко точно встановити, яка частка
провини припадає на п³двищен³ температури» (Р. Барук³, 2015).
Можна стверджувати, що зм³на кл³мату створює «каскадний
ефект» на фактори, важлив³ для виникнення нових ³нфекц³йних
хвороб.
Перем³на кл³мату впливає на еп³дем³олог³ю ³нфекц³йних
хвороб через зм³ни м³кробного ³ векторного географ³чного ареалу.
Захист людини в³д м³кробних хвороб спирається на ³мун³тет, який
включає вроджен³ та адаптивн³ механ³зми, й ендотерм³ю, що
створює зону терм³чного обмеження для багатьох м³кроб³в. З
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огляду на те, що м³кроби можуть адаптуватися до б³льш високих
температур, ³снує занепокоєння, що глобальне потепл³ння вибере
м³кроб³в з б³льш високою толерантн³стю до тепла, як³ можуть
перемогти наш ендотерм³чний захист ³ спричинити нов³ ³нфекц³йн³ захворювання. Це стосується усього св³ту м³кроб³в
(A. Casadevall, 2020).
Починаючи з 1940-х рок³в, б³льш³сть нових ³нфекц³йних
хвороб людини походять в³д р³зних вид³в тварин (Wood ³ сп³вавт.,
2012) ³ з’явилися в Африц³ та П³вденно-Сх³дн³й Аз³ї. Так, за
останн³ два десятил³ття в³дбулося к³лька знакових под³й у сфер³
³нфекц³йних хвороб з еп³дем³чним потенц³алом: еп³дем³я SARS
(тяжкий гострий респ³раторний синдром) (2002–2004), еп³дем³я
MERS-CoV (спричинена коронав³русом близькосх³дного респ³раторного синдрому) (2013–2015), спалахи гарячки Ебола у
Зах³дн³й Африц³ (2013–2016), гарячки З³ка в П³вденн³й та
Центральн³й Америц³ (2016–2018), гарячки Ласса в Н³гер³ї
(2018), жовтої гарячки в Латинськ³й Америц³ та Африц³ (2016–
2018) та Nipah-³нфекц³ї в ²нд³ї та П³вденн³й Аз³ї (2017–2018). Це
призводить до зростання занепокоєння щодо зростаючої загрози
глобальн³й безпец³ охорони здоров’я, що виникає через низку
нових ³нфекц³йних хвороб ³ глобал³зац³ю ст³йких до антиб³отик³в
бактер³йних ³нфекц³й.
Пандем³я COVID-19 спричинена SARS-CoV-2, циркуляц³ї
якого в людськ³й популяц³ї до грудня 2019 р. не було. Є п³дозра,
що в³рус було перенесено на людей на ринку живої продукц³ї в
м. Ухань, де продають диких тварин, зокрема кажан³в, пангол³н³в
та ³н.
Результати досл³дження св³тового р³зноман³ття кажан³в
св³дчать про можливу роль глобальних кл³матичних зм³н у
виникненн³ SARS-CoV-1 та SARS-CoV-2 (Robert М. Beyer ³
сп³вавт., 2021). Вчен³ досл³дили як зм³нювалося м³сце ³снування
р³зних вид³в кажан³в при зм³н³ кл³мату – тварини покидали одну
м³сцев³сть ³ переселялися в ³ншу, а разом з ними м³грували й
в³руси. Це не лише зм³нило рег³они, де присутн³ в³руси, але
також призвело до нових взаємод³й м³ж тваринами ³ в³русами, у
результат³ чого еволюц³онували та передавалися шк³длив³ш³
в³руси.
У минулому стол³тт³ приблизно 40 вид³в кажан³в, як³ переносять 100 тип³в коронав³рус³в, переселилися до п³вденної
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пров³нц³ї Китаю Юньнань ³ прилеглих рег³он³в М’янми та Лаосу
через зм³ни кл³мату. Цей рег³он визначили «гарячою точкою»
зб³льшення к³лькост³ кажан³в. У цьому ж рег³он³ проживають
пангол³ни, як³, ймов³рно, були пром³жними господарями SARSCoV-2.
Б³льш³сть коронав³рус³в, яких переносять кажани, не передаються людин³. Зм³на кл³мату могла з³грати ключову роль в
еволюц³ї або передач³ двох коронав³рус³в SARS. Хоча обговорюються й ³нш³ вар³анти виникнення цих в³рус³в.
Припущення про вплив глобального потепл³ння на
пришвидшення передач³ людям збудник³в ³з дикої природи має
привернути увагу св³тової сп³льноти для ефективн³шої боротьби з³
зм³нами кл³мату.
Н.В. Банадига
ЗНАЧЕННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ
ІНФЕКЦІЙ І ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ПЕРЕБІГУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Гостр³ респ³раторн³ в³русн³ ³нфекц³ї (ГРВ²) є
не лише найб³льш поширеними ³нфекц³ями в дитячому в³ц³, але
не р³дко й пров³дним тригером бронх³альної астми (БА). Вид³ляючи окремо фенотип в³рус-³ндукованої БА, л³кар призначає
базисну терап³ю ³ вибирає обсяг проф³лактичних заход³в. В³дсутн³сть практичного досв³ду щодо переб³гу нової коронав³русної
³нфекц³ї у д³тей та ймов³рн³ ризики у пац³єнт³в з БА мотивували
до перегляду складу терап³ї основної патолог³ї. Суттєву допомогу
надали експерти GINA, як³ 23 березня 2020 р. оприлюднили
рекомендац³ї щодо ведення БА в умовах пандем³ї. Вони були
визначальними спершу, надал³ ми напрацювали власн³ п³дходи ³з
врахуванням еп³дем³олог³чної ситуац³ї, що пост³йно зм³нювалася.
Мета роботи. В³дстежити переб³г БА у д³тей в умовах
пандем³ї COVID-19.
Матеріали і методи. В амбулаторних умовах спостер³гали
224 дитини ³з БА та 54 – ³з в³рус-³ндукованим в³зингом, в³ком в³д
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2 до 17 рок³в. Повне кл³н³чне обстеження доповнювалося визначенням п³кової об’ємної швидкост³ видиху, SpO2; для оц³нки
контролю за переб³гом БА використовували стандартизован³
опитувальники. Л³карю первинної ланки рекомендували госп³тал³зувати дитину лише з ознаками тяжкої астми або при загостренн³
середньотяжкої астми, що не в³дпов³дала на застосування
β2-агон³ст³в короткої д³ї.
Результати та обговорення. Серед пац³єнт³в ³з БА переважали хлопчики (п=165, 73,66%) ³ д³ти шк³льного в³ку (п=115,
51,34%). Переб³г БА у 122 (54,46%) хворих був ³нтерм³туючий,
у 32 (14,29%) – персистуючий; у 70 (31,25%) д³тей БА була
д³агностована вперше. Серед д³тей ³з в³рус-³ндукованим в³зингом
переважали хлопчики (57,41%) ³ хвор³ в³ком 2–6 рок³в. Особливу
увагу звертали на наявн³сть письмового плану л³кувальних д³й
для дитини з БА, наголошували на необх³дност³ дотримуватися
принципу соц³ального дистанц³ювання ³ використання ³ндив³дуальних засоб³в захисту. Запровадження карантинних обмежень суттєво зменшило частоту ГРВ² у д³тей – одного ³з значущих
тригер³в, а з цим – ³ частоти загострень. Зокрема, з приводу
загострення БА за час спостереження звернулося 15,87% пац³єнт³в, що удв³ч³ менше пор³вняно з роком до пандем³ї. Водночас
³стотно зменшилась частота загострень у д³тей ³з в³рус-³ндукованим в³зингом, а в³дпов³дно – потреба у застосуванн³ бронхол³тик³в.
За умов несприятливої еп³дем³олог³чної ситуац³ї щодо нової
коронав³русної ³нфекц³ї, загострення БА у дитини потребувало
призначення ³нгаляц³йних кортикостероїд³в у поєднанн³ з бронхол³тиками швидкої д³ї. Ч³тке виконання ³ндив³дуального плану
л³кування дало змогу досягнути належного контролю БА у
60,84%, рем³с³ї – у 23,29% випадк³в. Протягом перших 5 м³сяц³в
карантину (березень-липень 2020 р.) жодна дитина з³ спостережених не захвор³ла на COVID-19. Перш³ випадки COVID-19
респ³раторної хвороби реєструвалися у пер³од серпень-жовтень
2020 р. (n=14), при цьому посилювали склад базисної терап³ї, ус³
одужали в амбулаторних умовах. У випадках, коли завершення
базисної терап³ї сп³впадало в час³ ³з захворюванням дитини на
COVID-19 – базисна терап³я БА пролонгувалася/посилювалася.
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Висновки. В умовах пандем³ї COVID-19 дотримання соц³ального дистанц³ювання, використання засоб³в ³ндив³дуального
захисту суттєво зменшило частоту ГРВ² ³ в³рус-³ндукованих
загострень БА. Ч³тке виконання ³ндив³дуального плану л³кування
³з ураховуванням р³вня контролю БА та еп³дситуац³ї щодо нової
коронав³русної ³нфекц³ї, виважен³ п³дходи до госп³тал³зац³ї забезпечили добр³ результати терап³ї та можлив³сть уникнути захворювання на ГРВ² ³ COVID-19 у б³льшост³ хворих.
².². Бень, О.О. Павлишин, М.А. Васильєв
ВИКЛИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ
З КО-ІНФЕКЦІЄЮ ВІЛ-ВГС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У 2020 р.

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького,
КНП «Льв³вський обласний центр громадського здоров’я»,
м. Льв³в
Актуальність. В²Л-³нфекц³я ³ в³русний гепатит С (ВГС) у
наш час залишаються актуальними проблемами охорони здоров’я
внасл³док високого р³вня захворюваност³, пол³морф³зму кл³н³чних
прояв³в, значного ризику виникнення несприятливих насл³дк³в ³
вагомих економ³чних збитк³в, оск³льки серед ³нф³кованих переважають особи працездатного в³ку. Ко-³нфекц³я в³русу гепатиту С
та В²Л є поширеною серед уразливих груп з огляду на сп³льн³
шляхи передач³. Частка ко-³нфекц³ї В²Л-ВСГ в Україн³ становить
31,38%.
Мета роботи – оц³нити досягнення ³ труднощ³ л³кування
ВГС серед пац³єнт³в з ко-³нфекц³єю В²Л-ВГС з урахуванням груп
ризику.
Матеріали і методи. У 2020 р. у КНП «Льв³вський обласний центр громадського здоров’я» 98 пац³єнт³в отримали л³кування ВГС л³ками, закупленими за кошти глобального фонду та
держави. Проведено ретроспективний еп³дем³олог³чний анал³з
медичних карт амбулаторного хворого 98 прол³кованих пац³єнт³в
у цей пер³од ³з ко-³нфекц³єю В²Л-ВГС. Для статистичної обробки
результат³в використано програмне забезпечення HIV Registry.
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Результати та обговорення. Ус³ пац³єнти були прол³кован³
препаратами софосбув³р+даклатасв³р. Серед обстежених хворих
ж³нок – 27,6%, чолов³к³в – 72,4%. Середн³й в³к пац³єнт³в становив (41,60±0,76) року ³ коливався в³д 21 до 71 року. 84,7% пац³єнт³в належали до споживач³в ³н’єкц³йних наркотик³в або в
минулому, або на час л³кування. Серед прол³кованих пац³єнт³в у
5 (5,1%) ос³б встановлено ступ³нь ф³брозу F4 та у 14 (14,3%) –
F3, а тому в цих 19 ос³б курс терап³ї тривав 24 тиж. У решти
пац³єнт³в (79 ос³б; 80,6%) виявлено ф³броз F0-F2 ³ курс л³кування тривав 12 тиж. Ус³ хвор³ на час л³кування були на АРТ, ³з
них у 94,9% – схема TDF/3TC/DTG або TDF/FTC+DTG ³
лише у 5,1% – ³нша схема ABC/3TC+DTG або AZT/3TC+DTG.
Пац³єнтам, як³ були прол³кован³ за кошти глобального
фонду, також було проведене обстеження на наявн³сть збудника
ВГС методом ПЛР (як³сний) п³сля терап³ї. В³дпов³дно у 94,8%
цих ос³б отримали негативний результат. З пац³єнт³в, прол³кованих за кошти держави, лише дек³лька були обстежен³ п³сля
терап³ї ³ мали негативний результат. Низький в³дсоток обстеження пац³єнт³в можна пояснити ф³нансовими труднощами внасл³док
низьких зароб³тк³в ³ пандем³ї COVID-19, а також низькою мотивац³єю до обстеження за власн³ кошти, враховуючи приналежн³сть до групи ризику – споживач³ ³н’єкц³йних наркотик³в.
Висновки. До досягнень проведеного л³кування ВГС пац³єнт³в ³з ко-³нфекц³єю В²Л-ВГС можна в³днести те, що ус³ особи
повн³стю прол³кован³ в³дпов³дно до рекомендац³й. Серед хворих,
прол³кованих за кошти глобального фонду, 94,8% було обстежено п³сля курсу терап³ї ³ отримали негативний результат ПЛР
на РНК ВГС. До труднощ³в можна в³днести необх³дн³сть пост³йного нагляду за такими пац³єнтами, ф³нансов³ складност³ та низьку
мотивац³ю пац³єнт³в ³з групи ризику до обстеження за власн³
кошти п³сля завершення курсу л³кування.
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К.². Бодня, Т.А. Вел³єва
КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
ЕХІНОКОКОЗУ ПЕЧІНКИ

Харк³вська медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Харк³в
Актуальність. Ех³нококоз – це гельм³нтоз з групи цестодоз³в, який має хрон³чний переб³г; у печ³нц³, легенях, ³нших органах
³ тканинах утворюються ех³нококов³ к³сти. Хвороба залишається
серйозною медичною проблемою в багатьох країнах св³ту, де
збер³гаються велик³ ендем³чн³ осередки ³ спостер³гається зростання к³лькост³ хворих.
До тепер³шнього часу л³кування цистного ех³нококозу залишається актуальною проблемою. Вважалося, що єдиний радикальний метод л³кування ех³нококозу – х³рург³чне втручання. Але
х³рург³чний спос³б терап³ї малоефективний у запущених випадках
недуги. Операц³я є фактором ризику, визначається дек³лькома
параметрами: станом хворого, локал³зац³єю паразитарних вогнищ,
к³льк³стю попередн³х операц³й. Летальн³сть при перш³й, друг³й ³
трет³й х³рург³чних операц³ях при рецидивному переб³гу ех³нококозу печ³нки становить 2,6, 6 ³ 20% в³дпов³дно. Залишається
важливим запоб³гти ³нтраоперац³йн³й дисем³нац³ї паразита, контакту вм³сту к³сти з оперованим органом та ³ншими тканинами.
Мета роботи – оптим³зувати л³кування дорослих хворих на
ех³нококоз печ³нки на п³дстав³ вивчення кл³н³ко-економ³чних
особливостей переб³гу недуги.
Матеріали і методи. Для виконання зазначеної мети було
обстежено 253 хворих на ех³нококоз, як³ перебували на амбулаторному обстеженн³ ³ л³куванн³ на кафедр³ медичної паразитолог³ї
та троп³чних хвороб Харк³вської медичної академ³ї п³слядипломної
осв³ти МОЗ України у 2012–2018 рр. Пац³єнти були в³ком в³д
20 до 70 рок³в.
Результати та обговорення. Проведено анал³з хворих за
статтю ³ в³ком. Встановлено, що ж³нок було б³льше (54,5%), н³ж
чолов³к³в (45,5%) ³ сп³вв³дношення м³ж ними склало 1:1,2.
При проведенн³ кореляц³йного анал³зу встановлено наявн³сть
зв’язку м³ж сероуражен³стю на ех³нококоз ³ в³ком пац³єнт³в, що
св³дчить про зб³льшення з в³ком числа серопозитивних ос³б. Ана14

л³з розпод³лу хворих залежно в³д м³сця проживання виявив, що
на тл³ загального зб³льшення частоти захворюваност³ спостер³галася тенденц³я до зростання ех³нококозу печ³нки серед м³ських
жител³в.
Анал³зуючи дан³ про локал³зац³ю ех³нококових к³ст, ми, як ³
багато ³нших досл³дник³в, виявили часте ураження правої частки
печ³нки – у 53% хворих, у 15% – к³сти знаходилися в л³в³й
частц³. Ех³нококоз центральної локал³зац³ї, у д³лянц³ вор³т печ³нки
(4-, 5- ³ 8-ий сегменти), спостер³гався у 6,6-7% пац³єнт³в.
Варто зазначити, що 25,3% обстежених хворих мали множинн³ ех³нококов³ к³сти. Половина хворих серед ос³б з множинним ураженням печ³нки мали дв³ к³сти, а друга половина – 3 ³
б³льше к³сти у печ³нц³.
Найб³льш характерним кл³н³чним симптомом ех³нококозу
виявився больовий, в³дзначений у 85,8% пац³єнт³в. Дал³ за частотою була тяжк³сть у правому п³дребер’ї, що спостер³гали
у 41,5–42% пац³єнт³в.
Л³кування хворих на ех³нококоз проводили шляхом застосування комплексної терап³ї альбендазолом у доз³ 10 мг/кг маси
т³ла на добу протягом 28 дн³в. Одночасно з протипаразитарною
терап³єю проводили патогенетичну ³ симптоматичну терап³ю.
На основ³ методичних п³дход³в ³ принцип³в розрахунку
соб³вартост³ складної медичної послуги встановлено, що л³кування
в амбулаторно-пол³кл³н³чних п³дрозд³лах є найменш витратним
пор³вняно з консервативним ³ х³рург³чним л³куванням у стац³онарах: терапевтичне л³кування у стац³онар³ є б³льш витратним у
3 рази, х³рург³чне – б³льше н³ж у 4 рази.
Висновки. Консервативний метод терап³ї є ефективним методом л³кування ех³нококозу печ³нки як при первинному ураженн³,
так ³ в раз³ рецидив³в недуги. У ситуац³ї вибору методу л³кування
ех³нококозу печ³нки сл³д враховувати не т³льки медичний аспект
проблеми як пр³оритетний, а й економ³чний, оск³льки соц³альноеконом³чна ефективн³сть складної медичної послуги залежить як
в³д л³кувального ефекту застосування того чи ³ншого методу, так ³
в³д витрат на його досягнення.
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К.². Бодня, Л.М. Потапова, Л.². Скорик
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ
ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТIВ
ПІВНІЧНОГО СХОДУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Харк³вська медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Харк³в
Актуальність. На територ³ї України багато рок³в зд³йснювалася широка програма перетворення природи. Ц³ заходи
супроводжувалися створенням антропогенних ландшафт³в, як³
докор³нно зм³нили еколог³чн³ умови ³снування тварин.
Створення водосховищ, г³дромел³оративн³ роботи з осушення
заболочених ³ зрошення посушливих територ³й, буд³вництво ставк³в, канал³в ³ штучних басейн³в допомогло покращенню використання с³льськогосподарських земель ³ водопостачання населення,
але зб³льшило в ряд³ м³сць площу виплоду комах, у тому числ³ й
комар³в. Це призвело до небажаних для людини зм³н. У пер³од
масового нападу комар³ призводять до значного зниження працездатност³ людей, збитки, як³ приносять комар³ як переносники
збудник³в захворювань, ще вищ³. Турбота про здоров’я людей
висуває завдання боротьби з комарами як ектопаразитами ³
переносниками збудник³в небезпечних для людини захворювань
на р³вень найважлив³ших завдань охорони здоров’я.
Мета роботи – проанал³зувати дан³ про вплив господарської
д³яльност³ людини на зм³ну фауни ³ чисельност³ комар³в, особливост³ формування фауни в умовах антропоген³зац³ї ландшафту.
Матеріали і методи. Зб³р фаун³стичного матер³алу ³
польов³ спостереження з еколог³ї маляр³йних комар³в проводилися в л³состепов³й та степов³й зонах п³вн³чного сходу Л³вобережної України. Для пор³вняння та анал³зу з³браного матер³алу
застосовували в³дносн³ показники: ³ндекс дом³нування ³ коеф³ц³єнт близькост³ видового складу.
Результати та обговорення. На територ³ї, що досл³джувалася, уточнен³ видовий склад кровосисних комар³в, який
включає 38 вид³в, що належать до 4 еколого-фаун³стичних комплекс³в. Дом³нуючими є види л³состепового комплексу та ³нтразональн³ – Сx. pipiens, Ae. vexans ³ Ae. dorsalis.
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Як природн³, так ³, особливо, антропогенн³ водойми є
м³сцями виплоду маляр³йних комар³в – переносник³в маляр³ї,
Cx. pipiens, зл³сного, активного кровососа, типового синантропа,
³ вид³в роду Aedes, що охоче нападають на людину – Ae. vexans,
Ae. dorsalis,
Ae. caspius,
Ae. excrucians,
Ae. flavescens,
Ae. cataphylla, Ae. leucomelas, а також Ma. richiardii, як³ заселяють водойми, що в значн³й м³р³ заросл³ рослинами.
Уточнено меж³ поширення ³ б³отопи основних переносник³в
маляр³ї, у тому числ³ еп³дем³олог³чно найб³льш описаного
An. atroparvus, а також An. messeae, An. maculipeunis. Виявлено
б³льш широк³ ареали ряду вид³в, у тому числ³ уточнена п³вн³чна
межа поширення An. plumbeus, як³ виплоджуються в дуплах
дерев поблизу населених пункт³в.
Попереднє районування територ³ї показало, що на вс³х
д³лянках ³снує потенц³йна небезпека виникнення захворювання
на маляр³ю, тому що завезення маляр³ї, насамперед, 3-денної,
зд³йснюється ц³лий р³к, а сприйнятлив³сть до неї основних переносник³в висока.
Висновки. Проведений анал³з дозволяє рекомендувати
комплекс протималяр³йних заход³в з др³бної г³дротехн³ки, що
обмежує випл³д маляр³йних комар³в. Звернуто увагу на штучн³
ємност³ ³ затоплен³ п³двальн³ прим³щення як можлив³ джерела
розвитку комар³в.
².П. Бодня, К.В. Юрко, К.². Бодня
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ
БЛАСТОЦИСТОЗУ В ЖИТЕЛІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
Харк³вська медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Харк³в
Актуальність. Останн³ми роками ³стотним чином переглядається соц³альна значущ³сть паразитарних хвороб. Нин³ не викликає сумн³в³в, що кишков³ протозоози чинять виражений патолог³чний вплив на людину ³ мають велике медико-соц³альне
значення. Колон³зац³я порожнин т³ла є найпрост³шою формою
паразитизму. Найпрост³ш³ мають прост³ прям³ життєв³ цикли, в
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яких не беруть участь пром³жн³ хазяї. Найпрост³ш³ поширен³
повсюдно; уражен³сть найпрост³шими особливо висока там, де
умови ³ спос³б життя людей найб³льшою м³рою сприяють їх
передач³.
Кишков³ протозоози, нав³ть у форм³ нос³йства, можуть призвести до формування вторинних ³мунодеф³цитних стан³в, посилювати еп³дем³олог³чно несприятливу ситуац³ю щодо кишкових
бактер³оз³в, знижувати ефективн³сть вакцинопроф³лактики проти
р³зних ³нфекц³й.
Бластоцистоз, як ³ багато ³нших паразитарних хвороб, може
мати субкл³н³чний переб³г, що ускладнює його д³агностику ³
терап³ю. В Україн³ науков³ досл³дження щодо вивчення кл³н³коеп³дем³олог³чних особливостей бластоцистозу останн³м часом
практично не ведуться. Не вивчена його поширен³сть серед дорослих, не з’ясован³ тенденц³ї розвитку еп³дем³чного процесу, в³дсутн³ дан³ щодо кл³н³ко-патогенетичних особливостей бластоцистозу
на сучасному етап³. Медичне ³ соц³альне значення бластоцистозу
визначають актуальн³сть подальших поглиблених досл³джень.
Мета роботи: проанал³зувати частоту основних кл³н³чних
прояв³в бластоцистозу у дорослих.
Матеріали і методи. Для виконання зазначених завдань
було обстежено 152 хворих на бластоцистоз до ³ п³сля проведеного комплексного л³кування, як³ перебували на амбулаторному
обстеженн³ ³ л³куванн³ на кафедр³ медичної паразитолог³ї та
троп³чних хвороб Харк³вської медичної академ³ї п³слядипломної
осв³ти МОЗ України у 2019–2021 рр.
Результати та обговорення. Проведено досл³дження проб
випорожнень, узятих у жител³в област³. Встановлено, що частота
позитивних в³дпов³дей на наявн³сть цист бластоцист у населення
в середньому в област³ залишалася стаб³льною впродовж ус³х
трьох рок³в досл³джень.
Захворюван³сть на бластоцистоз населення м. Харкова не
була нижчою, н³ж в област³. Найвищий р³вень захворюваност³ на
бластоцистоз зареєстровано в Шевченк³вському, Московському ³
Слоб³дському районах м. Харкова, що перевищувало р³вень захворюваност³ всього населення област³ в 4–8 раз³в.
При оц³нц³ соц³ального статусу встановлено таке: непрацююч³ особи склали 38,3%, працююч³ − 26,2%, кер³вники р³зного
р³вня − 18,8%, викладач³ − 11,7%, медичн³ прац³вники − 11,4%,
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учн³ ³ студенти − 8,4%, продавц³ з ринку − 7,4%. Тривал³сть
бластоцистозу на день обстеження коливалася в³д дек³лькох
м³сяц³в до 2–5 рок³в.
Анал³з кл³н³ко-анамнестичних особливостей у досл³джуваних
групах пац³єнт³в показав, що кл³н³чна симптоматика бластоцистозу в дорослих характеризується поєднанням абдом³нального
больового ³ диспепсичного симптом³в. Найчаст³ше б³ль локал³зувався в д³лянц³ пупка (53,1%), м³г поєднуватися з болем у
правому (15,6%) ³ л³вому (15,6%) п³дребер’ях.
Кл³н³чн³ прояви шк³рних уражень при бластоцистоз³ у
хворих характеризувалися висипами ч³тко в³дмежованих м³л³арних папул рожево-червоного або яскраво-червоного кольору, що
п³дн³маються над р³внем шк³ри, як³ зб³льшуючись по перифер³ї,
зливалися один з одним з утворенням р³зного розм³ру бляшок,
розташованих переважно в д³лянц³ розгинальних поверхонь к³нц³вок ³ волосистої частини голови.
Виявлений у хворих на бластоцистоз астено-невротичний
синдром, прояви вегето-в³сцеральних дисфункц³й ³ алерг³чн³
прояви у вс³х випадках у дорослих поєднувалися з больовим ³
диспепсичним абдом³нальними синдромами, що не дозволило нам
вид³лити окрем³ кл³н³чн³ форми бластоцистозу. Б³льш н³ж у
третини хворих мали м³сце нервово-псих³чн³ порушення у вигляд³
головного болю, запаморочення, п³двищеної драт³вливост³, плаксивост³, пригн³ченого настрою, тощо.
Висновки. Результати проведених досл³джень, а також узагальнення даних наукової л³тератури дозволили розробити й
обґрунтувати основн³ напрямки вдосконалення проф³лактичних ³
протиеп³дем³чних заход³в у Харк³вськ³й област³. Для визначення
р³вня ураженост³ населення на бластоцистоз розроблена ³ впроваджена скрин³нг-анкета, яка допомагає проводити в³дб³р хворих
для обстеження на бластоцистоз. Скрин³нг-анкету необх³дно
використовувати для раннього виявлення бластоцистозу та
проведення проф³лактичних заход³в.
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К.². Бодня, К.В. Юрко, ².П. Бодня, Л.². Скорик
АЛГОРИТМ КОПРОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
КИШКОВИХ ПРОТОЗООЗІВ ЛЮДИНИ

Харк³вська медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність теми. Д³агностика кишкових протозооз³в ³
гельм³нтоз³в дос³ є актуальною проблемою, яка потребує як ³
ран³ше свого вир³шення. Для достов³рного д³агнозу недостатн³м є
застосування лише серолог³чних метод³в (особливо це стосується
бластоцистозу ³ лямбл³озу), у зв’язку з чим необх³дно п³дтвердження ³нваз³ї копроскоп³чними методами, як³ ще й дос³ є
нев³д’ємною частиною д³агностики цих паразитоз³в.
Практично ус³, хто має в³дношення до д³агностики паразитарних захворювань, стикалися або з низькою д³агностичною
³нформативн³стю метод³в, призначених для виявлення ус³х збудник³в кишкових ³нваз³й, або з їх непридатн³стю через низький
ступ³нь ³нваз³ї ³ руйнування вегетативних форм найпрост³ших у
зразку фекал³й.
Мета роботи: провести анал³з р³зних метод³в лабораторного
обстеження населення на бластоцистоз, визначити оптимальну
кратн³сть копропротозооскоп³чного досл³дження для д³агностики
кишкових найпрост³ших ³ розробити д³агностичний алгоритм.
Матеріали і дослідження. Для виконання зазначеної
мети обстежено 152 хворих на бластоцистоз до та п³сля проведеного комплексного л³кування, як³ перебували на амбулаторному
обстеженн³ ³ л³куванн³ на кафедр³ медичної паразитолог³ї та
троп³чних хвороб Харк³вської медичної академ³ї п³слядипломної
осв³ти МОЗ України у 2019–2021 рр.
Результати та обговорення. Проведено пор³вняльне вивчення ефективност³ р³зних метод³в лабораторного обстеження
населення на бластоцистоз при первинному зверненн³ ³ на тл³
л³кування з розробкою д³агностичного алгоритму.
Оск³льки бластоцистоз, як й ³нш³ найпрост³ш³, не супроводжується розвитком патогномон³чних ознак, л³кар на п³дстав³
кл³н³чних даних може поставити лише ймов³рний д³агноз. Вериф³кац³я захворювання можлива при використанн³ додаткових
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метод³в досл³дження. Так, паразитолог³чна д³агностика ґрунтується на прямому виявленн³ та ³дентиф³кац³ї бластоцист у кал³.
Метод нативного мазка не є оптимальним, оск³льки при мал³й
к³лькост³ паразит³в у проб³ фекал³й досл³дження нативних препарат³в може їх не виявити. Тому рекомендується використовувати
методи збагачення. Як спос³б збагачення ми застосовували формал³н-еф³рний (формал³н-етилацетатний) метод, за допомогою
якого можна виявити цисти найпрост³ших.
Єдиної думки щодо оптимальної частоти паразитоскоп³чного
досл³дження калу для виявлення цист бластоцист поки не визначено. Ми спробували вир³шити це питання, застосувавши для
встановлення оптимальної кратност³ копропротозооскоп³чного
досл³дження кл³н³ко-статистичний анал³з.
З ц³єю метою вс³х хворих розпод³лили на групи залежно в³д
того, в якому за рахунком анал³з³ вперше були виявлен³ цисти.
Як показали проведен³ досл³дження, у першому анал³з³ калу
цисти бластоцист виявлялися у (24,3±1,9)% пац³єнт³в. Проведення дворазового досл³дження для вериф³кац³ї д³агнозу зб³льшувало
частку виявлення на (15,5±2,4)% (p<0,001). Триразове обстеження доводило частку позитивних результат³в до (48,2±1,0)%,
тобто додатково було виявлено ще (8,4±2,0)% хворих (р<0,05).
Таким чином, встановлено, що для вериф³кац³ї бластоцистозу
триразове копропротозооскоп³чне досл³дження не є оптимальним
з кл³н³чної точки зору.
Нами був розроблений спос³б д³агностики найпрост³ших у
кал³, який включає зб³р фекал³й у приготовлений розчин в одну
ємн³сть протягом к³лькох дн³в з наступним його досл³дженням.
Пац³єнт особисто протягом 7–10 д³б у зручний для нього час бере
з кожної порц³ї калу 1/3 чайної ложки, що в³дпов³дає 1–3 грамам, з трьох р³зних м³сць, розм³шує його у 20 мл консерванту,
який складається з водного розчину н³триту натр³ю, розчину
Люголя, концентрованого формал³ну, гл³церину та м³цної оцтової
кислоти ³ ретельно розм³шує до однор³дної маси, збер³гають сум³ш
у темному м³сц³ при к³мнатн³й температур³. Для вериф³кац³ї
бластоцистозу та ³нших протозооз³в такий спос³б д³агностики є
оптимальним, оск³льки гарантує 100% виявлення та ³дентиф³кац³ю найпрост³ших у кал³.
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Висновки. Проведений кл³н³ко-статистичний анал³з ефективност³ р³зної кратност³ копропротозооскоп³чного досл³дження, що
використовується для вериф³кац³ї бластоцистозу та ³нших протозооз³в, дозволив визначитися з вибором найб³льш оптимального
способу д³агностики. Отриман³ результати дозволяють рекомендувати цей спос³б для використання в практичн³й робот³ лаборант³в.

А.В. Бондаренко, А.С. Лєсна
ШИРИНА РОЗПОДІЛУ ЕРИТРОЦИТІВ – ПРЕДИКТОР
ЛЕТАЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність. Б³льше року COVID-19 впливає на повсякденне життя населення в усьому св³т³, а також завдає непоправної шкоди на орган³зм людини, що перехвор³ла.
Мета роботи. Визначити зв’язок ширини розпод³лу еритроцит³в з ризиком летальност³ пац³єнт³в з SARS-COV-2-³нфекц³єю.
Матеріали і методи. Проведено анал³з лабораторних
показник³в ³ кл³н³чних даних 20 пац³єнт³в, що проходили терап³ю
в КНП Харк³вської обласної ради «Обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня» з листопада по грудень 2020 р. Середн³й в³к пац³єнт³в
склав (68±3,5) року. За гендерною ознакою чолов³к³в ³ ж³нок
було пор³вну. Госп³тал³зац³я пац³єнт³в зд³йснювалася на (8±2)-му
добу в³д початку захворювання. При госп³тал³зац³ї у пац³єнт³в
була п³ретична температура т³ла (39,5±1,5) °С, прояви дихальної
недостатност³ ²²–²²² ступеня (SpO2 <92%): задишка зм³шаного
характеру – 70%, в³дчуття браку пов³тря – 35%, акроцианоз –
10%. У вс³х пац³єнт³в д³агноз був п³дтверджений методом ПЛР.
Зм³ни в легенях виявлялися при проведенн³ КТ ³ характеризувалися пол³сегментарним затемненнями за типом «матового
скла», що в³дпов³дало критер³ям КТ-2 ³ КТ-3.
Результати. Пац³єнти були розпод³лен³ на дв³ групи залежно в³д результату захворювання. У перш³й груп³ (одужання) у
50% пац³єнт³в при вивченн³ ширини розпод³лу еритроцит³в були
отриман³ так³ результати: при госп³тал³зац³ї RDW становило
(14,3±0,5), а через 48 год – (15,7±0,3); через 96 год –
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(15,2±0,4). В³дносний ризик склав 1,02. Показники в груп³ були:
PaO2 / FiO2 – 399 мм рт. ст. (IQR, 398–400 мм рт. ст.), тромбоцити – 168×109 1/л (IQR, 161–177×109 1/л); б³л³руб³н –
25 мкмоль/л (IQR, 21–30 мкмоль/л), креатин³н – 117 мкмоль/л
(IQR, 110–127 мкмоль/л), цифри артер³ального тиску – (medianа
85 мм рт. ст., IQR 75–95 мм рт. ст.), шкала Glasgow – 14. Сума
бал³в за шкалою SOFA склала ≤ 4.
У 50% пац³єнт³в другої групи (летальний результат) при
вивченн³ RDW отриман³ результати: при госп³тал³зац³ї –
(17,1±0,7); через 48 год – (19,6±1,3). В³дносний ризик склав
≥ 2,4. Пац³єнти ц³єї групи оц³нен³ за шкалою SOFA ≥7: PaO2 /
FiO2 – 396 мм рт. ст. (IQR, 394–398 мм рт. ст), тромбоцити –
99×109 1/л (IQR, 89–110×109 1/л); б³л³руб³н – 46 мкмоль/л
(IQR, 39–53 мкмоль/л), креатин³н – 128 мкмоль/л (IQR, 118–
138 мкмоль/л), цифри артер³ального тиску – (medianа 65 мм рт.
ст., IQR 60–70 мм рт. ст.) без застосування вазопресор³в, шкала
Glasgow – 15. Переб³г захворювання у пац³єнт³в ц³єї групи був
ускладнений розвитком СПОН – 70%, набряку леген³в – 30%.
Висновки. Є прямий зв’язок м³ж RDW ³ ризиком детальност³ у хворих з COVID-19 (p<0,02). В³дносний ризик летальност³
у пац³єнт³в з показником RDW>14,5 уже на етап³ госп³тал³зац³ї
склав ≥ 2,4.
В.В. Височанська
ПЕРЕДВІСНИКИ СИНДРОМУ ВИВІЛЬНЕННЯ
ЦИТОКІНІВ І ПРЕДИКТИВНИЙ ПІДХІД ВЕДЕННЯ
ПАЦІЄНТІВ З COVІD-19

Ужгородський нац³ональний ун³верситет, м. Ужгород
Актуальність. Велика к³льк³сть опубл³кованих даних св³дчить про те, що у важких пац³єнт³в з COVID-19 зазвичай бувають
«циток³нов³ бур³» р³зного ступеня тяжкост³, що є одн³єю з
основних причин смерт³. Тому л³кування синдрому г³перциток³нем³ї є важливою частиною попередження незворотних пошкоджень тканин ³ порятунку хворих на COVID-19.
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Метою дослідження було виявити симптомокомплекс
ознак-передв³сник³в настання «циток³нового шторму».
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне досл³дження пац³єнт³в з ПЛР п³дтвердженим захворюванням COV²D-19,
як³ знаходились на л³куванн³ в КНП «ОК²Л» ЗОР з с³чня по
березень 2021 р. та отримали л³кування тоцил³зумабом. Скрин³нгували пац³єнт³в середнього ступеня важкост³ на момент
поступлення у л³карню, з дихальною недостатн³стю (сатурац³я О2
в³д 92 до 86%) та г³пертерм³єю б³льше 38 °C, яка не знижувалася
п³д д³єю нестероїдних протизапальних засоб³в (НПЗП). Ус³ пац³єнти отримували дексаметазон 8 мг на добу та парентеральний
парацетамол ³/або л³тичну сум³ш внутр³шньом’язево (анальг³н
2 мл + папаверин 1 мл). Дал³ оц³нювали їх стан за такими
критер³ями: гарячка вище 38,5 °C ³ не знижується до субфебрильної п³сля введення НПЗП, р³зко наростає дихальна недостатн³сть – падає сатурац³я кисню кров³. Пот³м оц³нювали ряд
симптом³в: б³ль/ломота у м’язах, парестез³ї, почервон³ння шк³ри,
дезор³єнтац³я у простор³, галюцинац³ї, неможлив³сть ч³тко в³дпов³дати на питання, розгублен³сть, суб’єктивне р³зке пог³ршення
стану, слаб³сть/неможлив³сть п³двестися з л³жка. П³сля п³дозри
на д³агноз «циток³новий шторм» проводили оц³нку вм³сту ³нтерлейк³ну-6 (IL-6), С-реактивного протеїну (CRP), прокальцитон³ну
та ШОЕ. На основ³ даних визначали необх³дн³сть введення
тоцил³зумабу. Також оц³нювали р³вень артер³ального тиску,
пульс, частоту дихання, сатурац³ю кисню, температуру т³ла за
дек³лька годин до ³ через добу п³сля введення тоцил³зумабу.
Результати та обговорення. Обстежено 18 пац³єнт³в з
д³агнозом COV²D-19, ³нша в³русна пневмон³я. Середн³й в³к
пац³єнта склав 49 рок³в (в³д 36 до 56 рок³в). В³домо, що температура т³ла у хворих не знижувалася нижче н³ж 38,0 °C за
останн³ 5 дн³в хвороби. У переважної б³льшост³ пац³єнт³в вм³ст
IL-6 у кров³ був вищий у 10 ³ б³льше раз³в (в³д 48 до 159 пг/мл,
при норм³ 3,4–5,9 пг/мл). CRP вар³ював сильно в³д 1,2 до
≥100 мг/дл, при норм³ 0,0–0,5 мг/дл. Р³вень прокальцитон³ну
слугував критер³єм в³дхилення терап³ї тоцил³зумабом, якщо був
вище норми. ШОЕ у середньому склала 44 мм/год (в³д 31 до
58 мм/год). Частота симптом³в: б³ль/ломота у м’язах – 100%,
парестез³ї – 100%, почервон³ння шк³ри – 94%, дезор³єнтац³я у
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простор³ – 77%, галюцинац³ї – 44%, неможлив³сть ч³тко ³
швидко в³дпов³дати на питання – 94%, розгублен³сть – 94%,
суб’єктивне р³зке пог³ршення стану – 100%, слаб³сть/неможлив³сть п³двестися з л³жка – 100%. У вс³х пац³єнт³в до введення
тоцил³зумаба р³вень артер³ального тиску був зниженим в³дносно
тиску при поступленн³. У пац³єнт³в з нормальним артер³альним
тиском при госп³тал³зац³ї спостер³галась г³потон³я в середньому
90 ³ 60 мм рт. ст. Частота пульсу ³ частота дихання були п³двищеними, що також в³дпов³дало стану г³пертерм³ї. У момент
р³зкого пог³ршення стану дихання ставало поверхневим. Сатурац³я кисню кров³ вар³ювала в³д 92 до 86%. Середня температура
т³ла була 39,1 °C (в³д 38,5 до 40,2 °C). Через добу п³сля введення
тоцил³зумабу сатурац³я кисню зб³льшувалась у середньому на
10%, середня температура т³ла склала 36,3 °C (в³д 35,7 до
37,0 °C). Р³вень артер³ального тиску ³ частота серцевих скорочень
поверталися до звичних для пац³єнта чисел. Дихання ставало
глибоким ³ спок³йним, частота вар³ювала залежно в³д ступеня
дихальної недостатност³.
Отже, у в³дпов³дь на д³ю коронав³русу активується велика
к³льк³сть Т-л³мфоцит³в ³ мононуклеарних макрофаг³в, як³ виробляють IL-6, що зв’язується з рецептором на кл³тинах-м³шенях,
спричинюючи «циток³нову бурю» ³ важк³ запальн³ реакц³ї в легенях та ³нших органах ³ тканинах. Тоцил³зумаб як моноклональн³
антит³ла проти людськогих рецептор³в IL-6 зв’язується з цим
рецептором ³ блокує реал³зац³ю IL-6, роблячи його нездатним до
³мунного пошкодження кл³тин-м³шеней.
Висновки. Своєчасне введення тоцил³зумабу знижує ³мунну
в³дпов³дь, зупиняє ³мун³тет-опосередковане пошкодження легеневої паренх³ми, наростання дихальної недостатност³ та попереджає розвиток тромботичних ускладнень ³ смерть. Надзвичайно
важливим є предиктивний п³дх³д у виявленн³ та попередженн³
розвитку «циток³нового шторму» на основ³ зазначених вище
ознак.
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О.². Вовчик
ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ
ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
CLOSTRIDIUM DIFFICILE-ІНФЕКЦІЇ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. У св³тл³ тепер³шньої пандем³ї COVID-19
проблема Clostridium difficile-³нфекц³ї (CDI) набула значної
актуальност³. Зважаючи на тривал³, ³нколи необґрунтован³ курси
антиб³отикотерап³ї, к³льк³сть випадк³в антиб³отикоасоц³йованих
д³арей, зокрема CDI, зростає. Тому надзвичайно важливим є
питання своєчасної та достов³рної д³агностики CDI. Для правильної вериф³кац³ї д³агнозу важливим є поєднання р³зних
метод³в д³агностики, таких як лабораторн³ та ³нструментальн³.
Мета роботи – п³двищити достов³рн³сть ³ доступн³сть д³агностики CDI.
Матеріали і методи. Проведено анал³з наукової л³тератури
за останн³ 5 рок³в, яка стосується д³агностики CDI. Також було
обстежено пац³єнт³в, що зверталися у Льв³вську обласну ³нфекц³йну кл³н³чну л³карню з передбачуваним д³агнозом CDI за
останн³ 3 роки.
Результати та обговорення. Серед лабораторних метод³в
найчаст³ше використовують ³муноферментний анал³з, за допомогою якого можна виявити токсини А ³ В C. difficile у ф³льтратах
калу. Специф³чн³сть цього методу складає 95%, а чутлив³сть –
70–80%. Перевагою методу є швидке отримання результат³в.
Тест латекс-аглютинац³ї є швидким ³ достатньо простим, за
допомогою якого можна виявити б³лок глутаматдег³дрогеназа
C. difficile. Його специф³чн³сть складає 96%, а чутлив³сть є
достатньо низькою 48–68% ³ в наш час р³дко застосовується.
Пол³меразну ланцюгову реакц³ю використовують для виявлення
токсигенних штам³в. Чутлив³сть методу становить 95,5%, а специф³чн³сть досить висока – 99,0%. Проте недол³ками методу є
висока варт³сть, тривалий час виконання, а також те, що не вс³
лаборатор³ї мають можлив³сть проводити це досл³дження. Вид³лення токсигенної культури ³ визначення її цитотоксичност³
вважають «золотим стандартом». Цей метод волод³є високою
26

чутлив³стю, що становить понад 97%, однак для його проведення
необх³дн³ анаеробн³ умови ³ спец³альн³ поживн³ середовища, тому
в перес³чн³й лаборатор³ї це виконати неможливо через в³дсутн³сть
в³дпов³дного обладнання.
Серед ³нструментальних метод³в для д³агностики CDI використовують комп’ютерну томограф³ю (КТ). Недол³ками методу є
низька специф³чн³сть та висока варт³сть обстеження. Для ц³єї
патолог³ї КТ має чутлив³сть 52–85%, а специф³чн³сть – 48–92%.
Основними ознаками псевдомембранозного кол³ту на КТ є
потовщення, набряк та вузлуват³сть ст³нки товстої кишки, ознака
«акордеона» – накопичення контрасту м³ж потовщеними
гаустральними полями, ознака подв³йного к³льця – п³дслизовий
набряк 2–3 концентричних к³лець у товстому кишк³внику при
поперечн³й в³зуал³зац³ї, а також може бути виявлений асцит.
Ще одним ³нструментальним методом д³агностики CDI є
ф³броколоноскоп³я (ФКС). У раз³ ц³єї ³нфекц³ї при ендоскоп³ї
слизова оболонка кишки буде набрякла, г³перем³чна з б³ложовтими псевдомембранозними бляшками розм³ром 1,5–2,0 см,
п³д якими розташован³ точков³ некрози ³ виразки. Специф³чною
ознакою CDI вважають псевдомембрани, як³ можна побачити при
ендоскоп³ї, проте вони присутн³ т³льки у 45–55% лабораторно
п³дтверджених випадк³в. Ендоскоп³я становить певний ризик у
виникненн³ перфорац³ї, особливо у раз³ тяжкого переб³гу CDI з
розвитком мегаколону.
Також для д³агностики CDI використовують УЗД, що є
в³дносно дешевим, швидким та доступним методом. Основними
УЗ ознаками CDI є: потовщення ст³нки товстої кишки до 6–
17 мм; в³дсутн³сть вм³сту ³ звуження просв³ту товстої кишки;
зниження чи в³дсутн³сть перистальтики товстої кишки; гетерогенн³сть товстого внутр³шнього к³льця, що св³дчить про наявн³сть
псевдомембран та набряк слизової ³ п³дслизової оболонок;
г³поехогенн³сть тонкого зовн³шнього к³льця, що в³дпов³дає м’язов³й оболонц³, а також асцит, що може бути проявом г³поальбум³нем³ї та п³двищеної проникност³ ст³нки кишки.
Проведено обстеження 25 пац³єнтам з передбачуваним д³агнозом CDI. Ус³м зд³йснено УЗД кишечнику, у 23 (84%) пац³єнт³в
були виявлен³ типов³ ознаки для CDI. Серед ус³х пац³єнт³в
специф³чн³ лабораторн³ методи були використан³ у 15, з них у
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7 (45,7%) пац³єнт³в д³агноз був п³дтверджений, а у 8 ос³б – ²ФА
чи ПЛР виявились негативними.
Висновки. Обстеження пац³єнт³в з CDI повинно проводитись всеб³чно. При вериф³кац³ї д³агнозу сл³д враховувати дан³
анамнезу, об’єктивного обстеження, результати лабораторних та
³нструментальних метод³в досл³дження. Серед запропонованих
метод³в варто звернути увагу на ультразвукову д³агностику. Це
недорогий, не³нвазивний, доступний метод, який з високою
³мов³рн³стю дозволяє виявити типов³ ознаки, характерн³ для
С. difficile-³нфекц³ї. Цей метод не має протипоказ³в, у тому числ³
й у пац³єнт³в ³з тяжким переб³гом хвороби. Його можна
використовувати для оц³нки динам³ки стану пац³єнта п³д час ³
п³сля л³кування.
Н.В. Воробйова, О.В. Усачова
ТРИГЕРНІ ФАКТОРИ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ
РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
м. Запор³жжя
Актуальність. Ротав³русна ³нфекц³я (РВ²) є важливою проблемою не лише дитячої ³нфектолог³ї, а й пед³атр³ї в ц³лому на
сучасному етап³ через високу поширен³сть серед дитячого
населення ³ тяжкий переб³г. Вона виступає основною причиною
тяжких дег³дратуючих гастроентерит³в у д³тей в³ком до п’яти
рок³в ³ залишається причиною б³льш н³ж 200 000 смертей у св³т³
щороку. Це п³дкреслює її актуальн³сть ³ диктує необх³дн³сть
поглибленого вивчення.
Мета роботи: через вивчення особливостей переб³гу тяжкої
форми ротав³русної ³нфекц³ї у д³тей раннього в³ку визначити
тригерн³ фактори її формування.
Матеріали і методи. Проведено анал³з переб³гу РВ² у
57 д³тей в³ком в³д 1 до 24 м³сяц³³в, як³ перебували на стац³онарному л³куванн³ в КНП «Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня»
ЗОР з 01.09.2019 по 10.03.2020 р. Д³агноз РВ² п³дтверджено
виявленням антигену ротав³русу у фекал³ях пац³єнт³в ³мунохроматограф³чним методом з використанням CITO TEST ROTA. Наяв28

н³сть патогенної кишкової флори виключали за допомогою
бактер³олог³чного досл³дження. Тяжк³сть переб³гу РВ² визначали
за шкалою Везикар³ та виражали в балах (в³д 1 до 20). Статистичну обробку даних зд³йснювали за допомогою метод³в непараметричної статистики.
Результати та обговорення. Встановлено, що переважна
б³льш³сть госп³тал³зованих д³тей (70,2%) мала тяжкий переб³г
захворювання з³ сумарною к³льк³стю 15,00 [13,00; 16,00] бал³в,
середньотяжка форма РВ² (9,00 [8,00; 10,00] бал³в) спостер³галася у 24,6% пац³єнт³в, легкий переб³г (5,00 [5,00; 6,00] ба
л³в) – лише у 5,3% хворих, абсолютна б³льш³сть з яких – д³ти
першого п³вр³ччя життя.
Кл³н³чними параметрами, що були оц³нен³, як тяжк³ за
шкалою Везикар³ та обумовлювали тяжкий переб³г хвороби, були
тривал³сть д³ареї (≥6 д³б у 82,1% д³тей), максимальна частота
випорожнень за добу (≥ 6 раз³в на день у 69,6% д³тей) ³ г³пертерм³я (п³ретична температура т³ла у 45,8%). Тяжкий переб³г РВ²
характеризувався наявн³стю гарячки у 90,0% хворих, переважна
б³льш³сть з яких (80,0%) мала г³пертерм³ю 38,5 °С ³ вище, тод³ як
у груп³ д³тей ³з нетяжким переб³гом РВ² майже у половини
(42,1%) температура т³ла не досягала ц³єї позначки (р<0,05).
Блювання спостер³галося достов³рно част³ше в груп³ д³тей з
тяжким переб³гом РВ² – у 80,0 хворих проти 23,5% ³з нетяжкою
формою (p<0,05). Виразн³сть ³ тривал³сть блювання у д³тей цих
груп статистично не в³др³знялися. Тривал³сть д³ареї у д³тей з
тяжким переб³гом РВ² була достов³рно вищою н³ж при легк³й ³
середн³й тяжкост³ хвороби ³ складала 9,00 [7,00; 10,00] проти
7,00 [7,00; 9,00] д³б, в³дпов³дно (p<0,05). Кр³м того, тяжкий
переб³г РВ² характеризувався найб³льшою виразн³стю д³арейного
синдрому з частотою випорожнень 8,00 [6,00; 10,00] раз³в за
добу, в 1,6 разу перевищуючи цей показник при середньотяжкому
³ легкому переб³гах хвороби (p<0,05). 75,0% д³тей з тяжким
переб³гом недуги мали ознаки ексикозу з втратою 1–5% маси
т³ла ³ 87,5% хворих ц³єї групи потребували госп³тал³зац³ї.
Серед коморб³дної патолог³ї у хворих при тяжкому переб³гу
недуги достов³рно част³ше н³ж у д³тей з нетяжкою її формою
виявляли харчову алерг³ю та атоп³чний дерматит – у 40,0 проти
11,8% д³тей в³дпов³дно (р<0,05). Анал³з тяжкост³ переб³гу РВ² у
р³зних в³кових групах показав, що тяжчий її переб³г мали д³ти
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в³ком в³д 1 до 2 рок³в, сумарний показник в яких за бальною
шкалою склав 13,5 [12,00; 15,00], достов³рно перевищуючи показники д³тей першого п³вр³чча – 10,00 [8,00; 15,00] (р=0,04) ³
другого п³вр³ччя життя – 12 [10,00; 15,00].
Висновки. РВ² у д³тей раннього в³ку переб³гає переважно в
тяжк³й форм³. Основними кл³н³чними симптомами, як³ зумовлюють тяжк³сть її переб³гу, є тривал³сть ³ виразн³сть д³арейного
синдрому, ступ³нь вираження гарячки. Тригерними факторами
тяжкого переб³гу хвороби є в³к д³тей в³д 12 до 24 м³сяц³в ³ наявн³сть в анамнез³ харчової алерг³ї та атоп³чного дерматиту.
О.Б. Ворожбит
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ СНУ
У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ЯКІ ЗАЗНАЛИ
СТИГМАТИЗАЦІЇ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ЇХ ДІАГНОЗОМ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. За даними численних досл³джень, у всьому
св³т³ хрон³чний гепатит С (ХГС) належить до числа найактуальн³ших медичних ³ соц³альних проблем. Хоча одн³єю з
найважлив³ших ц³лей наведених в Європейських рекомендац³ях
по л³куванню хворих на ХГС 2018 р. є покращення якост³ їх
життя, проте не менш важливим є вир³шенням соц³альних
проблем, серед яких пров³дне м³сце займають стигматизац³я ³
дискрим³нац³я, пов’язан³ з д³агнозом ХГС. Отже, важливим
напрямком досл³дження є вивчення поєднаного впливу соц³альних
³ медичних аспект³в даного захворювання на стан пац³єнта та
як³сть його життя. Враховуючи актуальн³сть даної теми, робота
присвячена проблем³ досл³дження зв’язку м³ж проявами стигматизац³ї та дискрим³нац³ї хворих на ХГС, пов’язаних з їх д³агнозом,
³ проблем³ порушення сну.
Мета роботи. Досл³дити поширен³сть порушення сну у
хворих на ХГС ³з проявами стигматизац³ї та дискрим³нац³ї, щоб у
подальших досл³дженнях проанал³зувати можлив³ шляхи
подолання цього явища з метою покращення якост³ їх життя.
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Матеріали і методи. Для досягнення мети в досл³дження
було включено 168 пац³єнт³в хворих на ХГС, ³з них чолов³к³в –
88 (52,3%), ж³нок – 80 (47,6%), в³ком в³д 18 до 65 рок³в,
середн³й в³к пац³єнт³в склав (43,72±1,64) року. Перед початком
л³кування шляхом анкетування хворих у них уже були
встановлен³ ознаки стигматизац³ї та дискрим³нац³ї, пов’язан³ з їх
д³агнозом. Для вивчення причин їх виникнення пац³єнти
самост³йно заповнили анкету. Анкетування проводилося за
згодою пац³єнт³в та анон³мно. У досл³дження не включалися
пац³єнти ³з цирозом печ³нки, а також особи з алкогольною та
наркотичною залежн³стю ³ з орган³чними ураженнями головного
мозку. Проблему порушення сну оц³нювали, задаючи кожному
пац³єнту так³ питання: «чи є у вас порушення сну?», «як швидко
ви засинаєте?», «чи прокидаєтеся ви серед ноч³ ³ не можете
б³льше заснути?». ХГС був п³дтверджений в ус³х пац³єнт³в, зг³дно
з кл³н³чним протоколом.
Результати та обговорення. Встановлено, що серед
168 хворих на ХГС з ознаками стигматизац³ї та дискрим³нац³ї, у
147 пац³єнт³в було виявлено порушення сну, що склало 87,5%.
В³рог³дних в³дм³нностей у виявлен³ порушення сну залежно в³д
стат³ не виявлено, проте, при анал³з³ ступеня важкост³ встановлено, що серед чолов³к³в переважало порушення сну середньої
важкост³, тод³ як у ж³нок част³ше – легкого ступеня. Такий
високий в³дсоток, на нашу думку, додатково спричинений наявн³стю п³двищеного р³вня тривожност³, спричиненої стигматизац³єю ³ дискрим³нац³єю.
Висновки. Оск³льки, так³ явища як стигматизац³я та
дискрим³нац³я негативно впливають на весь переб³г захворювання
в³д д³агностики до л³кування, а порушення сну додатково призводить до зниження працездатност³, швидкої стомлюваност³,
неуважност³, загальмованост³, то, на нашу думку, проблему
якост³ життя хворого на ХГС необх³дно розглядати комплексно,
враховуючи вплив як соц³альних, так ³ медичних чинник³в.
Подальш³ досл³дження включають створення просв³тницьких
проект³в, як³ залучатимуть пац³єнт³в ³ член³в їх родин, оточуючих
та медичних прац³вник³в. Необх³дне детальне вивчення чинник³в,
як³ спричиняють порушення сну в даних пац³єнт³в, що, у свою
чергу, сприятиме зменшенню стигматизац³ї хворих на ХГС ³
покращенню якост³ їх життя.
31

Б.А. Герасун, О.Б. Герасун
ІМУНІЗАЦІЯ АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ ЯК МЕТОД
ПОТЕНЦІЙОЇ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ COVID-19

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Одн³єю з найважлив³ших проблем сучасної
медицини є розробка метод³в проф³лактики та л³кування
COVID-19. Реакц³я вродженої ³мунної системи на SARS-CoV-2
залишається маловивченою, але вважається, що про її активац³ю
у хворих на COVID-19 св³дчить зб³льшення у кров³ вм³сту
нейтроф³л³в ³ значне п³двищення активност³ циток³н³в, особливо
³нтерлейк³ну-6 та С-реактивного б³лка. Тому важливим напрямком
боротьби з коронов³русною хворобою є розробка метод³в корекц³ї
стану ³мунної системи. Досв³д використання ³мун³зац³ї автолейкоцитами при широкому д³апазон³ захворювань дозволяє припустити можлив³сть ефективного використання цього методу ³ при
COVID-19, особливо при окремих видах ускладнень ц³єї хвороби.
Проте на даному етап³ ми переконались, що ³мун³зац³я не³нактивованими автолейкоцитами, позитивно впливаючи на ³мунну
систему, сприяє проф³лактиц³ COVID-19.
Мета роботи. Досл³дити вплив ³мун³зац³ї нативними автолейкоцитами на розвиток ³ переб³г COVID-19.
Матеріали і методи. У 2020 р. з приводу р³зних захворювань (хрон³чного гепатиту В, герпесу 1- ³ 2-го тип³в, токсоплазмозу, авто³мунного тиреоїдиту, псор³азу, ол³гозоосперм³ї, ревматоїдного артриту, хвороби Бехтерева, остеоартрозу, синдрому
Рейно, бронх³альної астми) нами було про³мун³зовано автолейкоцитами 180 пац³єнт³в (96 чолов³к³в та 84 ж³нки, в³ком в³д 28 до
82 рок³в).
Серед них вперше процедуру проведено 32 (17,78%) пац³єнтам; ³нш³ 148 (82,22%) ³мун³зувалися 2-5 раз³в (окрем³ б³льше)
протягом тривалого часу. З цих пац³єнт³в 102 мали в³домий
контакт з хворими на COVID-19. З них 75 (73,53%) були ³мун³зован³ ще за 3-5 м³с. до в³домого контакту, а 21 (20,59%) – за
1–2 м³с. ³ лише 6 (5,88%) пац³єнт³в ³мун³зован³ в перш³ 2–3 дн³
п³сля контакту з джерелом ³нфекц³ї (до кл³н³чних прояв³в).
32

Процес вид³лення лейкоцит³в неодноразово описано у наших
статтях, тому зупинятися на ньому немає доц³льност³. ²мун³зац³ю
автолейкоцитами периферичної кров³ проводили шляхом введення
завису лейкоцит³в у сироватц³ кров³ по 0,1 мл внутр³шньошк³рно
(до утворення «лимонної к³рочки») у 10–15 точок у шк³ру спини.
Результати та обговорення. ²з загальної к³лькост³ про³мун³зованих власними лейкоцитами периферичної кров³ у 102 пац³єнт³в можна констатувати в³домий контакт з джерелом ³нфекц³ї.
П³сля зараження кл³н³чн³ прояви COVID-19 спостер³галися у 15 з
них (14,71%). У б³льшост³ з тих, у кого були кл³н³чн³ прояви,
хвороба переб³гала у легк³й форм³ (14; 93,33%), лише в
1 (6,67%) – у середньоважк³й форм³. Розвитку важкої форми
COVID-19 у досл³джуван³й груп³ не заф³ксовано.
Хоча в³домо, що у б³льшост³ ³нф³кованих SARS-CoV-2
хвороба переб³гає у легк³й форм³ або взагал³ безсимптомно, все ж
приблизно у 15–20% пац³єнт³в реєструється важкий переб³г.
Проте у про³мун³зованих власними лейкоцитами тяжкої форми
хвороби COVID-19 взагал³ не було, нав³ть у хворих старшого
в³ку. Також, що дуже важливо в³дзначити, у досл³джуван³й груп³
хворих не реєструвались випадки «постков³дного синдрому».
Висновки. Вважаємо, що внутр³шньошк³рна ³мун³зац³я автолейкоцитами, нав³ть за 2–5 м³с. до зараження, може розглядатися як метод проф³лактики або значного полегшення переб³гу
нової коронав³русної ³нфекц³ї. Саме тому, враховуючи надзвичайну важлив³сть ц³єї проблеми, для широкого впровадження
методу внутр³шньошк³рної ³мун³зац³ї автолейкоцитами з метою
проф³лактики COVID-19 рекомендуємо ³ншим фах³вцям провести
аналог³чн³ досл³дження (особливо п³сля контакту з джерелом
³нфекц³ї). Це тим б³льше виправдано, що введення власних
лейкоцит³в не має протипоказ³в. Враховуючи складност³ ³мун³зац³ї
населення автолейкоцитами, доц³льно на даному етап³ провести
³мун³зац³ю медичних прац³вник³в.
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А.О. Горбачевський, М.Д. Чемич
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ
ПЕЧІНКИ, ЗУМОВЛЕНИЙ ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
Актуальність. У св³т³ ³нф³ковано HCV близько 150 млн
людей. Це одна з основних причин захворюваност³ та смертност³,
пов’язаних з ураженням печ³нки ³ розвитком ф³брозу, цирозу,
ускладнень в³д невчасно виявлених ³ прол³кованих випадк³в. HCV
може спричинити як гостре, так ³ хрон³чне ураження. Близько у
30% ³нф³кованих в³рус зникає спонтанно без будь-якого л³кування протягом шести м³сяц³в п³сля зараження, у решти 70% –
розвивається хрон³чна HCV-³нфекц³я. У цих пац³єнт³в ризик
розвитку цирозу печ³нки протягом наступних 20 рок³в становить
15-30%. Україна належить до країн ³з середньою поширен³стю
в³русних гепатит³в. Однак, за результатами мон³торингу груп
ризику щодо ³нф³кування HCV, захворюван³сть серед них значно
перевищує середньосв³тов³ показники ³ сягає 40-60%. Щор³чно у
країн³ реєструється 11-14 тис. нових випадк³в в³русних гепатит³в.
Мета роботи. Вивчити особливост³ зм³н кров³ у хворих на
цироз печ³нки, зумовлений в³русом гепатиту С.
Матеріали і методи. Обстежено та опрацьовано медичн³
карти 35 хворих, як³ отримували л³кування у Медичному центр³
³нфекц³йних хвороб та дерматовенеролог³ї ³мен³ З.Й. Красовицького у 2019 р. Використано загальноприйнят³ методи статистичного та еп³дем³олог³чного анал³зу.
Результати та обговорення. Серед обстежених пац³єнт³в
переважали чолов³ки 19 (54,0%), особи в³ком в³д 40 до 60 рок³в – 22 (61,0%). Цироз печ³нки класу В за Чайлд-П’ю
(17; 48,5%) в³дзначався част³ше, н³ж ³нш³ ступен³. Анем³я
спостер³галася у половини хворих 18 (51,4%). У б³льшост³
хворих досл³дної групи виявлено ст³йку тромбоцитопен³ю – у
25 (71,0%), п³двищена ШОЕ, лейкопен³я спостер³галися значно
р³дше – в³дпов³дно у 15 (43,0%) ³ 8 (23,0%) ос³б. F4 за шкалою
METAVIR встановлено лише у 9 (25,7%) пац³єнт³в.
Висновки. У Сумськ³й област³ серед хворих на ХГС, ускладнений цирозом печ³нки, переважають чолов³ки в³ком в³д 40 до
60 рок³в. У б³льшост³ пац³єнт³в спостер³гається тромбоцитопен³я;
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п³двищена ШОЕ, лейкопен³я виявлен³ у меншої частини ос³б.
Цироз класу В за Чайлд-П’ю в³дзначається у половин³ випадк³в
захворювання.
М.Т. Гук
ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ЗБУДНИКІВ КЛІЩОВИХ
ТА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ У ХВОРИХ З ЛІМФАДЕНОПАТІЄЮ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. П³д л³мфаденопат³ю розум³ють патолог³чний
синдром, основним проявом якого є зб³льшення л³мфатичних
вузл³в (локальне чи генерал³зоване) нев³домого генезу, що триває
2 м³с. ³ довше. Досл³дження природи л³мфаденопат³ї передбачає
пошук ймов³рних ³нфекц³йних збудник³в (герпесв³рус³в, арбов³рус³в, хлам³д³й, м³коплазм, токсоплазм, рикетс³й та ³н.) ³ в³дпов³дних
антит³л. Цей синдром може супроводжувати так³ кл³щов³ ³нфекц³ї,
як Лайм-борел³оз (ЛБ) ³ гранулоцитарний анаплазмоз людини
(ГАЛ), окремо або в поєднанн³.
Мета роботи: встановити частоту виявлення антит³л до
збудник³в комплексу B. burgdorferi s. l. у пац³єнт³в з л³мфаденопат³єю, використавши двохетапний метод д³агностики (²ФА та
³муноблот), до A. phagocytophilum – реакц³ю непрямої ³мунофлуоресценц³ї (РН²Ф), до деяких ³нших збудник³в ³нфекц³йних
хвороб, як³ можуть бути причиною л³мфаденопат³й, – реакц³ю
непрямої ³мунофлуоресценц³ї за технолог³єю BIOCHIP.
Матеріали і методи. Обстежено 68 хворих з л³мфаденопат³єю, як³ л³кувались амбулаторно та стац³онарно в ТОР КНП
«Терноп³льська ун³верситетська л³карня» ³ КУТОР «Терноп³льський обласний кл³н³чний шк³рно-венеролог³чний диспансер». Чолов³к³в було 27 (39,7%), ж³нок – 41 (60,3%). Пац³єнти були в³ком
в³д 20 до 63 рок³в. Жител³в м³ста – 43 (63,2%), села –
25 (37,8%).
Для серолог³чного п³дтвердження ЛБ на першому етап³
визначали антит³ла до комплексу B. burgdorferi s. l. у сироватках
кров³ пац³єнт³в методом ²ФА з використанням тест-систем
компан³ї Euroimmun AG (Н³меччина). Отриман³ результати
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трактували як позитивн³, пром³жн³ або негативн³, в³дпов³дно до
рекомендац³й виробника. На другому етап³ отриман³ позитивн³ та
пром³жн³ результати п³дтверджували методом ³мунного блотингу
з використанням тест-систем EUROLINE Borrelia RN-AT,
Euroimmun AG (Н³меччина).
Антит³ла клас³в IgM та IgG до A. phagocytophilum
знаходили методом непрямого ³мунофлуоресцентного анал³зу з
використанням тест-систем компан³ї Focus Diagnostics (США).
Для виявлення специф³чних антит³л до збудник³в деяких
³нфекц³йних хвороб, як³ також можуть бути причиною
л³мфаденопат³й, використано метод непрямої ³мунофлуоресценц³ї,
тест-системи «Mosaic for Infectious Serology, Lymphadenitis profile
1(IgM/IgG)», EUROIMMUN, Н³меччина. Вони м³стили м³чен³
флуоресцеїном антигени збудник³в таких ³нфекц³йних хвороб:
В²Л-³нфекц³ї, краснухи, кору, паротиту, аденов³русної хвороби,
парагрипу, групи герпетичних та ентеров³русних ³нфекц³й, токсоплазмозу, сиф³л³су, бартонельозу та хлам³д³озу.
Результати та обговорення. За даними двохетапного
серолог³чного досл³дження сироваток кров³ пац³єнт³в позитивн³
або пром³жн³ результати наявност³ хоча б одного класу антит³л
IgM та IgG до B. burgdorferi s. l. встановлено в 31 (45,6%) ³з
68 ос³б. У подальшому сироватки кров³ 33 пац³єнт³в ³з л³мфаденопат³єю, як³ попередньо були обстежен³ на наявн³сть збудник³в ЛБ, досл³джено на наявн³сть специф³чних антит³ла IgM та
IgG до A. phagocytophilum.
Позитивн³ результати хоча б одного класу антит³л лише до
A. phagocytophilum отримано у 8 (24,2%) ³з 33 обстежених, позитивн³ або пром³жн³ лише до B. burgdorferi s. l. – у 4 (12,1%)
пац³єнт³в ц³єї групи. Антит³ла одночасно до збудник³в двох
зазначених кл³щових ³нфекц³й виявлено у сироватках кров³
20 (60,6%) ³з 33 пац³єнт³в. Лише в 1 обстеженого не було жодних антит³л до збудник³в вказаних ³нфекц³й.
Подальше виявлення антит³л до збудник³в ³нших ³нфекц³йних
хвороб проводили у 32 пац³єнт³в. Найчаст³ше знаходили антит³ла
до EBV-CA – у 15 (46,9%) ос³б, Parainfluenza virus type 1 – у
13 (40,6%), HHV-6 – у 12 (37,5%), HSV-1 – в 11 (34,4%), до
EBV-EA ³ Toxoplasma gondii – по 10 (31,3%) пац³єнт³в. Найр³дше, по 2 випадки, виявляли антит³ла до Coxsackie virus type A9 ³
HIV-2.
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Залежно в³д наявност³ антит³л IgM ³/або IgG до
B. burgdorferi s. l. ³ A. phagocytophilum, 33 пац³єнт³в, ³нф³кованих збудниками ЛБ та ГАЛ, под³лили на 3 групи: особи, у
сироватках кров³ яких знайдено лише антит³ла IgM ³/чи IgG до
B. burgdorferi s. l. (група 1); хвор³ з наявними IgM ³/чи IgG
лише до A. phagocytophilum (група 2); т³, як³ мали анти-IgM
³/чи анти-IgG до B. burgdorferi та A. phagocytophilum одночасно
(група 3).
У пац³єнт³в групи 1 не було антит³л до HIV-2, EBV-EA,
Treponema pallidum ³ Chlamydia trachomatis, у хворих групи 2 –
до Rubella virus, Adenovirus type 3, HSV-2, CMV, T. pallidum ³
C. trachomatis, хворих групи 3 – до T. pallidum ³ C. Trachomatis.
Висновки. Двохетапне серолог³чне досл³дження дало змогу
п³дтвердити наявн³сть антит³л до B. burgdorferi s. l. у 45,6%
хворих з л³мфаденопат³єю. Методом РН²Ф антит³ла до A. рhagocytophilum виявлено у третини обстежених, у б³льшост³ в поєднанн³ з антит³лами до B. burgdorferi s. l. Серед серолог³чних
маркер³в ³нших ³нфекц³й, що можуть спричиняти л³мфаденопат³ю,
найчаст³ше виявляли антит³ла IgM та IgG до Parainfluenza virus
type 1 та EBV-CA. Отриман³ дан³ диктують доц³льн³сть подальшого вивчення рол³ зазначених ³нфекц³й у виникненн³ л³мфаденопат³ї.

М.Т. Гук, ².С. ²щук, О.Л. ²вах³в
ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ В ПАЦІЄНТІВ
З КЛІЩОВИМИ МОНО- І КО-ІНФЕКЦІЯМИ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Найпоширен³шими кл³щовими ³нфекц³ями є
Лайм-борел³оз (ЛБ) ³ гранулоцитарний анаплазмоз людини (ГАЛ).
Обидв³ хвороби належать до природно-осередкових зооноз³в ³з
трансм³сивним механ³змом передач³, характеризуються пол³морф³змом кл³н³чних прояв³в. При проникненн³ в орган³зм людини
поверхнев³ Osp-б³лки збудник³в (B. burgdorferi s. l.) ЛБ акти37

вують макрофаги, дендритн³ кл³тини, Т- ³ В-л³мфоцити, що
зумовлює вид³лення циток³н³в.
ГАЛ спричиняє A. phagocytophilum, що призводить до
гарячкової реакц³ї макроорган³зму та ураження кл³тин кров³,
зокрема гранулоцит³в. Патогенез цього захворювання пов’язаний
з активац³єю макрофаг³в ³нтерфероном (IFN)-γ ³ посиленим виробленням запальних мед³атор³в пошкодження тканин, у тому числ³
циток³н³в.
Циток³ни, залежно в³д б³олог³чної д³ї, умовно под³ляють на
прозапальн³ (²L-1, ²L-6, ²L-8, ²L-12, TNF, IFN) ³ протизапальн³
(²L-4, ²L-10, трансформуючий фактор росту – TGF). Вивчення
р³вня р³зних циток³н³в у б³олог³чних р³динах має важливе
значення для оц³нки стану ³мунної системи орган³зму, активност³
р³зних тип³в ³мунокомпетентних кл³тин, тяжкост³ запального
процесу та ймов³рност³ його хрон³зац³ї.
Мета роботи: визначити циток³новий статус (²L-4, ²L-6 та
TNF-α) у пац³єнт³в з ЛБ ³ ГАЛ, окремо та в поєднанн³.
Матеріали і методи. Спостер³гали 57 хворих ³з ЛБ ³ ГАЛ.
Їх под³лили на 3 групи: 1-а група – 19 (33,3%) хворих лише з
безеритемною формою ЛБ (БЕФ ЛБ), 2-а – 18 (31,6%) пац³єнт³в
лише з ГАЛ, 3-я – 20 (35,1%) ос³б ³з поєднанням БЕФ ЛБ ³ ГАЛ.
Серед них 18 (31,6%) чолов³к³в ³ 39 (68,4%) ж³нок, в³к їх в³д
19 до 67 рок³в. Пац³єнти л³кувались амбулаторно ³ стац³онарно в
Терноп³льськ³й ун³верситетськ³й л³карн³ та ³нфекц³йному в³дд³ленн³ КНП «Терноп³льська м³ська кл³н³чна л³карня швидкої
допомоги».
Для встановлення д³агнозу ЛБ ³ ГАЛ враховували кл³н³коеп³дем³олог³чн³ дан³ та результати серолог³чного досл³дження
пац³єнт³в. Р³вень циток³н³в (²L-4, ²L-6 ³ TNF-α) у сироватках кров³
пац³єнт³в визначали методом ²ФА ³з застосуванням тест-систем
виробництва ЗАТ «Вектор-Бест». Референтними значеннями були
так³ концентрац³ї: для ²L-4 – до 4 пг/мл; для ²L-6 – до 10 пг/мл;
для TNF-α –до 6 пг/мл.
Статистичне
опрацювання
проводили
за
допомогою
комп’ютерних програм «Microsoft Office Excel» ³ «STATISTICA».
Результати та обговорення. Концентрац³ю протизапального IL-4 пор³внювали у сироватках кров³ хворих 1-ї групи (лише
БЕФ ЛБ) ³з пац³єнтами 3-ї (БЕФ ЛБ та ГАЛ). Встановлено, що
вм³ст цього циток³ну переважав у пац³єнт³в ³з двома ³нфекц³ями
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щодо групи лише з БЕФ ЛБ: 3,55 проти 2,01 пг/мл (р<0,05),
проте залишався в межах норми.
Р³вень прозапального ²L-6 визначали у сироватках кров³
хворих 2-ї ³ 3-ї груп. Встановлено його п³двищення в сироватках
кров³ пац³єнт³в обох груп. При цьому, концентрац³я цього циток³ну суттєво переважала в обстежених 2-ї групи пор³вняно з 3-ю:
38,70 проти 12,93 пг/мл, р<0,001.
Р³вень TNF-α встановлювали у сироватках кров³ пац³єнт³в
лише з моно³нфекц³ями: БЕФ ЛБ або ГАЛ. З’ясовано, що його
вм³ст переважав у пац³єнт³в з ГАЛ щодо хворих ³з БЕФ ЛБ:
7,43 проти 4,81 пг/мл (р<0,05), хоча залишався в межах
референтних значень.
Висновки. Концентрац³я протизапального IL-4 у сироватках
кров³ пац³єнт³в з БЕФ ЛБ ³ ГАЛ у поєднанн³ та лише ³з БЕФ ЛБ
була в межах норми, проте вищою в ос³б ³з ко-³нфекц³єю
(р<0,05). Вм³ст прозапального ²L-6 був п³двищений у сироватках
кров³ пац³єнт³в обох груп, з³ значним переважанням в обстежених
2-ї групи пор³вняно з 3-ю (р<0,001). Концентрац³я TNF-α була
п³двищеною лише в сироватках кров³ пац³єнт³в ³з ГАЛ (р<0,05).
Р.О. Гуменна, М.². Шк³льна, О.Л. ²вах³в, Н.Ю. Вишневська
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ
ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ
ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Хвороби серцево-судинної системи (ССС) у
св³т³ спричинюють б³льше половини ус³х випадк³в смерт³, також
складають третину причин ³нвал³дност³ та щор³чно забирають
17,5 млн людських житт³в. Сучасна стратег³я проф³лактики та
л³кування хворих на ССС передбачає врахування р³зних ризик³в
їх виникнення, раннє виявлення та запоб³гання ускладненням, шо
дозволить значно покращити кард³оваскулярний прогноз.
Д³агностика захворювань ССС передбачає комплексне обстеження пац³єнта (кл³н³чне, ³нструментальне, лабораторне). В
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останн³ роки у наукових працях з’являється все б³льше пов³домлень про причетн³сть збудник³в р³зних ³нфекц³й до розвитку
цих захворювань.
Одним ³з сучасних, високо³нформативних серолог³чних метод³в одночасного виявлення специф³чних антит³л р³зних клас³в до
багатьох збудник³в ³нфекц³йних хвороб є метод мультиплексної
непрямої ³мунофлуоресценц³ї (Н²Ф) з використанням технолог³ї
Б²ОЧИП.
Мета роботи: встановити частоту виявлення специф³чних
антит³л клас³в IgM та IgG до р³зних збудник³в ³нфекц³йних
хвороб у пац³єнт³в з ураженням ССС, використавши метод реакц³ї
непрямої ³мунофлуорисценц³ї (РН²Ф) з використанням технолог³ї
Б²ОЧИП.
Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилося
20 пац³єнт³в в³ком в³д 18 до 69 рок³в з ураженням ССС, як³
протягом 2015–2021 рр. л³кувалися амбулаторно ³ стац³онарно у
ТОР КНП «Терноп³льська ун³верситетська л³карня». Чолов³к³в
було 13 (65,0%), ж³нок – 7 (35,0%). У 10 пац³єнт³в визначали
наявн³сть специф³чних анти-IgM, у 10 – анти-IgG до збудник³в
³нфекц³йних хвороб.
Робота є фрагментом комплексної науково-досл³дної роботи
кафедри ³нфекц³йних хвороб з еп³дем³олог³єю, шк³рними та
венеричними хворобами ТНМУ ³м. ².Я. Горбачевського МОЗ
України «Моно- ³ зм³шан³ ³нфекц³ї, що передаються кл³щами,
вдосконалення л³кувально-д³агностичних технолог³й ³ заход³в
б³обезпеки» (№ державної реєстрац³ї 0120U104348), яка проф³нансована МОЗ України.
Для РН²Ф застосували тест-системи «Mosaic: М³окардитичний проф³ль 1 (IgM/IgG)» (EUROIMMUN, Н³меччина), як³
м³стили м³чен³ флуоресцеїном антигени таких збудник³в: в³рус³в
еп³дем³чного паротиту, грипу, парагрипу, аденов³русу, м³коплазми
пневмон³ї, цитомегалов³русу, в³русу Коксак³, борел³й та хлам³д³ї.
Отриман³ результати оц³нювали в пол³ зору флуоресцентного
м³кроскопа Olympus IX70 за яскраво-зеленим св³т³нням ³мунного
комплексу антиген-антит³ло, м³ченого флуоресцеїном.
Результати та обговорення. У табл. 1 наведено результати обстеження хворих.
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Таблиця 1
Наявні антитіла до збудників інфекційних хвороб
у пацієнтів з патологією ССС, абс.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Збудник
Chlamydia trachomatis
B. garinii
B. burgdorferi s. s.
B. afzelii
Echo vires type 7
Coxsackie virus type A16
Coxsackie virus type B1
CMV
Mycoplasma pneumoniae
Parainfluenza virus type 2
Parainfluenza virus type 1
Influenza virus type B
Influenza virus type A (H3N2)
Influenza virus type A (H1N1)
Adenovirus type 3HIV-2
Mumps virus

Наявні антитіла
IgM, n=10
IgG, n=10
4
7
2
1
4
1
3
1
–
3
–
5
–
2
–
3
–
3
3
8
2
7
–
7
–
10
–
4
–
7
–
2

У сироватках кров³ ус³х обстежених пац³єнт³в виявили антиIgG до 16 збудник³в ³нфекц³йних хвороб, зазначених у тестсистем³, у р³зних поєднаннях. Зокрема, антит³ла до в³русу грипу
типу А (H3N2) були в ус³х обстежених, до в³русу парагрипу типу
2 – у 8, до хлам³д³ї трахомат³с, парагрипу типу 1, грипу типу В ³
аденов³русу типу 3HIV-2 мали по 7 ос³б.
Специф³чн³ анти-IgM до збудник³в зазначених ³нфекц³й
виявлено лише у 6 пац³єнт³в: по 4 – до хлам³д³ї трахомат³с ³
B. burgdorferi s. s.; по 3 – до B. afzelii та в³русу парагрипу типу А;
по 2 – до B. garinii та парагрипу типу 1.
Висновки. РН²Ф ³з використанням технолог³ї Б²ОЧИП у
пац³єнт³в з ураженнями серцево-судинної системи є високочутливою та ³нформативною, оск³льки нею виявлено специф³чн³ антиIgG до 16 ³ анти-IgM до 6 збудник³в ³нфекц³йних хвороб, здеб³льшого у р³зних поєднаннях.
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О.П. Данько, В.Р. Шаг³нян, Г.В. Соп³ль, О.П. Дяченко,
С.П. Ясеновий, С.М. Н³колаєнко, Т.С Волкожа, Т.Я. Погорельчук
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КИШКОВИХ ПАРАЗИТАРНИХ
ІНВАЗІЙ

ДУ «²нститут еп³дем³олог³ї та ³нфекц³йних хвороб
³м. Л.В. Громашевського НАМН України»,
ДЗ «Український Центр з контролю та мон³торингу
захворювань МОЗ України», м. Київ,
В³докремлений п³дрозд³л м³ського в³дд³лу лабораторних
досл³джень ДУ «ООЛЦ МОЗ України»,
м. Б³лгород-Дн³стровський, Одеська область
Актуальність. Хвороби, обумовлен³ паразитарною ет³олог³єю, займають одне з пров³дних м³сць у патолог³ї людини у св³т³
та не втрачають своєї актуальност³. Пост³йн³ зм³ни р³зноман³тних
чинник³в (заходи охорони навколишнього середовища, техногенне
забруднення довк³лля, демограф³чн³ та соц³альн³ фактори) впливають на р³вень ураженост³ населення кишковими паразитами ³
привертають увагу науково-практичної медицини до проблем
паразитарних ³нваз³й.
За даними оф³ц³йної зв³тност³ МОЗ, у 2020 р. в Україн³ було
виявлено близько 41 тис. ³нвазованих ос³б, серед них б³льше
18,5 тис. ³нвазован³ гельм³нтами; найчаст³ше виявляли аскариди,
гострики, волосоголовц³, токсокари, оп³сторхи, а серед б³льше н³ж
5 тис. ос³б з протозоозами, дом³нуючими були лямбл³оз, бластоцистоз, амеб³аз. За кл³н³чними показаннями було обстежено
б³льше 91 тис. ос³б, отримано 5,5% позитивних результат³в. З
проф³лактичною метою обстежено близько 616 тис. ос³б, позитивними виявилось 0,6% пац³єнт³в.
Натепер еп³дем³олог³чна ситуац³я з паразитоз³в у країнах
Європи, до якої належить наша держава, має тенденц³ю до пог³ршення внасл³док пост³йної ³нтенсиф³кац³ї м³грац³йних процес³в.
Мета роботи. Вивчити ³нвазован³сть збудниками кишкових
паразитоз³в ос³б, обстежених за кл³н³чними показаннями.
Матеріали і методи. Проанал³зован³ результати власних
паразитолог³чних досл³джень б³оматер³алу (фекал³й), отриманого
в³д 573 пац³єнт³в (226 д³тей до 17 рок³в та 347 дорослих)
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м. Києва та област³, проведених протягом 2020 р. ³ 6 м³с. 2021 р.
Обстеження проводили ос³б, направлених л³карями. Ентеропаразити виявлялися методами м³кроскоп³ї нативних мазк³в за
Люголем, концентрац³ї фекал³й – метод Фюллеборна. Визначали
к³льк³сть найпрост³ших за середн³м показником виявлення
паразита або його цист у 5 полях зору. Використовували крите
р³ї – менше 5 у пол³ зору та б³льше 5 у пол³ зору, оск³льки
кл³н³чно значущим вважається середн³й показник виявлення
Blastocystis spp. б³льше 5 у пол³ зору.
Результати та обговорення. Серед обстежених р³вень
ураженост³ кишковими паразитами в ц³лому склав 27,1%. За
ет³олог³чною структурою найчаст³ше виявляли кишкових найпрост³ших (93,6% в³д ус³х виявлених кишкових паразит³в), решту
складали гельм³нти, серед них основними були аскариди (3,9%) ³
гострики (2,6%). Паразитофауна кишкових найпрост³ших в
обстежених ос³б була представлена таким чином: Blastocystis
spp. (97,9%), Giardia lamblia (1,4%) та Entamoeba histolytica
(0,7%). Доросл³ були б³льш ураженими, н³ж д³ти – 30,7 ³ 17,7%
в³дпов³дно. Розб³жностей у показниках ³нвазованост³ за статтю
пац³єнт³в не встановлено – 28,0% серед чолов³к³в ³ 26,3% серед
ж³нок.
Оск³льки найпоширен³шим кишковим паразитом в обстежен³й груп³ були Blastocystis spp., ми провели поглиблене вивчення особливостей цього паразитозу. Серед дорослих ³нвазован³сть Blastocystis spp. склала 30,5%, серед д³тей – 15,9%. У
б³льшост³ ос³б (78,9%), в яких були виявлен³ Blastocystis spp., їх
к³льк³сть не перевищувала 5 у пол³ зору. Можна в³дм³тити б³льш
високий показник виявлення кл³н³чно значущої к³лькост³
Blastocystis spp. (> 5 у пол³ зору) у чолов³к³в (85,2%) пор³вняно
з ж³нками (70,5%). Така саме тенденц³я спостер³галася як у д³тей
(29,4 ³ 10,5% в³дпов³дно), так ³ в дорослих (29,5 ³ 16,1%), але
статистично достов³рної р³зниц³ показник³в не встановлено.
Висновки. За даними власних досл³джень, уражен³сть населення кишковими паразитами значно вище середн³х показник³в за
узагальненими даними МОЗ України. Серед обстежених нами
ос³б б³льш висок³ показники ³нвазованост³ були серед дорослих
пор³вняно з д³тьми, що також в³др³зняється в³д даних статистичної зв³тност³ МОЗ. За нашими даними, найпоширен³шим кишковим паразитом були Blastocystis spp., при чому в переважної
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б³льшост³ ³нвазованих к³льк³сть виявлених найпрост³ших/цист
була меншою н³ж 5 у пол³ зору. Це може бути показником того,
що в³дбуваються зм³ни у склад³ паразитофауни кишечника людини в б³к переважання так званих умовно-патогенних збудник³в,
до яких належать Blastocystis spp. При цьому р³вновага у паразитарн³й систем³ забезпечується, у тому числ³, й за рахунок
невеликої к³лькост³ найпрост³ших, як³ паразитують у кишечнику.
².В. Дибас, Г.О. Литвин, Т.В. Покровська
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАШЛЮКУ В ДІТЕЙ
ВІКОМ 1-24 міс.

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Кашлюк представляє особливу небезпеку для
д³тей раннього в³ку через тривалий та ускладнений переб³г, що
супроводжується станами, загрозливими для життя. Вакцинац³я
залишається єдиним методом захисту д³тей раннього в³ку в³д
кашлюку. Натепер дан³ багатьох країн, у тому числ³ й України,
св³дчать про зниження р³вня охоплення населення вакцинац³єю
АКДП п³д час пандем³ї COVID-19, 75% ³з 82 країн в усьому св³т³
тимчасово призупинили масову вакцинац³ю п³д час локдауну.
Мета роботи. Виявити кл³н³ко-³мунолог³чн³ особливост³
переб³гу кашлюку в д³тей в³ком 1-24 м³с. за пер³од 2017–2019 рр.
Матеріали і методи. Проведено анал³з кл³н³чних ³ серолог³чних особливостей переб³гу кашлюку у 238 д³тей в³ком 1-24 м³с.,
як³ перебували на стац³онарному л³куванн³ у КНП «Льв³вська
обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня» впродовж 2017–2019 рр.
Д³ти були розд³лен³ на дв³ групи, залежно в³д р³вн³в специф³чних
антит³л до кашлюкового токсину в сироватц³ кров³. До групи 1
включено 91 дитину з кашлюком ³ позитивними р³внями IgM,
групу 2 склали 147 пац³єнт³в з кашлюком ³з д³агностичним вм³стом IgM та IgG. Р³вень специф³чних антит³л у кров³ пац³єнт³в
визначали методом ²ФА з використанням ³муноферментних тестсистем виробництва Legal Manufacturer DRG Instruments (Н³меччина). Ус³ д³ти, як³ ув³йшли до виб³рки, не були вакцинованими
протикашлюковою вакциною.
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Результати та обговорення. Хвор³ групи 1 потребували
госп³тал³зац³ї швидше – на (14,83±6,04)-ий день захворювання,
д³ти групи 2 поступали у стац³онар у середньому на (16,44±
9,60)-ий день хвороби. В³к на час звернення у стац³онар д³тей
групи 1 у середньому становив (8,11±2,58) м³с., групи 2 –
(11,33±2,68) м³с. Водночас було виявлено, що у груп³ 1 к³льк³сть
д³тей в³ком до 12 м³с. була 72,2%, у груп³ 2 – 43,4%. На
догосп³тальному етап³ репризи част³ше спостер³галися у д³тей
групи 2 (у 94,40%) пор³вняно з пац³єнтами групи 1 (у 77,90%).
Приступи спазматичного кашлю завершувалися блюванням у
49,45% хворих групи 1 проти 10,89% – у д³тей групи 2. Пац³єнти групи 1 не гарячкували (середня температура т³ла (36,89±
0,24) °С), температура т³ла в д³тей групи 2 коливалася в межах
в³д 36,6 до 38,9°С ³ в середньому становила (37,13±0,39) °С. У
пац³єнт³в групи 1 у пер³од м³ж нападами кашлю виявлено вищу
частоту серцевих скорочень ³ частоту дихання: (136,44±
10,17) уд. за 1 хв. ³ (37,17±6,94) за 1 хв. пор³вняно з (133,0±
12,89) уд. за 1 хв. ³ (32,56±5,95) за 1 хв. в³дпов³дно у д³тей групи 2.
У хворих групи 1 част³ше було д³агностовано ускладнений
переб³г кашлюку – переважали респ³раторн³ ускладнення: бронх³т
з обструктивним синдромом (61 пац³єнт; 67,03%), пневмон³ї
(27; 29,67%), ателектази легень (2; 2,20%). Розвиток ускладнень
супроводжувався наростанням частоти еп³зод³в спазматичного
кашлю протягом доби, у цих хворих спостер³гали в середньому
(19,55±5,05) еп³зоди кашлю проти (13,78±3,85) – у пац³єнт³в
групи 2. Невролог³чн³ ускладнення – енцефалопат³ї проявлялися
вираженою мляв³стю, сонлив³стю (у 164 д³тей, 68,90%), п³двищеною збудлив³стю (у 3; 1,26%), судомним синдромом (у 14;
5,88%).
За результатами комплексної оц³нки стану пац³єнт³в (за
шкалою M.-P. Preziosi, E. Halloran, 2004) встановлено, що стан
д³тей групи 1 на час госп³тал³зац³ї був важчим – (10,50±1,72)
проти (8,56±2,84) бал³в у д³тей групи 2.
Висновки. Важкий переб³г кашлюку д³агностовано серед
д³тей раннього в³ку, в яких виявлено висок³ р³вн³ специф³чних
анти-IgM у сироватц³ кров³, натом³сть у пац³єнт³в з одночасним
п³двищенням специф³чних анти-IgM та анти-IgG кашлюк переб³гав легше. Розвиток легеневих ускладнень кашлюку не залежав
в³д важкост³ переб³гу захворювання ³ р³вня специф³чних антит³л.
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П.А. Дьяченко, О.Г. Андрєєва
ЗМІНИ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕСВІРУСНИХ
УРАЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
COVID-19

ДУ «²нститут еп³дем³олог³ї та ³нфекц³йних хвороб
³м. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Актуальність.
Пандем³я
коронав³русної
хвороби-19
(COVID-19) продовжує зростати в усьому св³т³. У даний час було
проведено к³лька наукових досл³джень, зосереджених на розум³нн³ гострого респ³раторного синдрому ³ стратег³ях л³кування.
Однак є все б³льше доказ³в невролог³чних прояв³в у пац³єнт³в з
COVID-19. Под³бним чином еп³дем³ї ³нших коронав³рус³в (CoV) –
тяжкий гострий респ³раторний синдром (SARS-CoV-1) ³ близькосх³дний респ³раторний синдром (MERS-CoV), були пов’язан³ з
невролог³чними ускладненнями. Нейротроп³зм CoV, проникнення
в³русу в центральну нервову систему (ЦНС) обумовлюють невролог³чн³ ускладнення хвороби.
Мета роботи – вивчити зм³ни в кл³н³чному переб³гу герпесв³русних уражень нервової системи у хворих з п³дтвердженою
новою коронав³русною хворобою на р³зних етапах її переб³гу.
Матеріали і методи. П³д нашим спостереженням знаходилося 56 хворих з герпесв³русними ураженнями нервової
системи ³ п³дтвердженою коронав³русною хворобою. Середн³й в³к
хворих складав (47,9±14,8) року. Чолов³к³в було 32 (57,1%),
ж³нок – 24 (42,9%). Сп³вв³дношення чолов³ки/ж³нки – 1,3. У
вс³х пац³єнт³в герпесв³руси були у стад³ї активац³ї (антит³ла класу
IgM та/або ДНК у кров³ виявлено у 44 пац³єнт³в, антит³ла IgG
та/або ДНК у л³квор³ – у 17 хворих). У 12 хворих COVID-19
була у гостр³й фаз³ (п³дтверджено позитивним результатом ПЛР
при надходженн³), 44 – перенесли коронав³русну ³нфекц³ю у
минулому (в³д 1 до 4 м³с.), що п³дтверджено виявленням IgG до
SARS-Cov-2 у кров³ та негативним результатом ПЛР при надходженн³ у стац³онар. У групу пор³вняння входило 40 пац³єнт³в з
герпесв³русними ураженнями нервової системи та без ознак
³нф³кування SARS-Cov-2 (ПЛР та IgG до SARS-Cov-2 при надходженн³ були негативними).
Результати та обговорення. Пац³єнтам першої групи при
надходженн³ були встановлен³ так³ д³агнози: мен³нг³т – 13,
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арахноїдит – 19, пол³нейропат³я – 12 (у тому числ³ синдром
Г³єна-Барре – 3), енцефал³т – 8, дем³єл³н³зуюч³ захворювання –
4. Пор³вняно з групою контролю у пац³єнт³в з мен³нг³том ³
мен³нгоенцефал³том був б³льш виражений мен³нгеальний та
³нтоксикац³йний синдроми, причому у цих хворих була гостра
фаза переб³гу COVID-19. У ц³й груп³ пац³єнт³в тривал³сть мен³нгеального синдрому складала (19,7±3,4) доби, ³нтоксикац³йного
синдрому – (17,5±5,4), вогнищевої симптоматики – (16,8±
4,9) доби, що б³льше, н³ж в груп³ контролю – в³дпов³дно (14,2±
3,9), (13,1±2,8) ³ (15,2±3,5) доби. У хворих з енцефал³том герпесв³русної ет³олог³ї тривал³сть вогнищевої та загальномозкової
симптоматики також була вищою, н³ж у груп³ пор³вняння
(16,5±5,1) ³ (21,9±3,7) проти (13,2±4,1) ³ (16,8±4) доби в³дпов³дно. Ус³ пац³єнти з пол³нейропат³єю мали коронав³русну ³нфекц³ю в анамнез³ протягом 1–3 м³сяц³в до надходження у в³дд³лення
(наявн³ специф³чн³ IgG у кров³, ДНК у мазку – результат негативний). Виражен³сть ³ тривал³сть порушень чутливост³ та рух³в у
хворих з перенесеною COVID-19 також були б³льшими, н³ж у
груп³ пор³вняння. Особливу увагу привертають пац³єнти з дем³єл³н³зуючими захворюваннями герпесв³русної ет³олог³ї. Зокрема, у
хворих з ц³єю патолог³єю на тл³ перенесеної коронав³русної
³нфекц³ї зростала к³льк³сть ³ тяжк³сть атак, їх тривал³сть, виражен³сть невролог³чної симптоматики. Ус³ ц³ зм³ни можуть бути
насл³дками ³мунних реакц³й макроорган³зму на в³рус SARS-Cov-2,
наприклад, п³двищений р³вень С-реактивного б³лка, ³нтерлейк³ну
(²Л)-7, ²Л-6 та ³нших маркер³в запалення. Також неможна виключити ³ зв’язок пог³ршення невролог³чної симптоматики з тим,
що в³рус SARS-CoV-2 зв’язується з АСЕ2, який знаходиться в
кл³тинах ендотел³ю леген³в, тонкої кишки ³ судин головного
мозку. Виснаження ACE2 в³русом SARS-CoV-2 може спричинити
дисбаланс анг³отензинової системи рен³ну (RAS), що може призвести до дисфункц³ї ендотел³ю ³ згодом – до ³шем³чних явищ.
Висновки. Вперше в Україн³ проведено пор³вняння кл³н³чного переб³гу уражень нервової системи герпесв³русної ет³олог³ї у
хворих з COVID-19 ³ без ц³єї недуги. Показано, що при ³нф³куванн³ в³русом SARS-CoV-2 тяжк³сть кл³н³чної картини та її
тривал³сть вищ³, н³ж у хворих, в яких негативний COVIDанамнез. Ц³ дан³ потребують подальшого вивчення.
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Д.Г. Живиця, Л.В. Живиця, Д.В. Мирошниченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЖИМІВ ЛІКУВАННЯ, ЗАСНОВАНИХ
НА СОФОСБУВІРІ, У ПАЦІЄНТІВ З ВГС-ІНФЕКЦІЄЮ:
ДАНІ З РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Запор³зька медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Запор³жжя
Актуальність. Пац³єнти з ВГС-³нфекц³єю мають п³двищений
ризик розвитку декомпенсованого цирозу печ³нки та гепатоцелюлярної карциноми, що значно пог³ршує загальний прогноз ³
п³двищую ризик смерт³. Софосбув³р (СОФ), як ³нг³б³тором пол³мерази NS5B ВГС, включений до багатьох сучасних схем л³кування ХГС. Ефективн³сть режим³в л³кування на основ³ СОФ була
продемонстрована в р³зних кл³н³чних досл³дженнях II ³ III фаз.
П³дтвердження цих результат³в у реальному житт³ в р³зноман³тних популяц³ях хворих з р³зною супутньою патолог³єю або
конституц³йними особливостями може дати додатков³ дан³ для
покращення результат³в л³кування майбутн³х пац³єнт³в.
Метою нашого досл³дження було визначити ефективн³сть ³
безпеку режим³в л³кування на основ³ софосбув³ру хворих на
ВГС-³нфекц³ю в умовах реальної кл³н³чної практики в Україн³.
Матеріали і методи. Проанал³зували кл³н³чн³ та лабораторн³ дан³ 205 пац³єнт³в з ВГС-³нфекц³єю, як³ були в³ком 18 рок³в
³ старше, проходили л³кування в кл³н³ц³ кафедри ³нфекц³йних
хвороб Запор³зької медичної академ³ї п³слядипломної осв³ти.
Пац³єнти отримували л³кування комб³нац³єю СОФ, рибав³рину
(РИБ) ³ пег³льованого ³нтерферону (ПЕГ ²НФ) або СОФ ³ РИБ
впродовж 12 чи 24 тижн³в, залежно в³д генотипу, досв³ду попереднього л³кування, наявност³ цирозу печ³нки або протипоказань
до призначення тих чи ³нших препарат³в.
Результати та обговорення. Середн³й в³к пац³єнт³в склав
45 рок³в (в³д 18 до 73 рок³в), чолов³к³в було 129 (62,9%), ж³нок – 76 (37,1%). У 3 (1,5%) пац³єнт³в виявлено 1а генотип
ВГС, у 100 (48,8%) – 1b, в 11 (5,4%) – 2-ий генотип ³ у
91 (44,4%) – 3а. Серед пац³єнт³в, як³ вв³йшли в досл³дження,
м³н³мальний ступ³нь ф³брозу (F0-1) реєструвався у 24 (11,7%)
ос³б, при цьому серед ж³нок таких хворих було 15,0 проти 10,0%
серед чолов³к³в. Середн³й (F2) ³ тяжкий (F3) ф³броз виявлений у
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79 (38,5%) ³ 70 (34,2%) пац³єнт³в в³дпов³дно при пор³внян³
часток серед ос³б р³зної стат³. Пац³єнт³в з цирозом печ³нки (F4)
було 32 (15,6%), при цьому серед чолов³к³в у 2,5 разу б³льше,
н³ж серед ж³нок – 20,0 ³ 8,0% в³дпов³дно. З ус³х пац³єнт³в
23 (11,2%) мали попередн³й досв³д л³кування ПЕГ ²НФ ³ РИБ.
Серед режим³в против³русного л³кування залежно в³д генотипу
ВГС у 150 (73,2%) пац³єнт³в застосовувалася комб³нац³я
СОФ+ПЕГ ²НФ+РИБ 12 тижн³в, а у 55 (26,8%) – СОФ+РИБ
протягом 12-24 тижн³в. К³льк³сть пац³єнт³в, як³ досягли ст³йкої
в³русолог³чної в³дпов³д³ на 12-му тижн³ (СВВ12) залежно в³д
генотипу склала: при 1а генотип³ ВГС – 100,0%, при 1b генотип³ – 92,0%, при 2-му – 90,9% ³ при 3а – 96,7%. Попередн³й
досв³д л³кування не впливав на показники СВВ12 при вс³х
генотипах. Наявн³сть цирозу печ³нки дещо знижувала ефективн³сть л³кування, зокрема при 1b ³ 3а генотипах в³дсоток пац³єнт³в
з³ СВВ12 був меншим ³ склав 88,9 ³ 92,9% в³дпов³дно, пор³вняно
з 92,0 ³ 96,7% – у загальн³й груп³. Загалом у 12 пац³єнт³в у
нашому досл³дженн³ спостер³гався рецидив ³ загальна ефективн³сть л³кування склала 94,1% (193/205). При цьому серед пац³єнт³в з цирозом печ³нки з ус³ма генотипами р³вень СВВ12 був
90,6% (29/32), а серед пац³єнт³в з попередн³м досв³дом л³кування – 95,7% (22/23). Б³льш³сть поб³чних явищ у пац³єнт³в на
фон³ л³кування були легкими (клас 1-2) ³ кл³н³чно керованими,
переважно пов’язан³ ³з застосуванням ПЕГ ²НФ.
Висновки. Режими л³кування пац³єнт³в з ВГС-³нфекц³єю при
використанн³ схем на основ³ софосбув³ру є високоефективними ³
безпечними, у тому числ³ у пац³єнт³в з цирозом печ³нки ³
попередн³м досв³дом л³кування.
Н.Г. Зав³днюк, М.А. Андрейчин, Н.А. Ничик, Я.². Йосик, ².С. ²щук
NIPAH-ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ: ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Зоонозн³ захворювання, збудники яких можуть долати м³жвидовий бар’єр, в³д тварин до людини чи навпаки, завжди були
особливо небезпечними. Їх ун³кальн³сть полягає в тому, що вони
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спричиняються м³кроорган³змами, як³ виживають в орган³змах
господар³в, котр³ мають ³мун³тет до цих недуг. Їх резервуаром у
природ³ найчаст³ше є мавпи, гризуни, кажани ³ комахи.
Люди ³нф³куються, контактуючи ³з зараженою твариною
(через укуси або подряпини, вид³лення – слину, фекал³ї або слиз
чи аерогенним шляхом при перебуванн³ поблизу джерела збудника). Часто ц³ захворювання мають високу контаг³озн³сть у
зв’язку з в³дсутн³стю будь-якого ³мун³тету в людськ³й популяц³ї та
легк³сть передач³. Серед них давно в³дом³ зоонози – гарячки
Зах³дного Н³лу, Ебола, денге, сказ ³, звичайно, COVID-19, збудник якого зум³в перетнути м³жвидовий бар’єр.
Останн³м часом все б³льше таких ³нфекц³й виникає через
посилення взаємод³ї людини з довк³ллям. ²нтенсивний розвиток
с³льського господарства й знищення л³с³в вимушено ставлять
людей ³ тварин в одне й те ж середовище ³снування. Яскравим
прикладом цього є поява в³русу Nipah (N³V) роду Henipavirus,
родини Paramyxoviridae в країнах П³вденно-Сх³дної Аз³ї та
Австрал³ї. Cубкл³н³чними нос³ями N³V стали плодоїдн³ кажани з
роду Pteropus, до яких в³рус добре пристосувався.
Центр з контролю за захворюваннями (CDC, США) в³дн³с
NiV до 4-го р³вня б³олог³чної безпеки (BSL – biosafety level). Це
вища категор³я б³олог³чної безпеки в³д збудник³в ³нфекц³йних
хвороб, як³ можуть поширюватися пов³тряно-краплинним механ³змом, ³ проти них не розроблен³ ет³отропне ³ специф³чне л³кування
та проф³лактика. CDC також в³дн³с NiV до б³оагент³в категор³ї С,
третього найвищого пр³оритету щодо б³олог³чної загрози. Доступн³сть, простота виробництва ³ розповсюдження, високий р³вень
смертност³ в³д NiV вказують на можлив³сть його використання в
якост³ б³олог³чної зброї.
Мета роботи – узагальнити дан³ про NiV як ³мов³рного
наступного збудника пандем³ї п³сля COVID-19.
Захворювання, спричинен³ в³русом NiV, були вперше описан³
в 1998-1999 рр. п³д час спалах³в серед свиней ³ людей в Малайз³ї.
З часом NiV перестав реєструватися в Малайз³ї, однак з 2001 р.
виявлено окрем³ випадки захворювання у людей в Бангладеш³ та
сус³дньому рег³он³ сх³дної ²нд³ї. До групи ризику можуть входити
й ³нш³ рег³они, оск³льки серолог³чн³ докази присутност³ NiV
виявлено серед деяких ³нших вид³в кажан³в в Камбодж³, Ган³,
²ндонез³ї, Мадагаскар³, Ф³л³пп³нах ³ Таїланд³. Показник летальност³ оц³нюється в³д 40 до 75%.
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Припускають, що NiV, ймов³рно, може спричинити пандем³ю. Для боротьби з майбутн³ми спалахами ³нфекц³ї терм³ново
необх³дно зосередитися на спостереженн³ за здоров’ям тварин як
у дик³й природ³, так ³ на тваринницьких фермах; налагодити
мон³торинг здоров’я людей та стану довк³лля; п³двищити безпеку
харчових продукт³в; забезпечити еколог³чний контроль за вирубкою л³с³в ³ використанням земель; залучити до сп³впрац³ на глобальному р³вн³ представник³в ус³х країн. Розробка ³ впровадження
наукових настанов, а також ³нвестування у досл³дження, що
стосуються таких в³рус³в ³ виготовлення вакцин, повинн³ викликати п³дтримку з боку св³тових л³дер³в та пол³тик³в.
Триваюча пандем³я COVID-19 дуже ослабила економ³ку ³
виявила неспроможн³сть ³снуючих систем охорони здоров’я ефективно протид³яти їй. ²з 215 країн лише одиничн³ ефективно
боряться з пандем³єю, маючи спец³ал³зован³ медичн³ заклади з
п³дготовленим персоналом. Сумн³вно, що ми зможемо передбачити, якою буде наступна еп³дем³я, зокрема NIPAH-³нфекц³ї, але
до неї треба ретельно готуватися.

В.². Задорожна, ².Л. Маричев, О.². Процап
ФОРМУВАННЯ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ
НА COVID-19 ТА ЩЕПЛЕННЯ ВАКЦИНОЮ
НА ОСНОВІ мРНК

ДУ «²нститут еп³дем³олог³ї та ³нфекц³йних хвороб
³м. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Актуальність. Дотепер залишається не визначеними багато
питань, насамперед щодо можливост³ повторного захворювання
на COVID-19 ³ персистенц³ї збудника у перехвор³лих ос³б; тривалост³ набутого п³сля захворювання та п³слявакцинального ³мун³тету; рол³ в патогенез³ захворювання кл³тинної та гуморальної
ланок ³мунної в³дпов³д³; нейтрал³зуючої властивост³ антит³л проти
генетичних мутант³в SARS-CoV-2; характеристики п³слявакцинального ³мун³тету для вакцин, розроблених на р³зних б³отехнолог³чних платформах.
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Мета роботи та матеріали і методи. Анал³тичний огляд
закордонних наукових л³тературних джерел з проблеми ³мунопроф³лактики COVID-19.
Результати та обговорення. П³сля того, як 30 с³чня
2020 р. ВООЗ визнала спалах коронав³русної ³нфекц³ї, спричиненої в³русом SARS-CoV-2, надзвичайною ситуац³єю у сфер³ охорони здоров’я, що має м³жнародне значення, стала можлива в
подальшому реєстрац³я вакцин в³д COVID-19 в екстреному порядку. У п³дсумку на початок 2021 р. у св³т³ розроблялося
близько 200 потенц³йних вакцин проти COVID-19, випробування
на людях проводилося для 63 препарат³в, а 6 ³з них вже застосовувалися в р³зних країнах, хоча 3-тя стад³я кл³н³чних випробувань все ще не була зак³нчена.
²нновац³йна вакцина на платформ³ мРНК, розроблена
н³мецькою компан³єю BioNTech ³ американським фармацевтичним
концерном Pfizer, стала 1-ою дозволеною в грудн³ 2020 р. до застосування в ЄС ³ першою преквал³ф³кованою ВООЗ. Кл³н³чн³
випробування, як³ продовжуються, повинн³ дати науково обґрунтован³ в³дпов³д³ на багато питань, насамперед щодо безпечност³,
можливост³ вакцинованої людини поширювати коронав³рус,
характеру, тривалост³ та ст³йкост³ п³слявакцинального ³мун³тету.
Досл³дження Christoph Kreer (2020) виявили в кров³ хворих на
COVID-19 загалом понад 250 вид³в антит³л, вироблених орган³змом пац³єнт³в, 28 ³з них знешкоджували в³рус найб³льш ефективно. Кр³м антит³л, в ³мунн³й в³дпов³д³ зад³ян³ й ³нш³ ³мунокомпетентн³ кл³тини, у тому числ³ Т-л³мфоцити, як³ також беруть
участь у формуванн³ ³мунної пам’ят³ ³ в³д³грають не меншу роль у
захист³ в³д COVID-19, н³ж специф³чн³ антит³ла, оск³льки тривал³сть життя Т-л³мфоцит³в значно довше (Braun J., 2020).
Jocelyn Solis-Moreira (2021) була досл³джена реакц³йна здатн³сть зразк³в сироватки, в³д³браних у щеплених вакциною мРНК
ос³б та людей, що перехвор³ли на COVID-19, проти р³зних вар³ант³в в³русу SARS-CoV-2, що мають мутац³ї в д³лянц³ рецепторзв’язуючого домену (RBD) протеїну S. Отриман³ дан³ показали,
що вс³ пол³клональн³ сироватки тих, хто перехвор³в на COVID-19,
краще зв’язуються з RBD N501Y, н³ж з RBD дикого типу, тод³ як
для вар³анту B.1.351 з мутац³єю RBD спостер³галося приблизно
40% зниження. Сироватки вакцинованих ос³б продемонстрували
52

зменшення вдв³ч³ реакц³йної здатност³ проти мутац³й у RBD,
наявних у в³рус³в вар³ант³в B.1.351 та P.1. Встановлено також,
що 1 доза вакцини мРНК COVID-19 BNT162b2 ³ндукує ст³йк³
кл³тинн³ та гуморальн³ ³мунн³ в³дпов³д³ як у наївних, так ³ у
перехвор³лих ос³б. У груп³ наївних ос³б реактивн³сть Т-кл³тин
швидко зменшується, але знову зростає п³сля 2-ї дози, разом ³з
продукц³єю специф³чних IgG до протеїну S. У той же час, у груп³
ос³б, що перехвор³ли на COVID-19, 2-га доза вакцини фактично
зменшує специф³чну в³дпов³дь Т-кл³тин, ³ндуковану 1-ю дозою. Ц³
дан³ попередньо можуть св³дчити про те, що 2-гу дозу не сл³д
вводити перехвор³лим, принаймн³, поки не будуть проведен³
додатков³ досл³дження щодо цього аспекту вакцинац³ї.
Висновки. Встановлено, що особи, як³ мають антит³ла п³сля
перенесеного COVID-19, можуть бути не захищен³ в³д нових
вар³ант³в коронав³русу, особливо якщо вони м³стять мутац³ю
E484K. Виявлено, що в антит³л, ³ндукованих мРНК-вакциною,
була обмежена ефективн³сть щодо зв’язування з мутованим
(мутац³я E484K) RBD збудником COVID-19, який характерний
для вар³ант³в B.1.351 (П³вденна Африка) ³ P.1 (Бразил³я).

О. Зубач
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Кл³н³чний переб³г лептосп³розу має свої
особливост³ залежно в³д рег³ону, де ф³ксуються випадки хвороби,
адже кл³мато-географ³чн³ характеристики конкретної територ³ї
впливають на еп³зоотичний процес ³ умови життя тварин, як³
слугують основним джерелом для зараження лептосп³розом. Це
може призводити до ³нф³кування людей певним сероваром, що
великою м³рою визначає тяжк³сть кл³н³чного переб³гу.
Мета роботи – вивчити кл³н³чн³ особливост³ переб³гу лептосп³розу на Льв³вщин³.
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Матеріали і методи. Проанал³зовано медичн³ карти пац³єнт³в, як³ л³кувалися стац³онарно у Льв³вськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ (ЛО²КЛ) протягом 2002–2019 рр. з приводу
лептосп³розу. Статистичну обробку проводили п³сля створення
бази даних у редактор³ Microsoft Excel, користуючись методами
вар³ац³йної статистики величин ³з використанням програми
«Statistica 10.0». Д³агноз лептосп³розу базувався на кл³н³ко-анамнестичних даних ³з урахуванням загальнокл³н³чних ³ б³ох³м³чних
показник³в та результат³в специф³чної лабораторної д³агностики –
реакц³ї м³кроаглютинац³ї та л³зису (РМА) та пол³меразної ланцюгової реакц³ї (ПЛР).
Результати та обговорення. Протягом пер³оду досл³дження в ЛО²КЛ був прол³кований 451 хворий ³з лептосп³розом. Серед
госп³тал³зованих пац³єнт³в ж³нок було в чотири рази менше н³ж
чолов³к³в – 86 (19%) проти 364 (81%). Середн³й в³к пац³єнт³в
склав (49,59±15,14) року, при цьому ж³нки були значно старшими пор³вняно чолов³ками – (59,88±13,12) проти (47,16±
14,56) року, р<0,001. Мешканц³в с³льської м³сцевост³ було
незначно б³льше (234; 51,88%) за жител³в м³ста (217; 48,12%).
Легкий переб³г хвороби в³дзначено у 14 (3,1%) пац³єнт³в, середньотяжкий – у 126 (27,94%), тяжкий – у 311 (68,99%) ос³б.
Жовтянична форма хвороби спостер³галася у 340 (75,39%) пац³єнт³в, безжовтянична – у 111 (24,61%). При цьому частота наявност³ жовтяниц³ зростала пропорц³йно до тяжкост³ хвороби. Так,
в³дсоток жовтяничних форм при легкому переб³гу склав 42,86%,
середньотяжкому – 53,97%, що в³рог³дно менше н³ж при тяжкому переб³гу хвороби – 85,53% (р<0,01). Наявн³сть ускладнень
спостер³галася у 351 (75,61%) хворого. У пац³єнт³в з жовтяницею
ускладнення спостер³галися в³рог³дне част³ше (280; 82,35%) н³ж
при безжовтяничних формах недуги (71; 63,96%), р<0,001. Хвороба зак³нчилась одужанням у 415 (92,02%) пац³єнт³в, летальних
випадк³в було заф³ксовано 36 (7,98%).
Висновки. Протягом останнього двадцятир³ччя на Льв³вщин³ було зареєстровано майже п³в тисяч³ випадк³в лептосп³розу,
проте, ймов³рно, що реальна захворюван³сть була в рази вищою
за оф³ц³йн³ показники, адже значна частина хворих ³з легким
переб³гом недуги за медичною допомогою до л³кувально-проф³лактичних установ не зверталася. Для госп³тал³зованих пац³єнт³в
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³з ц³єю недугою типовим було переважання тяжких жовтяничних
форм ³з наявн³стю р³зного роду ускладнень. Попри цей факт,
летальн³сть на теренах Льв³вщини була в³дносно невисокою, що
можна пояснити як³стю надання медичної допомоги у проф³льних
стац³онарах област³, а також значною насторожен³стю л³кар³в
первинної ланки щодо лептосп³розу ³, в³дпов³дно, швидким скеруванням пац³єнт³в на стац³онарне л³кування.
О. Зубач, В. ²ван³сик, Н. Прикуда
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНИХ ГЕПАТІВ
У ХВОРИХ НА ВІЛ/СНІД

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Протягом останн³х десятир³ч р³вень захворюваност³ на В²Л/СН²Д невпинно зростає в усьому св³т³. Україна
займає одне з перших м³сць щодо к³лькост³ В²Л-³нф³кованих в
Європ³. Враховуючи значний р³вень споживач³в ³н’єкц³йних наркотик³в у країн³, нер³дким є поєднання В²Л/СН²Ду з в³русними
гепатитами (ВГ).
Мета роботи – з’ясувати еп³дем³олог³чн³ особливост³ в³русних гепатит³в у В²Л-³нф³кованих на Льв³вщин³.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з
³стор³й хвороб пац³єнт³в ³з В²Л/СН²Дом та ВГ, як³ перебували на
л³куванн³ у Льв³вськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³
(ЛО²КЛ) у 2016–2020 роках.
Результати та обговорення. Протягом останн³х чотирьох
рок³в у ЛО²КЛ л³кування з приводу В²Л/СН²Ду проходили
164 пац³єнти. Летальне завершення хвороби спостер³галось у
19 ос³б, що склало 11,58%. Серед ус³х захвор³лих ВГ виявлений
у 43 (26,2%) пац³єнт³в. В³рог³дно част³ше спостер³галась хрон³чна
HCV-³нфекц³я – 32 (74,4%) пац³єнти пор³вняно з ко-³нфекц³єю
HBV+HCV – 8 (18,7%) ³ хрон³чною HBV-³нфекц³єю – 3 (6,9%)
особи. ВГ на стад³ї цирозу печ³нки спостер³гався у 15 (34,88%)
пац³єнт³в. З них у 8 (80,0%) причиною цирозу була HCV-³нфекц³я, у 2 (13,3%) – ко-³нфекц³я HBV+HCV, в 1 (6,7%) – HBV55

³нфекц³я. Середн³й в³к пац³єнт³в ³з В²Л/СН²Д+ВГ склав
(37,4±0,9) року. В³рог³дно част³ше хвор³ли чолов³ки –
32 (78,3%) пор³вняно з ж³нками – 11 (21,7%), p<0,001. У сп³вв³дношенн³ 3:2 хвор³ли мешканц³ м³ста ³ жител³ села –
29 (67,4%) проти 14 (32,6%), p<0,001. Летальн³сть у пац³єнт³в з
В²Л/СН²Д+ВГ склала 20,0%, проте ВГ чи його ускладнення не
стали причиною смерт³ в жодному з вказаних вище випадк³в.
Висновки. Отриман³ результати св³дчать, що на територ³ї
Льв³вщини впродовж останн³х чотирьох рок³в у кожного четвертого пац³єнта з В²Л/СН²Д також спостер³гався ВГ ³з парентеральним механ³змом передач³ збудника. В³рог³дно част³ше комб³нац³я В²Л/СН²Д+ВГ була у чолов³к³в, пор³вняно з ж³нками. У
¾ випадк³в ус³х ³нф³кованих спостер³галась хрон³чна HCV³нфекц³я. У третини пац³єнт³в ВГ характеризувався переходом у
стад³ю цирозу печ³нки. Доц³льно посилити проведення осв³тн³х
заход³в щодо можливостей ³нф³кування парентеральними ВГ та
В²Л/СН²Д у групах ризику.
Л.А. ²ванова, М.Н. Гарас, ².Б. Горбатюк, Л.Р. Романчук
COVID-19 У НОВОНАРОДЖЕНИХ: ДОСВІД НА ПРИКЛАДІ
КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Черн³вецька область вид³ляється серед ³нших
областей тим, що саме тут у березн³ 2020 р. був зареєстрований
перший в Україн³ хворий на COVID-19. За даними оф³ц³йної
статистики, захворюван³сть в област³ наприк³нц³ березня 2021 р.
становила 7 572,3 на 100 тис. населення, показник смертност³ –
144,8 на 100 тис. населення при р³вн³ летальност³ 1,9%. Серед
захвор³лих д³тей реєструвалися випадки коронав³русної хвороби,
спричиненої SARS-CoV-2, були вони ³ у новонароджених.
Метою роботи було провести анал³з окремих аспект³в
випадк³в COVID-19 у новонароджених.
Матеріал та методи. З дотриманням принцип³в б³оетики
проведено анал³з 12 карт стац³онарного хворого новонароджених
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д³тей, госп³тал³зованих в ³нфекц³йн³ в³дд³лення ОКНП «Черн³вецька обласна кл³н³чна л³карня» з приводу ³нфекц³ї, спричиненої
SARS-CoV-2. Анал³з проводився з урахуванням анамнестичних,
еп³дем³оло³гчних, кл³н³чних та окремих лабораторних показник³в.
Вериф³кац³я SARS-CoV-2 зд³йснена шляхом молекулярно-генетичного досл³дження у вигляд³ пол³меразної ланцюгової реакц³ї
зворотної транскрипц³ї мазка з носоглотки на п³дстав³ отриманих
позитивних результат³в. Статистичний анал³з проводився з використанням метод³в описової статистики.
Результати та обговорення. Ус³ новонароджен³ були
доношеними, 11 з них народжен³ природн³м шляхом, ще в 1 випадку пологорозр³шення проводилося шляхом кесаревого розтину
через акушерськ³ причини. На грудному вигодовуванн³ знаходилися 9 (75,0%) д³тей. Причинний еп³дем³олог³чно значимий контакт установлено в 11 (91,7%) д³тей, зокрема у 3 новонароджених контакт з SARS-CoV-2-позитивною мат³р’ю в пологах, решта д³тей контактували з джерелом ³нфекц³ї в домашн³х умовах
п³сля виписки з пологопом³чних заклад³в ³ саме вони реал³зували
ман³фесну форму захворювання з дом³нуванням загальних та
респ³раторних симптом³в. Так, найчаст³шими проявами були гарячка (7 д³тей), нежить (6) ³ в³дмова в³д їж³ (6). Гастро³нтестинальн³ прояви ³ симптоми ураження нижн³х дихальних шлях³в
зустр³чалися р³дше, зокрема, кашель (2 дитини), задишка (1),
зригування/блювання (2) ³ розр³дження випорожнень (1). У лабораторних показниках у 3 новонароджених в³дм³чався тромбоцитоз (>500 Г/л). Окр³м того, 3 новонароджених, як³ контактували з SARS-CoV-2-позитивними матерями в пологах, реал³зували
асимптомн³ субкл³н³чн³ форми захворювання.
Висновки. Реал³зац³я ман³фесних/безсимптомних форм
COVID-19 у пер³од новонародженост³ залежала в³д часу контакту
новонародженого з джерелом ³нфекц³ї. Симптоми ман³фесних
форм включали ознаки порушення загального стану, респ³раторн³
та гастро³нтестинальн³ прояви.
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Н.О. ²ванченко, О.С. Лич
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЯВЛЕННЯ IgG ДО BORDETELLA
PERTUSSIS СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького,
ДУ «Льв³вський обласний лабораторний центр
М³н³стерства охорони здоров’я України», м. Льв³в
Актуальність. Пандем³я COVID-19 внесла корективи у роботу заклад³в охорони здоров’я як України, так ³ Льв³вщини. У
Льв³вськ³й област³ 24 стац³онари були перепроф³льован³ для
роботи з хворими на COVID-19 ³ п³дозрою на цю недугу. Пр³оритетним лабораторним обстеженням було виявлення РНК в³русу
SARS-CoV-2 методом ПЛР у матер³ал³ з носо- ³ ротоглотки хворих. При отриманн³ негативних результат³в проводилось визначення сироваткових антит³л клас³в IgM та IgG до в³русу SARSCoV-2. У той же час в Україн³ не опубл³кован³ дан³ про скрин³нгов³ лабораторн³ досл³дження на виявлення ³нших збудник³в, як³
спричиняють хворобу з кл³н³чними проявами у вигляд³ кашлю.
Описан³ випадки ко³нфекц³ї COVID-19 ³ кашлюку в Бразил³ї.
Мета роботи. Визначити к³льк³сн³ показники сироваткових
анти-IgG до B. pertussis у хворих на COVID-19.
Матеріали і методи. Методом ³муноферментного анал³зу
було проведено к³льк³сне визначення анти-IgG до B. pertussis у
сироватках кров³ 31 хворого на COVID-19 у пер³од з 14-го по
21-ий день в³д початку хвороби, в яких д³агноз коронав³русної
хвороби був п³дтверджений виявлення РНК в³русу SARS-CoV-2.
Обстежувались пац³єнти з³ середньотяжким ³ тяжким переб³гом
недуги. Проведено статистичний анал³з отриманих держаних
результат³в.
Результати та обговорення. Серед пац³єнт³в з COVID-19,
в яких визначали анти-IgG до B. pertussis не було ос³б, як³ впродовж останн³х 10 рок³в вакцинувались проти кашлюку або мали в
анамнез³ перенесений кашлюк. Пров³дним симптомом хвороби в
ус³х пац³єнт³в був сухий виснажливий кашель. Зг³дно отриманих
результат³в, у 5 (16,12%) ос³б з 31 обстеженого виявлено високий р³вень антит³л класу IgG до B. pertussis (б³льше або дор³внює
50 BU/мл), у 18 (58,08%) – позитивний р³вень антит³л (б³льше
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або дор³внює 10 BU/мл ³ менше 50 BU/мл), а у 8 (25,80%) –
результат був негативним (менше 10 BU/мл). Зг³дно з ³нструкц³єю виробника, високий р³вень антит³л може св³дчити про
кашлюк у пер³од³ реконвалесценц³ї, позитивний р³вень – про
перенесений кашлюк впродовж останн³х 5 рок³в.
Висновки. Недооц³нена роль B. pertussis як ет³олог³чного
чинника хвороб з тривалим кашлем у дорослих. Кашель у таких
ос³б з тривал³стю понад 14 дн³в є п³дставою для призначення
лабораторних обстежень на кашлюк. Особливост³ д³агностики ³
л³кування випадк³в ко³нфекц³ї COVID-19 та кашлюку потребують
подальшого вивчення.
Ia.I. Iosyk, M.A. Andreychyn, N.H. Zavidnyuk, N.N. Nuchyk
CLINICAL MANAGEMENT COMBINE INFLUENZA
AND OTHER ACUTE RESPIRATORY INFECTION

Department of Infectious Diseases and Epidemiology
I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University,
Ternopil, Ukraine
Background. Recently, Influenza and acute respiratory viral
infection (ARVI) has been dominating in the structure of infectious
pathology of many countries regardless of the degree of their
economic development. They make up about 90.0% of all cases and
the incidence of infectious diseases annually is from 3 to 5 million
serious flu cases. ARVI is an etiologically heterogeneous group of
infectious diseases of respiratory tract, which have similar mechanisms of development, epidemiological and clinical characteristics.
Influenza and other ARVI is an urgent matter because of their
frequency and prevalence as well as due to causing a social and
economic harm. In recent years, a significant influence of mixed
infections on the development of ARVI that are accompanied by a
more severe course and development of various complications has
been noted.
The modern epidemic process is characterized by combine
circulation different types of influenza virus and other ARVI.
The aim of the research is to evaluate clinical features of
influenza and other acute respiratory infection in combination with
different respiratory viruses.
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Methods. Under observation was 318 persons with influenza
and other acute respiratory viral infection, including 83 (26.1%)
with pneumonia. Laboratory diagnosis was confirmed by PCR.
Results. Etiological diagnosis was confirmed in 71.7%
patients. Monoinfection was found in 50.3% patients, the
combination of viruses (2–8 pathogens) – in 22.3% patients. In
28.8% patients pathogen wasn`t determined. In patients with
polyinfection the duration was more severe than in the
monoinfection (p<0.01), especially in pneumonia (87.5%, p<0.01).
In 1-2-nd days of disease were hospitalized 37.1% patients, mostly
with monoinfection (44.6%), others – later (26.4%) – from 5-th to
14-th day. In 66.9% of patients was febrile fever, often in patients
with a combination of viruses (p<0.001). Fever in patients with
polyinfection was longer than patients with monoinfection:
(4.06±0,21) to (2.97±0,64) days (p>0.05). Headache noted in
88.7% of patients, myalgia – (47.2%). This classic symptom for
influenza such as pain in eyeballs was rare – only 4.4% of people.
Nausea (13.4%) and vomiting (4.0%) were regarded as a signs of
intoxication. Intoxication syndrome in patients with monoinfection
lasted (3.30±0,19) days against (4.40±0,14) days in patients with
multiple viruses (p<0.001). Duration of catarrhal syndrome
depended on the number of detected pathogens – when monoinfection (4.73±0,25) against (5.90±0,43) days at polyinfection
(p<0.001). The clinical duration of disease was independent of
etiological factor. Complications of pneumonia were recorded more
frequently with monoinfection and confirmed radiographically in
89.2% cases. Joining of pneumonia characterized by a change in the
wet dry cough (20.4%), dyspnea (19.3%), chest pain when
breathing (13.2%), hemoptysis (4.8%). The physical data for the
diagnosis of pneumonia were insufficient. The most severe cases of
pneumonia progressed rapidly, as evidenced by the negative clinical
data and X-ray dynamics transition focal pneumonia in
polysegmental, subtotal or total.
Conclusions. Clinical differentiation of influenza and other
acute respiratory disease impossible without specific laboratory
confirmation. Attention was paid to the fact that etiological
deciphering the causative agent for clinical data is important. The
course of disease depends on pathogen combination. The longer
fever catarrhal syndrome were present in patient with pathogen
combination.
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².О. Ключник, Т.О. Чумаченко
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність. Багатокомпонентн³ ун³кальн³ фактори збройного конфл³кту на Донбас³ впливають на ус³ сфери життя людей,
що являється об’єктом особливої уваги фах³вц³в багатьох
напрямк³в з проф³лактики, д³агностики та л³кування В²Л-³нфекц³ї.
На початку под³й у рег³он³ систему мон³торингу ³ контролю за
даною нозолог³чною формою було повн³стю зруйновано, її в³дновлення потребувало деякого часу, що не могло не вплинути на
еп³дем³чний процес В²Л-³нфекц³ї.
Метою проведеного еп³дем³олог³чного досл³дження було
визначення за останн³ 5 рок³в окремих особливостей переб³гу
В²Л-³нфекц³ї у Луганськ³й област³ в нетипових умовах соц³альної
кризи ³ формування робочих г³потез щодо їх причин.
Матеріали і методи. У робот³ використан³ оф³ц³йн³ дан³
рутинного еп³дем³олог³чного мон³торингу за В²Л-³нфекц³єю на
адм³н³стративних територ³ях Луганської област³, що п³дконтрольн³
Уряду України, за 2016–2020 рр; у ход³ досл³дження застосовано
описов³ прийоми еп³дем³олог³чного методу.
Результати та обговорення. За пер³од спостереження у
Луганськ³й област³ в³дм³чалася стала тенденц³я до зниження
р³вня захворюваност³ населення на В²Л-³нфекц³ю, щор³чн³ темпи
зниження досягали в³д 0,7 до 32,3%. Так, якщо у 2016 р. р³вень
захворюваност³ складав 29,3 на 100 тис. населення, то у 2020 р.
цей показник був вже майже на 38,0% нижче ³ складав 18,2 на
100 тис. населення.
Незважаючи на досить позитивну динам³ку еп³дем³чного
процесу В²Л-³нфекц³ї в рег³он³, щор³чно за весь час проведення
досл³дження серед ос³б з вперше в житт³ встановленим д³агнозом
В²Л-³нфекц³ї переважали пац³єнти, у котрих захворювання д³агностоване вже на ²²²–²V кл³н³чних стад³ях (в³д 50,0 до 54,0%).
Сл³д в³дм³тити, що у Луганськ³й област³ показник залучення
до обстежень з визначення абсолютної та в³дносної к³лькост³
CD4+-л³мфоцит³в пац³єнт³в з В²Л-³нфекц³єю, як³ перебували п³д
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медичним наглядом, зр³с з 74,7% у 2016 р. до 85,6% – у 2020 р.,
а отриман³ результати досл³джень св³дчать про стаб³льне переважання ³ зростання частки зразк³в кров³ з к³льк³стю CD4+-л³мфоцит³в б³льше 500 кл./мкл (з 44,7% у 2016 р. до 61,0% – у
2020 р.).
Висновки. За пер³од проведення досл³дження у Луганськ³й
област³ п³сля руйнац³ї виявлен³ непрям³ ознаки ефективного
в³дновлення та удосконалення рег³ональної системи контролю за
В²Л-³нфекц³єю, як, наприклад, результати мон³торингу визначення к³лькост³ CD4+-л³мфоцит³в серед пац³єнт³в, як³ перебувають
п³д медичним наглядом.
Однак стал³ показники вкрай зап³зньої д³агностики В²Л³нфекц³ї на фон³ значного зниження р³вня захворюваност³ населення дозволяють стверджувати про збереження суттєвих прогалин у систем³ протид³ї В²Л-³нфекц³ї у Луганськ³й област³, вимагають внесення до проф³лактичних ³ д³агностичних програм
зм³н, адаптованих до рег³ональних особливостей.
Т.². Коваль, А.². Ваценко, В.А. Боднар, Т.М. Котелевська,
О.М. ²зюмська, Н.О. Прийменко, Л.М. Сизова, О.Г. Марченко,
Н.П. Свириденко, Л.М. Кал³н³ченко
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРЕДИКТОРІВ
ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19

Полтавський державний медичний ун³верситет,
КП «Полтавська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня ПОР», м. Полтава
Актуальність. Пандем³я нової коронав³русної ³нфекц³ї стала
серйозним викликом для всього людства ³ спричинила велику
к³льк³сть смертей. В³домо, що найб³льш вразливими групами щодо
тяжкого переб³гу та розвитку ускладнень COVID-19 є особи похилого в³ку з³ супутньою патолог³єю (бронх³альна астма, цукровий
д³абет, ожир³ння, серцево-судинн³ та онколог³чн³ захворювання,
патолог³я нирок) (CDC, 2020). Тяжкий переб³г COVID-19 характеризується високим ризиком розвитку гострого респ³раторного
дистрес-синдрому, формуванням ф³брозу легень, пол³органної
недостатност³. В³дсутн³сть специф³чної терап³ї та високий р³вень
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летальност³ визначає особливу актуальн³сть для вивчення ³ндив³дуальних предиктор³в тяжкого переб³гу нової коронав³русної
хвороби.
Мета роботи: визначити ³ндив³дуальн³ предиктори тяжкого
переб³гу гострої респ³раторної хвороби COVID-19 у госп³тал³зованих пац³єнт³в.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з
150 ³стор³й хвороб пац³єнт³в ³з п³дтвердженою гострою респ³раторною хворобою COVID-19, як³ знаходились на стац³онарному
л³куванн³ в госп³тальному та реан³мац³йному в³дд³леннях КП
«Полтавська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня» Полтавської
обласної ради з вересня 2020 по с³чень 2021 р. Д³агноз COVID-19
було встановлено на п³дстав³ виявлення РНК SARS-CoV-2 у
матер³ал³ назофарингеального з³шкр³бу методом ПЛР. Тяжк³сть
переб³гу захворювання оц³нювали зг³дно з рекомендац³ями ВООЗ
(2020) ³ чинних наказ³в МОЗ України. Для виявлення предиктор³в тяжкого переб³гу хвороби проводили оц³нку соц³ально-демограф³чних, кл³н³чних ³ лабораторних даних. Статистична обробка
проводилась методом простої лог³стичної регрес³ї з розрахунком
показника в³дношення шанс³в (OR), 95% дов³рчого ³нтервалу (С²)
та р³вня значимост³ (р).
Результати та обговорення. Проведений анал³з показав,
що серед госп³тал³зованих хворих на гостру респ³раторну хворобу
COVID-19 основну частку становили пац³єнти похилого в³ку
(70,0%). Переважали хвор³ з тяжким (64,0%) ³ середньотяжким
(29,7%) переб³гом недуги, значно менша к³льк³сть ос³б мала
критичний переб³г (6,3%). Середн³й в³к хворих з тяжким переб³гом склав (65,7±2,2) року, частка ос³б ж³ночої стат³ – 52,3%.
Б³льш³сть пац³єнт³в мали супутню хрон³чну патолог³ю: г³пертон³чну хворобу (65,2%), ³шем³чну хворобу серця (14,2%), хрон³чне обструктивне захворювання легень (6,8%), патолог³ю шлунково-кишкового тракту (30,8%), ожир³ння (20,0%), цукровий
д³абет (16,8%), злояк³сн³ новоутворення (3,6%), хрон³чну хворобу нирок (1,6%). Було проанал³зовано 29 потенц³йних фактор³в
ризику тяжкого переб³гу в пац³єнт³в з респ³раторною хворобою
COVID-19, серед яких статистично значимими виявились: в³к
старше 60 рок³в (ОR=5,1 [95% СI 2,2-7,4], р=0,002), тривал³сть
захворювання до госп³тал³зац³ї б³льше 7 д³б (ОR=4,2 [95% СI 3,211,5], р=0,001), наявн³сть супутньої патолог³ї серцево-судинної
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системи (ОR=2,3 [95% СI 1,2-5,8], р=0,028), шлунково-кишкового
тракту (ОR=3,1 [95% СI 2,4-10,8], p=0,038), ожир³ння (ОR=3,3
[95% СI 1,7-8,3], p=0,030), цукровий д³абет (ОR=4,9 [95% СI 3,015,6], p=0,015), п³двищений р³вень D-димеру (ОR=8,2 [95% СI
6,2-23,5], р=0,001), п³двищення р³вня СРБ (ОR=3,2 [95% СI 1,819,5], p=0,041), л³мфопен³я (ОR=3,5 [95% СI 2,1-9,4], р=0,007).
Висновки. Предикторами тяжкого переб³гу в пац³єнт³в з
п³дтвердженим COVID-19 виявилися: в³к старше 60 рок³в, тривал³сть захворювання до госп³тал³зац³ї б³льше 7 д³б, наявн³сть
супутньої патолог³ї серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, ожир³ння, цукровий д³абет, п³двищення р³вня СРБ,
Д-димеру та л³мфопен³я.
Т.². Коваль, Т.М. Котелевська, В.А. Боднар, В.А. Полторапавлов,
Н.П. Лимаренко, О.². Здор, Л.Г. Волошина, Р.О. Пономаренко,
С.Л. Пон³матченко
УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ МАЛЯРІЇ (клінічний випадок)

Полтавський державний медичний ун³верситет,
м. Полтава, КП «Полтавська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня ПОР», м. Полтава
Актуальність. Зг³дно даних ВООЗ, у 2019 р. у св³т³ зареєстровано 229 млн випадк³в захворювання на маляр³ю, серед
яких 409 тис. зак³нчилися летально. Гостре ураження нирок при
маляр³ї характерне для 1,0-4,8% випадк³в в ендем³чних країнах,
20,0-30,0% – у європейському рег³он³ та 20,0-50,0% пац³єнт³в,
що потребують госп³тал³зац³ї. Патогенез ураження нирок при
маляр³ї охоплює широкий спектр механ³зм³в: гемодинам³чних,
³муноопосередкованих ³ метабол³чних, як³ формують складну комб³нац³ю фактор³в, що призводять до гострої ниркової недостатност³. Тому представляє ³нтерес анал³з кл³н³чного випадку маляр³ї, що переб³гав з ураженням нирок, з метою оптим³зац³ї д³агностично-л³кувальної тактики ведення таких пац³єнт³в.
Мета роботи – опис кл³н³чного випадку маляр³ї, спричиненої P. falciparum, з ураженням нирок.
Результати та обговорення. 41-р³чний громадянин
України, ³нженер, госп³тал³зований у вересн³ з фебрильною
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гарячкою, м³алг³ями, потемн³нням сеч³, блюванням. При огляд³:
жовтяниця, ³нтоксикац³йний, диспепсичний синдроми. Лабораторн³ зм³ни: лейкоцитоз ³ пом³рна г³перб³л³руб³нем³я, м³кроскоп³я
товстої крапл³ кров³ – без патолог³ї. Тиждень тому повернувся з
п³вр³чного в³дрядження в Екватор³альну Гв³нею. У кв³тн³ п³д час
в³дрядження госп³тал³зований у м³сцеву л³карню з malariafalciparum, де отримував л³кування протягом 3 дн³в ³ виписаний
у задов³льному стан³.
У динам³ц³ протягом наступних 2 дн³в – прогресивне пог³ршення стану, пер³одичне затьмарення св³домост³, анур³я, еп³зоди
блювання, гарячка до 40°С з профузною п³тлив³стю, гепатоспленомегал³я. Лабораторн³ показники: анем³я (еритроцити 2,44×
1012 1/л, гемоглоб³н 83 г/л), тромбоцитопен³я (74×109 1/л) ³
нормальний р³вень лейкоцит³в (5,11×109 1/л), г³попротеїнем³я
(загальний б³лок 56 г/л), зм³ни функц³ональних проб нирок
(креатин³н 711,1 мкмоль/л, сечовина 42,7 ммоль/л), виражений
цитол³тичний синдром ³з г³перб³л³руб³нем³єю (б³л³руб³н загальний
804,4 мкмоль/л, АлАТ 48,2 Од/л, АсАТ 113,1 Од/л). При УЗД
ОЧП – гепатоспленомегал³я, двоб³чний нефрит. При м³кроскоп³ї
мазку кров³ виявлено високий р³вень паразитем³ї (б³льше 10 паразит³в у пол³ зору); в еритроцитах – P. falciparum, трофозоїти в
стад³ї к³льця. Д³агноз: Malaria-falciparum, ускладнена гострим
ураженням нирок, стад³я анур³ї. Гепатол³єнальний синдром. ²нфекц³йно-токсична енцефалопат³я. Л³кування: Artemether 80 mg/
Lumefantrine 480 mg., по 1 табл. 2 рази на добу протягом 2 д³б,
пот³м Artemether в/м протягом 6 дн³в; щоденний гемод³ал³з
протягом 22 дн³в до моменту в³дновлення д³урезу; гемотрансфуз³ї
до нормал³зац³ї показник³в гемограми. З 8-го дня P. falciparum у
зразках кров³ не виявлявся, в³дбулося покращення стану.
Однак, на тл³ позитивної динам³ки, на 32-й день в³д початку
хвороби – пог³ршення стану (гарячка до фебрильних цифр, повторна жовтяниця, висока паразитем³я (>10 паразит³в у пол³
зору), анем³я (гемоглоб³н 54 г/л, еритроцити 2,08×1012 1/л),
п³двищення креатин³ну в кров³ до 712 мкмоль/л. Л³кування:
Artesunate 120 mg внутр³шньовенно 1 раз на добу протягом
3 дн³в, гемод³ал³з протягом 5 дн³в, трансфуз³я в³дмитої еритроцитарної маси. Через 2 дня паразитем³я в³дсутня, протягом наступного тижня стан нормал³зувався.
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Висновок. Отриман³ нами дан³ обґрунтовують потребу в
подальших наукових досл³дженнях Malaria-falciparum з досконалою характеризац³єю пров³дних механ³зм³в розвитку ускладнень
з метою оптим³зац³ї д³агностично-л³кувальної тактики.
Т.Р. Колотило, В.Д. Москалюк
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Натепер проблема поєднаної патолог³ї
В²Л/ТБ залишається надзвичайно актуальною, адже у хворих з
В²Л-³нфекц³єю туберкульоз є найчаст³шою ³ найб³льш ранньою
опортун³стичною ³нфекц³єю. Враховуючи темпи приросту
В²Л-позитивних ос³б в умовах тепер³шньої еп³дем³ї туберкульозу ³
високий р³вень ³нф³кованост³ м³кобактер³ями туберкульозу дорослого ³ п³дл³ткового населення країни, найближчими роками можливе вибухонебезпечне наростання асоц³йованої В²Л/ТБ-³нфекц³ї.
Мета роботи. Зд³йснити пор³вняльний анал³з кл³н³чних
особливостей груп хворих на В²Л-³нфекц³ю, поєднану з туберкульозом, ³ ТБ-моно³нфекц³ю.
Матеріали і методи. П³д спостереженням перебувала
351 особа – 280 (79,8%) чолов³к³в ³ 71 (20,2%) ж³нка в³ком в³д
23 до 60 рок³в. Середн³й в³к становив (38,8±1,2) року.
Ус³ пац³єнти були розд³лен³ на так³ групи: група 1 – не³нф³кован³ В²Л (³мунокомпетентн³) особи з активним уперше виявленим туберкульозом – 76 пац³єнт³в (група ТБ); група 2 – не³нф³кован³ В²Л (³мунокомпетентн³) особи з хрон³чним туберкульозом – 58 пац³єнт³в; група 3 – В²Л-³нф³кован³ з активним
уперше виявленим туберкульозом – 155 хворих (група В²Л/ТБ);
група 4 – В²Л-³нф³кован³ з хрон³чним туберкульозом – 62 хворих.
Результати та обговорення. При досл³дженн³ структури
кл³н³чних форм встановлено, що достов³рно част³ше пор³вняно з
ТБ-моно³нфекц³єю у В²Л-³нф³кованих д³агностовано так³ форми як
³нф³льтративний ТБ – (47,5±3,4) ³ (35,8±4,1)%, казеозна пневмон³я – (7,4±1,8) ³ (0,7±0,7)%, ф³брозно-кавернозний туберку66

льоз – (7,4±1,8) ³ (2,2±1,3)%, дисем³нований – (13,4±2,3) ³
(3,0±1,5)%, а також генерал³зований – (3,7±1,3) ³ (0,7±0,7)%
в³дпов³дно (р<0,05-0,001). Така ж тенденц³я простежується в
основному для пац³єнт³в груп 3 ³ 4 з асоц³йованою ³нфекц³єю,
пор³вняно з моно³нфекц³єю (р<0,05-0,01). А от туберкульома
менш характерна для хворих на асоц³йовану ³нфекц³ю, н³ж для
хворих на ТБ-моно³нфекц³ю, оск³льки д³агностується при В²Л/ТБ
достов³рно р³дше – (0,5±0,5) проти (6,7±2,2)% (р<0,01). Дисем³нований ТБ ч³тко дом³нував у пац³єнт³в груп 3 ³ 4 – (22,0±
4,6)%, пор³вняно з особами ³нших груп (р<0,05-0,01).
У б³льшост³ пац³єнт³в в³дзначали прояви загально³нтоксикац³йного синдрому – стан середнього ступеня тяжкост³, слаб³сть, п³двищення температури т³ла, п³тлив³сть, схуднення. Та все
ж у хворих на В²Л/ТБ слаб³сть реєструвалася достов³рно
част³ше, н³ж у груп³ хворих т³льки на ТБ – (92,0±2,6) ³ (94,4±
3,1)% проти (84,7±2,5)% в³дпов³дно (р<0,05). Такою ж законом³рн³стю характеризувалося ³ сп³вв³дношення фебрильної гаряч
ки – (50,9±4,7) ³ (55,6±6,8)% проти (39,1±3,4)% в³дпов³дно
(р<0,05). Зб³льшення л³мфовузл³в, у т.ч. ус³х груп, втрата у ваз³
б³льше 20%, б³ль у грудн³й кл³тц³, задишка у спокої, рясн³ хрипи
в легенях, тяжкий ступ³нь при ушпиталенн³ найчаст³ше реєструвалися також у груп³ В²Л/ТБ пор³вняно з хворими на ТБ-моно³нфекц³ю (р<0,05-0,01). Так само достов³рно част³ше реєстрували
кровохаркання у груп³ В²Л/ТБ пор³вняно з пац³єнтами групи ТБ
без В²Л (р<0,05). А от за частотою п³тливост³ й кашлю достов³рних в³дм³нностей м³ж групами не було. Таким чином, найб³льш
яскравою симптоматикою при ушпиталенн³ характеризувалися ус³
хвор³ на В²Л/ТБ, що св³дчить про пригн³чення стану ³мунної
системи зазначених ос³б.
Висновки. У В²Л/ТБ-³нф³кованих статистично достов³рно
част³ше д³агностують ³нф³льтративний ТБ, казеозну пневмон³ю,
генерал³зований ³ дисем³нований ТБ. Для хворих на ТБ-моно³нфекц³ю б³льш характерн³ туберкульома ³ ф³брозно-кавернозний
туберкульоз. Особи з асоц³йованою В²Л/ТБ-³нфекц³єю в³др³знялися в³д хворих т³льки на ТБ яскрав³шою кл³н³чною симптоматикою ³ суттєво вищою летальн³стю.
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О.В. Конакова, О.В. Усачова, Є.А. С³л³на, Т.М. Пахольчук,
О.А. Дралова
ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ:
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИЙ ПРОФІЛЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
м. Запор³жжя
Актуальність. Епштейна-Барр в³русна ³нфекц³я (ЕБВ²)
належить до найб³льш поширених ³нфекц³йних захворювань
людини. Захворюван³сть на гостру форму ЕБВ² у р³зних країнах
коливається в³д 4 до 45 на 100 тис. населення.
Мета дослідження. Вивчити сучасний кл³н³ко-лабораторний проф³ль Епштейна-Барр в³русної ³нфекц³ї у д³тей Запор³зької
област³.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне досл³дження, що включало демограф³чн³, кл³н³ко-лабораторн³ дан³
104 д³тей з ³нфекц³йним мононуклеозом Епштейна-Барр в³русної
ет³олог³ї. Анал³зували серолог³чно п³дтверджен³ випадки – наявн³сть IgM до капсидного антигену ВЕБ (VCA IgM) за в³дсутн³ст³
антит³л до ядерного антигену ВЕБ (EBNA IgG).
Результати та обговорення. Середн³й в³к д³тей складав
4,0 (2,6; 9,0) року. Максимальна госп³тальна захворюван³сть на
³нфекц³йний мононуклеоз в³дм³чена у в³ков³й груп³ в³д 2 до 5 рок³в – 35,6%, найменш численною групою виявилися д³ти в³ком
в³д 12 до 17 рок³в – 19,2%. Р³вень п³двищення температури т³ла
був вищим у д³тей молодших в³кових груп. Ступ³нь зб³льшення
шийних л³мфатичних вузл³в була достов³рно б³льший у д³тей
шк³льного в³ку ³ п³дл³тк³в пор³вняно з пац³єнтами раннього в³ку
(p<0,001). Синдром тонзил³ту част³ше спостер³гався у д³тей в³ком
в³д 2 до 11 рок³в (p<0,05). Висипка в³дм³чена у 22,1% (n=23)
д³тей. Наявн³сть петех³й була б³льш характерною для д³тей
старше 12 рок³в. В³дм³чено, що синдром гепатоспленомегал³ї част³ше реєструвався у старш³й в³ков³й груп³ (50,0%) ³ був р³дшим у
д³тей перших двох рок³в життя (8,7%). Цитол³тичний синдром
гепатоцит³в зареєстровано у 54,2% пац³єнт³в в³ком в³д 6 до 11 рок³в та у кожного з³ старшої в³кової групи, при тому що в
ранньому в³ц³ в³н мав м³сце у 34,8% д³тей (p<0,001). Атипов³
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мононуклеари виявлено у 8,7% д³тей раннього в³ку ³ у 24,337,5% – старшого в³ку.
Висновки. ²нфекц³йний мононуклеоз, спричинений в³русом
Епштейна-Барр, у сучасних умовах має певн³ в³ков³ особливост³:
у д³тей перших двох рок³в життя характеризується менш виразними проявами захворювання, а саме пом³рною шийною л³мфаденопат³єю, зр³дка – спленомегал³єю ³ низькою частотою виявлення атипових мононуклеар³в. В³дзначено виражену р³зницю у
частот³ розвитку гепатиту в д³тей р³зного в³ку: з³ зб³льшенням
в³ку хворого середн³ значення активност³ АлАТ ³стотно ³ поступово зб³льшувалися.
В.С. Копча
ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ГЕМОСТАЗУ ПРИ КОРОНАВІРУСІНДУКОВАНІЙ КОАГУЛОПАТІЇ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Очевидно, що знання патогенезу потр³бне для розум³ння
процес³в, що в³дбуваються при коронав³рус-³ндукован³й коагулопат³ї (К²К). Проте в умовах пандем³ї кл³н³цистам при л³куванн³
пац³єнт³в з COVID-19 потр³бн³ прост³ д³агностичн³ критер³ї, як³
дозволяють встановити д³агноз К²К ³, виходячи з цього, визначити
тактику л³кування.
Плазмова концентрація D-димеру. Ступ³нь п³двищення
концентрац³ї D-димеру в кров³ в³дображає тяжк³сть стану хворих.
У досл³дженн³, що включає дан³ про 1 099 пац³єнт³в з лабораторно п³дтвердженим д³агнозом COVID-19, ³з понад 550 госп³тал³в
Китаю, показано, що плазмова концентрац³я D-димеру перевищувала 0,5 мг/л у 260 (46,4%) з 560 ос³б. Причому п³двищення
концентрац³ї D-димеру спостер³галося т³льки у 43% хворих з
нетяжким ступенем недуги та у 60% – з тяжким переб³гом
(Guan W.J. ³ сп³вавт., 2020).
Досл³дники (Huang C. ³ сп³вавт., 2020) встановили, що
плазмова концентрац³я D-димеру при ушпиталенн³ пац³єнт³в з
COVID-19, як³ потребували л³кування у в³дд³ленн³ ³нтенсивної
терап³ї (мед³ана 2,4 (0,6-14,4) мкг/мл), була вища, н³ж у людей з
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COVID-19, як³ не потребували ³нтенсивної терап³ї (p=0,0042).
²нш³ вчен³ (Tang N. ³ сп³вавт., 2020) показали, що п³двищена
концентрац³я D-димеру у плазм³ хворих на COVID-19 є предиктором летального висл³ду: у померлих середня концентрац³я
D-димеру становила 2,12 мкг/мл (м³жквартильний ³нтервал –
0,77-5,27 мкг/мл), тод³ як у тих, хто вижив, – 0,61 мкг/мл
(р<0,001) при нормальних значеннях до 0,50 мкг/мл.
За допомогою регрес³йного анал³зу Кокса, на п³дстав³ даних
обстеження 201 хворого на COVID-19 показано, що п³двищена
плазмова концентрац³я D-димеру є фактором ризику розвитку
гострого респ³раторного дистрес-синдрому (ГРДС) (в³дношення
ризик³в (ВР) 1,03, 95%-ний дов³рчий ³нтервал (Д²) 1,01-1,04,
p<0,001) ³ летального висл³ду (ВР 1,02, 95%-ний Д² 1,01-1,04,
p<0,002) (Wu C. ³ сп³вавт., 2020). За допомогою ROC-анал³зу, на
п³дстав³ обстеження 343 пац³єнт³в показано, що концентрац³я
D-димеру в плазм³ ≥2 мкг/мл при ушпиталенн³, тобто в 4 рази
вище за нормальн³ значення, стає предиктором внутр³шньо
госп³тальної летальност³ з чутлив³стю 92,3% ³ специф³чн³стю
83,0% (Zhang L. ³ сп³вавт., 2020). У той же час п³двищення плазмової концентрац³ї D-димеру не є патогномон³чною ознакою
т³льки COVID-19.
Активований
частковий
тромбопластиновий
час
(АЧТЧ) мало зм³нюється при COVID-19. Проте подовження
АЧТЧ у таких хворих може бути зумовлене наявн³стю вовчакового антикоагулянта. При коронав³русн³й ³нфекц³ї в³н значущо
не в³др³знявся у пац³єнт³в, переведених у в³дд³лення ³нтенсивної
терап³ї, ³ тих, кому ³нтенсивна терап³я не знадобилася: 26,2 (22,533,9) С проти 27,7 (24,8-34,1) С, р=0,57 (Huang C. ³ сп³вавт.,
2020); у хворих, як³ вижили, ³ померлих в³д COVID-19: 41,2 (36,944,0) С проти 44,8 (40,2-51,0) С, р=0,096 (Tang N. ³ сп³вавт.,
2020).
Протромбіновий час. Зб³льшення протромб³нового часу
нехарактерне т³льки для COVID-19 (Helms J. ³ сп³вавт., 2020).
Цей показник значущо не в³др³знявся у пац³єнт³в з пневмон³єю,
спричиненою SARS-CoV-2, ³ пневмон³єю ³ншої ет³олог³ї (Yin S. ³
сп³вавт., 2020). Водночас при COVID-19 подовження протромб³нового часу асоц³юється з тяжк³стю стану. Зб³льшення цього
показника є фактором ризику розвитку ГРДС (ВР 1,56, 95%-ний
Д² 1,32-1,87, р<0,001) (Wu C. ³ сп³вавт., 2020). Але якщо оц³ню70

вати не протромб³новий час, а м³жнародне нормал³зоване в³дношення, ц³ в³дм³нност³ можуть бути не пом³чен³.
Плазмова концентрація фібриногену. На в³дм³ну в³д
дисем³нованого внутр³шньосудинного згортання (ДВЗ), при якому
одним ³з д³агностичних критер³їв є г³поф³бриногенем³я (Wada H. ³
сп³вавт., 2020), при COVID-19 част³ше реєструється г³перф³бриногенем³я.
За даними досл³дник³в (Tang N. ³ сп³вавт., 2020), при обстеженн³ 183 пац³єнт³в з COVID-19 мед³ана концентрац³ї ф³бриногену плазми була 4,55 (3,68-5,17) г/л, тод³ як нормальн³ значення становлять (2,0-4,0) г/л. Ф³бриноген – це «б³лок гострої
фази», вм³ст якого п³двищується при запаленн³. Цим фактом
можна пояснити сильну кореляц³ю (r=0,506) м³ж концентрац³ями
ф³бриногену плазми та ³нтерлейк³ну-6, виявлену в пац³єнт³в з
COVID-19 (Ranucci M. ³ сп³вавт., 2020).
Антитромбін III. На в³дм³ну в³д запалення при сепсис³, при
COVID-19 не спостер³галося зменшення плазмової активност³
антитромб³ну III ³ в б³льшост³ пац³єнт³в вона залишалася в межах
референсних значень або лише демонструвала тенденц³ю до
зменшення (Panigada M. ³ сп³вавт., 2020).
Фактор згортання крові VIII є б³лком гострої фази ³ тому
його плазмова активн³сть п³двищена у б³льшост³ хворих на
COVID-19 пор³вняно з нормою у 3-4 рази (Panigada M. ³ сп³вавт.,
2020; Helms J. ³ сп³вавт., 2020).
Фактор Віллебранда. Концентрац³я антигена фактора
В³ллебранда п³двищена у б³льшост³ ос³б ³з COVID-19 у 4-6 раз³в
пор³вняно з нормою (Panigada M. ³ сп³вавт., 2020; Helms J. ³
сп³вавт., 2020), що в³дображає тяжк³сть ендотел³ального пошкодження, внасл³док якого в³н ³ вид³ляється.
Тромбоцити. На початку COVID-19 характерна пом³рна
тромбоцитопен³я. Тромбоцитопен³я при пневмон³ї, зумовлен³й
SARS-CoV-2, не така значна, як при пневмон³ї ³ншої ет³олог³ї
(Yin S. ³ сп³вавт., 2020).
При метаанал³з³ 9 досл³джень, що охоплювали 1 779 пац³єнт³в з COVID-19 (Lippi G., Plebani M., Henry B.M., 2020), встановлено, що у хворих з тяжким ступенем недуги тромбоцитопен³я
була значн³шою, н³ж у тих, у кого захворювання переб³гало
легко: зважена р³зниця середн³х (weighted mean difference, WMD)
становила 31×109 1/л. Б³льше того, тромбоцитопен³я асоц³юва71

лася з 5-разовим зб³льшенням ризику летального висл³ду (в³дношення шанс³в (ВШ) 5,1; 95%-ний Д² 1,8-14,6).
Таким чином, в ус³х пац³єнт³в з COVID-19 доц³льно вим³рювати плазмов³ концентрац³ї D-димеру, протромб³новий час ³
к³льк³сть тромбоцит³в, плазмову концентрац³ю ф³бриногену (показники розташован³ в порядку зниження прогностичної значущост³).
Ще одним п³дходом є використання ³нтегральних тест³в для
д³агностики порушень гемостазу при COVID-19. Описано застосування тромбоеластограф³ї (ТЕГ), яка, разом з клотинговими
тестами дозволяє виявляти г³перкоагуляц³ю (Panigada M. ³
сп³вавт., 2020). Може бути використана ³ ротац³йна тромбоеластометр³я (РОТЕМ), при як³й г³перкоагуляц³я виявляється в
тестах INTEM, EXTEM, FIBTEM. Причому померл³ мали найзначн³ш³ г³перкоагуляц³йн³ зм³ни за даними РОТЕМ (Spiezia L. ³
сп³вавт., 2020). Кр³м того, ТЕГ ³ РОТЕМ можуть бути використан³ для мон³торингу терап³ї гепарином (Jing-Chun S. ³ сп³вавт.,
2020). На жаль, колись популярн³, зазначен³ тести сьогодн³ в
Україн³ вже не використовуються.
С.Я. Лаврюкова, Н.С. Пастерначенко, В.О. Мозгова,
О.М. Усиченко, К.М. Усиченко
МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТІ
ФОРМУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ НА ПІДСТАВІ
ГЕНЕТИЧНИХ МАРКЕРІВ

КНП «Одеська м³ська кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня»,
Одеський нац³ональний медичний ун³верситет, м. Одеса
Актуальність. За останн³ми оц³нками ВООЗ, хрон³чна
³нфекц³я, спричинена HBV, є одн³єю з основних причин смерт³ та
³нвал³дизац³ї хворих з ³нфекц³йною патолог³єю. Щор³чно у св³т³
реєструється в³д 780 тис. до 1 млн смертей внасл³док цирозу
печ³нки ³ гепатоцелюлярної карциноми. Патогенетичн³ особливост³ переб³гу та результат³в хрон³чного гепатиту в (ХГВ) визначаються ³мунолог³чними, генетичними факторами хворого, а
також молекулярно-б³олог³чною структурою в³русу.
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Мета роботи – вивчити пол³морфн³ локуси ген³в циток³н³в
SMAD 7 (rs4939827), TNFα (rs1800620), IL-10 (rs1800896),
IL-4 (rs2243250) ³ ступ³нь структурних зм³н печ³нки на п³дстав³
не³нвазивної методики Fibrotest у хворих на ХГВ у рамках пошуку можливих предиктор³в схильност³ до швидкого прогресування ф³брозу печ³нки.
Матеріали і методи. У п³лотне досл³дження був включений
41 пац³єнт з ХГВ. Оц³нка морфолог³чних зм³н (стад³я ф³брозу)
проводилась методом не³нвазивної д³агностики Fibrotest, яка є
альтернативою пункц³йн³й б³опс³ї печ³нки.
Результати та обговорення. У результат³ проведеного
п³лотного досл³дження зроблено припущення, що гомозиготн³
алел³ СС IL-4 (rs2243250), GG TNFα (rs1800620), СС SMAD
family member 7 (rs4939827) мають протективний вплив на переб³г ХГВ, так як ц³ вар³анти алельного пол³морф³зму ген³в
циток³н³в виявлен³ переважно у пац³єнт³в з недугою з³ ступенем
ф³брозу F0-F1. Гетерозиготн³ генотипи СТ IL-4 (rs2243250) ³ GА
TNFα (rs1800620), мутантний гомозиготний генотип ТТ SMAD
family member 7 (rs4939827) мають проф³бротичний вплив на
переб³г ХГВ, так як вони виявлен³ переважно у пац³єнт³в з³ ступенем ф³брозу F3.
Встановлений взаємозв’язок стад³ї ф³брозу печ³нки за
шкалою METAVIR ³ пол³морф³зму ген³в циток³н³в SMAD 7
(rs4939827), TNFα (rs1800620) та IL-4 (rs2243250) дозволив
зробити припущення про можлив³сть створення прогностичної
шкали для оц³нки ³ндив³дуального ризику швидкого прогресування ф³брозу печ³нки у хворих на ХГВ.
Для спрощення створення шкали алел³ ген³в циток³н³в
SMAD 7 (rs4939827), TNFα (rs1800620), IL-4 (rs2243250), описан³
як «проф³бротичн³», були закодован³ як «-1» бал; алел³ ген³в циток³н³в SMAD 7 (rs4939827), TNFα (rs1800620), IL-4 (rs2243250),
описан³ як «протективн³», були закодован³ як «+1» бал; у
подальшому вироблено п³дсумовування отриманих результат³в.
Менша ймов³рн³сть розвитку ф³брозу печ³нки F3 передбачається у
пац³єнт³в з б³льшою сумою бал³в.
Висновки. Запропонована шкала за рахунок комплексної
оц³нки пол³морф³зму алел³в ген³в циток³н³в ³ стад³ї ф³брозу
печ³нки за шкалою METAVIR дає можлив³сть з високим ступенем
достов³рност³ зд³йснити ³ндив³дуальну оц³нку ризику прогресу73

вання ХГВ ³, можливо, скласти персон³ф³кований план терап³ї
пац³єнта. Кодування вивчених пол³морф³зм³в ³ подальший п³драхунок можуть бути автоматизован³, що не вимагає значних
ф³нансових вкладень.
Г.О. Литвин, Н.Р. Баса, О.В. Куксенко
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СИНДРОМУ РАМЗІ-ХАНТА,
АСОЦІЙОВАНОГО З ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗОМ, У ДИТИНИ
14 РОКІВ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького,
КНП «М³ська дитяча кл³н³чна л³карня», м. Льв³в
Актуальність. У д³тей невропат³я лицевого нерва є найб³льш частим захворюванням, яке виникає внасл³док ураження
черепних нерв³в. Парал³ч лицевого нерва (ПЛН) у д³тей може
бути вродженим та набутим. Набутий ПЛН може спричинятися
в³русами герпесу 1- ³ 2-го тип³в, цитомегалов³русом, ЕпштейнаБарр в³русом, в³русом в³тряної в³спи, бактер³єю B. burgdorferi.
Одноб³чний чи двоб³чний парез лицевого нерва у д³тей є найчаст³шим ускладненням хвороби Лайма.
Мета роботи. Проанал³зувати невролог³чн³ прояви ранньої
дисем³нованої стад³ї борел³йної ³нфекц³ї в дитини.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний ³ проспективний анал³з медичних карт стац³онарного хворого – д³вчини
в³ком 14 рок³в з двоб³чним парал³чем лицевого нерва.
Результати та обговорення. На початку липня д³вчинку
14 рок³в укусив кл³щ у д³лянку л³вої пов³ки, м³ж в³ями. У м³сц³
укусу спостер³галася г³перем³я, яка зникла через 2 доби. З анамнезу в³домо, що 3 роки тому дитина хвор³ла на в³тряну в³спу,
против³русна терап³я не проводилась.
Через 10 дн³в п³сля видалення кл³ща у д³вчинки з’явився
б³ль у д³лянц³ верхньої та нижньої щелеп, б³ль голови, еп³зоди
запаморочення ³ дзвону в вухах. Зап³дозрено ураження скроневонижньощелепного суглобу ³ призначено ортодонтичн³ капи для
л³кування больового синдрому. Згодом у д³вчинки з’явився герпетичний висип на нижн³й губ³ та п³дбор³дд³.
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Впродовж одного м³сяця дитина носила ортодонтичн³ капи,
але больовий синдром не слабшав, з’явився б³ль за вухом справа,
який ³ррад³ював у шию справа та праве плече, б³ль голови все
част³ше супроводжувався нудотою. Турбував б³ль у м’язах, к³стках ³ ломота в т³л³, загальна слаб³сть, сонлив³сть.
При огляд³ оториноларинголом – патолог³чних зм³н не виявлено.
Наприк³нц³ серпня розвинувся ПЛН справа з приводу чого
д³вчинка госп³тал³зована в невролог³чне в³дд³лення КМДКЛ.
Через 2 тижн³ проведеного л³кування (стероїдн³ та нестероїдн³
протизапальн³ препарати, в³там³ни групи В, магн³тотерап³я, фонофорез, протисудомний препарат) симптоми ураження лицевого
нерва зникають. Через 2 дн³ п³сля завершення стац³онарного
л³кування у дитини розвинувся набряк л³вої половини обличчя ³
ураження ус³х г³лок лицевого нерва зл³ва. З’являються герпетичн³
висипання на верхн³й губ³ зл³ва ³ п³д носом. Повторно госп³тал³зована з д³агнозом ПЛН зл³ва. Зап³дозрено синдром Рамз³Ханта.
Враховуючи кл³н³ко-анамнестичн³ та лабораторн³ дан³: наявн³
антит³ла до B. burgdorferi IgM – 36,88 Од/мл (позитивний результат >22), IgG – 163,05 Од/мл (позитивний результат >22),
антит³ла до VZV IgM – 2,365 (позитивний результат >1,0), IgG –
6,239 (позитивний результат >1,0), ПЛР – ДНК VZV виявлено,
ДНК в³рус³в герпесу 1- ³ 2-го тип³в не виявлено. Д³агностовано
синдром Рамз³-Ханта, асоц³йований з Лайм-борел³озом. Призначено доксицикл³н по 100 мг дв³ч³ на добу впродовж 21 дня ³
валациклов³р по 1 000 мг трич³ на добу 7 дн³в. П³сля проведеного
л³кування наступив регрес невролог³чних симптом³в.
Висновок. Двоб³чне ураження лицевого нерва у 14-р³чної
дитини асоц³йоване з Лайм-борел³озом та реактивац³єю вар³целлазостер в³русної ³нфекц³ї. Лайм-борел³оз став тригером для реактивац³ї ³нфекц³ї, спричиненої в³русом в³тряної в³спи, ³ розвитку
синдрому Рамз³-Ханта. Призначена терап³я доксицикл³ном впродовж 21 дня та валациклов³ром – 7 дн³в дали змогу добитися
бажаного результату.
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А.Г. Л³шневська, М.Д. Чемич
ЗВ’ЯЗОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЛЕКТИНУ-9
З ЛАБОРАТОРНИМИ ТА ІМУНОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ
У КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С,
ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
Актуальність. Останн³м часом з’ясуванню значення лектин³в у формуванн³ кооперац³ї м³ж орган³змом людини ³ в³русом
присвячується все б³льше досл³джень. Основна увага прид³ляється галектинам ³ р³зноман³тн³й рол³, яку ц³ б³лки в³д³грають у
розвитку ряду в³русних ³нфекц³й, зокрема гепатиту С.
Мета роботи. Оц³нити зм³ни гематолог³чних, б³ох³м³чних та
³мунолог³чних показник³в кров³ залежно в³д концентрац³ї галектину-9 (КГал-9) у хворих на хрон³чний гепатит С (ХГС) ³ в³д
схеми л³кування.
Матеріали і методи. У 68 хворих на ХГС ³ 20 практично
здорових ос³б визначали КГал-9 та вивчали кл³н³чн³, гематолог³чн³, б³ох³м³чн³, ³мунолог³чн³ й ³нтегративн³ показники кров³.
Ус³ хвор³ були под³лен³ на 3 групи залежно в³д отримуваного
л³кування: базисна терап³я – 20 ос³б (група I), Пег-²ФН у поєднанн³ з рибав³рином – 24 (група ²²), велпатасв³р з³ софосбув³ром
(препарати прямої против³русної д³ї – ПППД) – 24 особи (група
²²²). Концентрац³я КГал-9 для групи ² визначалася при госп³тал³зац³ї, для групи ²² ³ ²²² – п³сля 4-х тижн³в против³русної
терап³ї (ПВТ). Статистичний анал³з проводили у програмах
Microsoft Office Excel 2016, IBM SPSS Statistics з розрахунком
непараметричних критер³їв.
Результати та обговорення. КГал-9 у хворих, як³ не
отримували ПВТ, пор³вняно з³ здоровими особами була б³льшою в
1,7 разу (р<0,05); у пац³єнт³в, як³ отримували ³нтерфероновм³сну
ПВТ, була б³льшою у 4,2 разу (р<0,05); у хворих, як³ л³кувалися
з використанням ПППД, не в³др³знялась в³д здорових ос³б.
Пор³вняно з особами, як³ не отримували ПВТ, у пац³єнт³в з групи
²² КГал-9 була б³льшою у 2,4 разу (р<0,05); у хворих з групи ²²² –
мала тенденц³ю до зниження. Пац³єнти з ³нтерфероновм³сною
схемою мали у 3,3 разу вищу КГал-9 н³ж хвор³, як³ отримували
ПППД (р<0,05).
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В ус³х хворих встановлено прямо пропорц³йну кореляц³ю м³ж
р³внем галектину-9 ³ частотою виявлення спленомегал³ї; у пац³єнт³в, як³ не отримували ПВТ, прямо пропорц³йну – з коеф³ц³єнтом де Р³т³са, обернено пропорц³йну – з к³льк³стю тромбоцит³в
у кров³, тенденц³ю до прямої кореляц³ї – з активн³стю аспартатам³нотрансферази, до оберненої – з показником ³нтоксикац³ї (П²)
(р<0,05). У хворих, як³ отримували ПЕГ-²ФН та рибав³рин прямо
пропорц³йний зв’язок встановлено м³ж КГал-9 на 4-му тижн³ ПВТ
³ активн³стю гаммаглутам³лтранспептидази, обернений – з вм³стом нейтроф³л³в та ядерним ³ндексом (Я², на 12-му тижн³)
(р<0,05). В ос³б, яких л³кували з використанням ПППД, виявлена
тенденц³я до оберненого зв’язку – з к³льк³стю загального б³лка у
кров³ (на 4-му тижн³), до прямого – з активн³стю алан³нам³нотрансферази (на 12-му тижн³), П² (на 4-му тижн³), ентроп³єю
лейкоцитарної формули (на 12-му тижн³). Тим вищою була в³рог³дн³сть наявност³ антинуклеарних антит³л (ANA) на 12-му тижн³
л³кування за схемою ПЕГ-²ФН ³ рибав³рин, чим вищу КГал-9
виявлено на 4-му тижн³ ПВТ (р<0,05). При КГал-9 вище
8 360 пг/л на 4-му тижн³ ³нтерфероновм³сної ПВТ сл³д враховувати високу ймов³рн³сть розвитку авто³мунних процес³в, що
п³дтверджується виявленням АNA на 12-му тижн³ (Se 75,0%,
Sp 68,7%).
Висновки. Хвор³ на ХГС мають вищий р³вень Гал-9 пор³вняно з³ здоровими (р<0,05) особами. Використання у л³куванн³
ПЕГ-²ФН ³ рибав³рину зб³льшує вм³ст лектину у кров³ (р<0,05).
Спостер³гається тенденц³я до зниження КГал-9 п³д впливом
софосбув³ру та велпатасв³ру, пор³вняно з хворими без ПВТ. Обернено пропорц³йна кореляц³я м³ж КГал-9 на 4-му тижн³ ³нтерфероновм³сної ПВТ та Я² на 12-му дозволяють прогнозувати
виразн³сть запальної в³дпов³д³ орган³зму хворих на ХГС п³д час
л³кування. Прямо пропорц³йний зв’язок м³ж КГал-9 на 4-му тижн³
³ р³внем ANA на 12-му дає змогу прогнозувати авто³мунн³ зм³ни у
хворих, як³ знаходяться на л³куванн³ ПЕГ-²ФН.
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I. Luta³, M. Chemych, Y. Yakovleva, O. Sushchenko
SUMY REGION AS AN ENDEMIC REGION FOR LYME
BORELIOSIS IN UKRAINE

Sumy State University, Sumy, Ukraine
Introduction. In recent decades, the importance of Lyme
borreliosis (LB) has been steadily increasing in the world due to the
discovery of previously unknown endemic foci and the increase in
the number of vectors as a result of environmental and
anthropogenic changes, massive human migration. In Ukraine, the
epidemic situation with LB also continues to be unfavorable. In the
period from 2000 to 2020, there was a 93-fold increase in cases of
LB in Ukraine. During 2019, 492 cases were registered in Sumy
region, in Ukraine – 4482, including 833 cases recorded in rural
areas, and 492 – among children under 17 years.
There is a positive absolute increase in morbidity in Ukraine
every year (except 2004, 2014, 2016). In comparison, the incidence
rate from 2017 (9.36 cases per 100 thousand of population) to 2018
(12.78 per 100 thousand of population) increased by 3.42, but in
2019 the figure decreased by 2.16.
Sumy region is one of the most active centers in 2019. Over
the past 20 years, the incidence has increased by 73.8 times – from
0.31 per 100 thousand of population (4 cases) in 2002 to 22.18
(250) in 2019. The average incidence rate in the region from 2002
to 2019 is 7.3 per 100 thousand of population, while the average
Ukrainian rate is 3.99.
Two species of Ixodes mites were found on the territory of
Sumy region: Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus.
Distribution areas are city parks (green zone), forest, field,
homesteads. In Sumy, according to observations, the places of
distribution of Ixodes mites include: Baranivka tract, Oldysh tract
(forest zone). City parks and recreation areas near Lake Bohemia
are in risk.
The purpose of the work. To study the current
epidemiological situation with LB in Sumy region, features of the
clinical course of the disease in the natural environment, to
determine the main methods of diagnosis.
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Materials and methods. We analyzed 14 medical records of
patients (f. 003/o) who were treated at the municipal noncommercial enterprise of Sumy regional council «Medical clinical
center of infectious diseases and dermatology named after
Z.Y. Krasovytskyi» in 2019 with a diagnosis of systemic tick-borne
LB. The obtained data are entered into the «Spreadsheet», subjected
to statistical processing using Microsoft Excel.
Results and discussion. The highest demand for medical care
was observed in the period from June to November. Urban residents
accounted for 64.3%, rural areas – 35.7%. Females predominated
among the patients – 57.1%. The mean age of patients was
(48.68±0.95) years. At hospitalization, the subjects all complained
of ring-shaped erythema, which appeared on average on the 15th day
after the tick bite, disappeared – on the 10th day. In 2 patients
2 erythemas were observed simultaneously. The diameter of
erythema varied from 2 cm to 50 cm. There were the following
complaints: general weakness – 8 (57.1%); insomnia – 5 (35.7%);
limb numbness, bitterness in the mouth, heaviness in the right
hypochondrium – 5 (35.7%); pain at the site of the bite –
4 (28.5%); dizziness, sweating, chills, decreased efficiency –
4 (28.6%); temperature increase – 2 (14.3%). 3 patients (21.4%)
did not indicate the fact of tick suction. Serologically, the diagnosis
was confirmed in 42.8% of patients. The length of stay of patients
in the hospital averaged (10.0±2.0) days, discharge occurred after
clinical recovery.
Conclusions. The incidence of LB in Sumy region tends to
increase. A significant percentage of patients are people of working
age, women and city residents. The disease is characterized by
clinical symptoms, among the clinical forms erythematous form of
infection is dominated. Patients complain of weakness and insomnia
most often. Clinical and epidemiological data play a crucial role in
diagnosis.
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Н.Г. Малиш, А.В. Сенченко, Е.В. Янголь
ПОШИРЕНІСТЬ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ З АЕРОЗОЛЬНИМ
МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ПАНДЕМІЇ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ
ХВОРОБИ

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
²нфекц³ї з аерозольним механ³змом передавання займають
дом³нуюче положення у структур³ ³нфекц³йних хвороб в усьому
св³т³, незважаючи на те, що з метою запоб³гання виникнення
випадк³в захворювання застосовують специф³чн³ ³ неспециф³чн³
засоби проф³лактики, в осередках недуги проводяться протиеп³дем³чн³ заходи, направлен³ на недопущення їх поширення. Висок³
показники захворюваност³ обумовлен³ їх пол³гостальн³стю та
значною чисельн³стю збудник³в, множинн³стю шлях³в передавання, високою сприйнятлив³стю до них населення.
Мета роботи – досл³дити вплив протиеп³дем³чних заход³в в
Україн³, як³ проводилися в умовах поширення нової коронав³русної хвороби (COVID-19), на ³нтенсивн³сть еп³дем³чного процесу ³нших ³нфекц³й з аерозольним механ³змом передавання.
Матеріали і методи. Матер³алами для досл³дження
слугувала державна статистична зв³тн³сть МОЗ України за 2010–
2020 рр. У робот³ використан³ еп³дем³олог³чн³ та статистичн³
методи досл³дження.
Результати та обговорення. За результатами проведеного
досл³дження було встановлено, що у 2010–2019 рр спостер³галося р³зке зниження показник³в захворюваност³ на грип з 184,5 на
100 тис. населення у 2010 р. до 45,3 – у 2019 р., тобто на
75,5%. Р³вняння регрес³ї мало вигляд: y=-10,19+138,66. Р³вн³
захворюваност³ на ³нш³ гостр³ респ³раторн³ в³русн³ ³нфекц³ї
(ГРВ²), спричинен³ коронав³русами, аденов³русами, в³русами
парагрипу, ринов³русами ³ т. п., також зменшувалися, однак темп
їх зниження був значно меншим. У 2010 р. захворюван³сть на
ГРВ² становила 18 382,5 на 100 тис. нас., у 2019 р. – 14 281,4,
тобто зменшилася на 22,3%. Р³вняння регрес³ї мало вигляд:
y=-292,47+17 746. В усьому св³т³ в останн³ роки спостер³галося
зростання захворюваност³ на к³р. Ситуац³я в Україн³ кардинально
не в³др³знялася в³д св³тової. У 2010–2019 рр. показники захво80

рюваност³ на к³р зросли майже на 200%, з 0,08 на 100 тис. населення до 133,7. Р³вняння регрес³ї мало вигляд: y=11,82×-33,598.
Ще одн³єю недугою, р³вень захворюваност³ на яку значною м³рою
залежить в³д вакцинац³ї, є краснуха. У 2010–2019 рр. спостер³галася виражена тенденц³я до зниження її показник³в. ²нцидентн³сть на краснуху знизилася з 5,05 на 100 тис. населення у
2010 р. до 0,33 – у 2019 р. (на 93,5%). Р³вняння регрес³ї мало
вигляд: y=-0,7514+6,6607. Показники захворюваност³ на еп³дем³чний паротит також знижувалися швидкими темпами: з 2,05 у
2010 р. до 0,9 у 2019 рр. (на 56,1%). Р³вняння регрес³ї мало вигляд: y=-0,1468×+2,1027.
Перший випадок п³дтвердженої нової коронав³русної ³нфекц³ї
(COVID-19) був зареєстрований в Україн³ 3 березня 2020 р. З
11 березня Каб³нет М³н³стр³в України запровадив карантин.
Загалом у 2020 р. нову коронав³русну ³нфекц³ю виявили майже у
2,8% населення.
У 2020 р. пор³вняно з 2019 р. ³нцидентн³сть на грип
зменшилася в 1,2 разу. Ще вищим був темп зниження показник³в
захворюваност³ на ³нш³ в³русн³ ³нфекц³ї з аерозольним механ³змом
передач³. Так, ³нцидентн³сть на к³р у 2020 р. пор³внянн³ з 2019 р.
знизилася у 212,2 разу, на краснуху – у 3,7 разу, на еп³дем³чний
паротит – у 2,3 разу. Захворюван³сть на ³нш³ ГРВ² зменшилася
лише на 5%. Частка в³рус³в SARS-CoV-19 в ет³олог³чн³й структур³ групи ³нших ГРВ² становила 20,6%.
Висновки. Сучасна еп³дем³чна ситуац³я з в³русних ³нфекц³й
з аерозольним механ³змом передавання, а саме з грипу, ³нших
ГРВ², краснухи, еп³дем³чного паротиту, характеризується зниженням показник³в захворюваност³. Спостер³гається виражена тенденц³я до зростання ³нцидентност³ на к³р. В умовах пандем³чного
поширення в³русу SARS-CoV-2, посилення протиеп³дем³чних заход³в проти ц³єї недуги, захворюван³сть на грип, к³р, краснуху,
еп³дем³чний паротит р³зко знизилася. При цьому частота реєстрац³ї випадк³в захворювання на ³нш³ ГРВ² майже не зм³нилася.
Зазначеному вище сприяла циркуляц³я SARS-CoV-2 серед
населення України.
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О.Я. Матв³юк, О.Я. Пришляк, О.П. Бойчук, Т.З. Кобрин,
О.Є. Кондрин, У.Я. Мазурок, Л.². Андрусишин, Н.М. Дьом³на,
А.В. Кучер
ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
ЯК ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТЯЖКИХ
ТА УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ КОРУ В ДОРОСЛИХ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня» ²ФОР, м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. В умовах боротьби з пандем³єю COVID-19
залишаються важливою проблемою у сфер³ охорони здоров’я
керован³ ³нфекц³ї. За даними ВООЗ, п³д час спалаху у 2017–
2019 рр у св³т³ на к³р захвор³ло б³льше 400 000 тис. людей –
найб³льше за останн³ 20 рок³в. Частка дорослих хворих склала
45%, що також є важливою соц³ально-економ³чною проблемою.
²снують певн³ труднощ³ ранньої д³агностики ускладнень ³ п³дход³в
до л³кування дорослих хворих на к³р, тому що ускладнення
можуть виникати у будь-якому пер³од³ захворювання ³ в умовах
в³дносного благополуччя. Це потребує ефективних способ³в ранньої д³агностики для попередження розвитку негативної кл³н³чних
насл³дк³в.
Мета роботи. Оц³нити показники ендогенної ³нтоксикац³ї на
ранньому етап³ кору в дорослих хворих ³ встановити їх можливий
зв’язок з розвитком тяжких та ускладнених форм недуги.
Матеріали і методи. Проанал³зовано 216 медичних карт
дорослих хворих на к³р, котр³ перебували на стац³онарному
л³куванн³ в КНП «ОК²Л» ²ФОР у пер³од ³з с³чня 2019 р. по лютий
2020 р. Д³агноз встановлювали на основ³ еп³дем³олог³чного анамнезу (контакт з хворим на к³р), кл³н³чних симптом³в ³ серолог³чних досл³джень (визначення специф³чних IgM до в³русу кору
методом ²ФА). П³драхунок гематолог³чних показник³в ендогенної
³нтоксикац³ї за результатами кл³н³чного анал³зу кров³ на момент
поступлення пац³єнт³в до стац³онару зд³йснювали за допомогою
Android – додатку «²ндекси ендогенної ³нтоксикац³ї».
Результати та обговорення. У структур³ захвор³лих переважили ж³нки – 134 (62,1%). Середн³й в³к пац³єнт³в склав
(29,2±0,8) року. К³р тяжкого ступеня д³агностовано у 45 (20,8%)
хворих, серед яких 11 (24,4%) ос³б ³мун³зован³ проти кору, решта
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34 (75,6%) – не щеплен³. К³р середнього ступеня тяжкост³
встановлено у 164 (62,8%) хворих, ускладнення виникли у
127 (77,4%), з яких 21 (16,5%) пац³єнт був вакцинований зг³дно
Календаря, а 106 (83,5%) – не вакцинован³. Сереньотяжкий к³р
без розвитку ускладнень д³агностовано у 37 (22,6%) хворих, у
7 (3,2%) – недуга була легкого ступеня тяжкост³. У структур³
ускладнень захворювання переважали в³русно-бактер³йна пневмон³я, реактивний гепатит ³ необструктивний бронх³т.
При проведенн³ оц³нки гематолог³чних показник³в до уваги
брали: лейкоцитарний ³ндекс ³нтоксикац³ї (Л²²), реактивну в³дпов³дь нейтроф³л³в (РВН), ³ндекс ³мунореактивност³ (²²Р), л³мфоцитарний ³ндекс (²л³м.) та ³ндекс активност³ запалення (²К).
Встановлено, що в пац³єнт³в з тяжким переб³гом захворювання
Л²² та РВН перевищували показники норми у 4,16 разу. У ход³
досл³дження в³дзначено, що у цих пац³єнт³в швидкими темпами
розвивались ускладнення – в³русно-бактер³альна пневмон³я. У
пац³єнт³в ³з середньотяжким кором ³з розвитком ускладнень дан³
показники зростали у 3,7 разу та у 2,2 разу у хворих без розвитку ускладнень. ²К був зб³льшений у 3,7 разу у хворих з тяжким кором, у 3,2 разу – у хворих з кором середньої тяжкост³ з
розвитком ускладнень ³ у 2,3 – в ос³б без розвитку ускладнень,
що св³дчить про розвиток ендогенної ³нтоксикац³ї, запальної
реакц³ї середнього ступеня тяжкост³.
Висновки. Застосований додаток «²ндекси ендогенної ³нтоксикац³ї» дозволяє в³зуал³зувати ступ³нь ендогенної ³нтоксикац³ї
вже на етап³ госп³тал³зац³ї пац³єнта, а його показники є достов³рними прогностичними критер³ями розвитку тяжких ³ ускладнених форм кору в дорослих хворих.
Г.Б. Матейко, М.В. Матв³с³в
ГЕПАТИТ С У ВАГІТНИХ: ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ
ВАГІТНОСТІ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Хрон³чний гепатит С (ХГС) є основною
причиною ³нвал³дност³ та смертност³ населення в усьому св³т³. В
Україн³ приблизно 3% громадян ³нф³кован³ в³русом гепатиту С
(ВГС), а ваг³тних – 2,17%.
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Мета роботи. Вивчити переб³г хрон³чного гепатиту С у
ваг³тних ж³нок в ²вано-Франк³вськ³й област³, вплив недуги на
ваг³тн³сть та її насл³дки.
Матеріали і методи. Проанал³зовано переб³г ХГС у
102 ваг³тних на 10-12-му, 22-24-му ³ 32-34-му тижнях гестац³ї.
Враховували дан³ кл³н³ко-лабораторних, ³нструментальних (УЗД
ФПК ³ ОЧП) обстежень. Оц³нювали загальний ³ б³ох³м³чний
анал³з кров, сироватков³ маркери: анти-HCV сумарн³, анти-HCV
IgM та IgG, антит³ла до NS3, NS4, NS5 в³русу, в³русне навантаження (ВН), ф³броз печ³нки за допомогою APRI тесту. Д³тей
обстежували у 3, 6 м³сяц³в життя (РНК HCV), в 18 м³сяц³в –
анти-HCV сумарн³, а за наявност³ кл³н³чних показань – у ще й у
в³ц³ 1 м³сяць.
Результати та обговорення. Серед кл³н³чних прояв³в ХГС
п³двищену втому спостер³гали у 33,3% ж³нок, знижений апетит –
у 24,5%, пер³одичну нудоту – у 27,5%, важк³сть у правому
п³дребер’ї – у 17,7%, гепатомегал³ю – у 14,7% ос³б. Не подавали
жодних скарг впродовж ваг³тност³ 37,3% пац³єнток.
У 36,4% ж³нок ХГС характеризувався м³н³мальним ступенем
цитол³зу: його не було в 60,6% ос³б у ²² триместр³, з’явився у
13,4% – у ²²² триместр³ ³ перед пологами був заф³ксований у
50,5%. Низький та пом³рний ступ³нь цитол³зу, який утримувався
впродовж ус³єї ваг³тност³, виявлено у 2,0 ³ 1,0% ж³нок в³дпов³дно.
Впродовж гестац³йного пер³оду порушень показник³в
п³гментного обм³ну не було. Мезенх³мально-запальний синдром,
який утримувався до полог³в, д³агностовано т³льки у 14,7%
ж³нок. В³дсоток ваг³тних з високим ВН HCV зр³с з (61,6±4,9) у
²² триместр³ до (75,3±4,4) – у ²²² (р<0,05). Перед пологами ВН
зб³льшилось у (12,4±3,3)% ж³нок (Gемп.=1, Gкрит.=1, р=0,01). У
24,7% ж³нок ступ³нь в³русем³ї впродовж ваг³тност³ був низьким.
Ф³броз печ³нки д³агностовано у 13,3% ваг³тних. За даними
УЗД, п³двищену ехогенн³сть печ³нки та гепатомегал³ю д³агностували у 19,6% обстежених.
В³дзначено негативний вплив ХГС на переб³г ³ насл³дки
ваг³тност³. Серед ускладнень ваг³тност³: анем³я – у 28,4% ж³нок,
загроза переривання – у 24,5%, плацентарна дисфункц³я – у
12,7%, багатоводдя – у 8,8%, дистрес плода – у 9,8%, затримка
внутр³шньоутробного розвитку (ЗВУР) плода – в 1,9%. Ускладнення полог³в: передчасне в³дшарування плаценти – в 1,9%
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ж³нок з ХГС, передчасн³ пологи – у 4,9%, безводний пром³жок
б³льше 6 год – у 12,7%, передчасне в³дходження навколопл³дних
вод – у 16,7%. Частота цих ускладнень була достов³рно вищою
пор³вняно з групою практично здорових ваг³тних (р<0,05).
Репродуктивн³ втрати були у 4,9% ж³нок: ранн³ викидн³ – у
2,9%, п³зн³ – у 0,9%, завмерла ваг³тн³сть – у 0,9%. Передчасно
народилося 5,2% немовлят, з³ ЗВУР та г³поксично-³шем³чне
ураження центральної нервової системи (Г²П ЦНС) – у 2,1%.
Вроджену HСV-³нфекц³яю д³агностовано у 2 (1,9%) д³тей.
Виявлен³ фактори ризику внутр³шньоутробної ³нфекц³ї (ВУ²)
плода: високий р³вень ВН HCV (≥105 коп./мл) у ²²² триместр³
ваг³тност³ (RR=2,60), шк³длив³ звички матер³ (RR=3,96), дистрес
плода (RR=6,54), ЗВУР плода (RR=8,71), плацентарна дисфункц³я
(RR=4,88), передчасн³ пологи (RR=8,71) ³ в³дшарування плаценти
(RR=17,43), передчасне в³дходження вод (RR=1,29), тривалий
безводний пром³жок (RR=2,68).
Висновки. У ваг³тних ХГС переб³гав без порушень п³гментного обм³ну, у 60,6% – без цитол³зу, з мезенх³мально-запальним
синдромом – у 14,7%, високим ступенем в³русем³ї – у 61,6%,
який зб³льшувався перед пологами у 12,4%. ХГС негативно
впливав на характер ³ частоту акушерських та перинатальних
ускладнень, стан новонароджених д³тей. Частота вродженої HСV³нфекц³ї становила 1,9%. Факторами ризику ВУ² плода є: високий р³вень ВН у ²²² триместр³ ваг³тност³, шк³длив³ звички матер³,
дистрес плода, ЗВУР плода, плацентарна дисфункц³я, передчасн³
пологи ³ в³дшарування плаценти, передчасне в³дходження навколопл³дних вод, тривалий безводний пром³жок.
Г.Б. Матейко, М.В. Матв³с³в
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В І ВАГІТНІСТЬ:
ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. В умовах сьогодення гепатит В нер³дко є
причиною хрон³чних захворювань печ³нки. В Україн³ серед дорослого населення нос³їв HBsAg нараховується 4,2%, а ³нф³кованих
в³русом гепатиту В (ВГВ) ваг³тних – 0,92%.
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Мета роботи. Вивчити переб³г хрон³чного гепатиту В (ХГВ)
у ваг³тних в ²вано-Франк³вськ³й област³, вплив недуги на
ваг³тн³сть та її насл³дки.
Матеріали і методи. Кл³н³ко-лабораторн³ та ³нструментальн³ (УЗД ФПК, УЗД ОЧП) обстеження ваг³тних проводили на
10-12-му, 22-24-му та 32-34-му тижнях гестац³ї. Зд³йснювали
загальний ³ б³ох³м³чний анал³з кров, визначали сироватков³ маркери: HBsAg, HВeAg, анти-HBc IgG та IgM, анти-HBsAg, антиHBeAg, в³русне навантаження (ВН), ф³броз печ³нки за допомогою
APRI тесту. Д³тей обстежували у 3, 6 м³сяц³в життя (ДНК HВV),
у 18 м³сяц³в – HBsAg, а за наявност³ кл³н³чних показань – ще й
у в³ц³ 1 м³сяць.
Результати та обговорення. Д³агноз HBV-³нфекц³ї вериф³ковано у 211 ваг³тних: нос³йство HBsAg (³нтегративна форма) – у 71,6%; репл³кативну форму – у 28,4%, з ³муноактивною
фазою – у 45,0%, ³мунотолерантною – у 55,0% ж³нок.
У 43,7% ваг³тних нос³йство HBsAg супроводжувалось низьким р³внем ВН (<104 коп./мл), який коливався впродовж ваг³тност³ в межах 1-2 log без трансформац³ї в репл³кативну форму.
Т³льки 41,7% ж³нок скаржилися на нудоту ³ втомлюван³сть, що
могло бути пов’язано з гестозом ваг³тност³.
Серед кл³н³чних прояв³в ХГВ спостер³гали п³двищену втому в
35,0% ж³нок, знижений апетит – у 21,7%, нудоту та важк³сть у
правому п³дребер’ї – у 23,3 ³ 10,0% в³дпов³дно, гепатомегал³ю – у
10,0%. Не подавали жодних скарг впродовж ваг³тност³ 38,3%
пац³єнток.
У 43,3% ж³нок ХГВ переб³гав з м³н³мальним ступенем цитол³зу, що не зм³нювався до полог³в, без цитол³зу – у 55,0%.
Пом³рний цитол³з без динам³ки впродовж ваг³тност³ на фон³
низького ВН (1,2×103 коп./мл) був в 1,7% ос³б.
Мезенх³мально-запальний синдром д³агностували у 10,0%
ж³нок, а порушень п³гментного обм³ну не спостер³гали в жодної.
При ХГВ переважав низький ступ³нь в³русем³ї (ВН
5
≤10 коп./мл), який був у (90,0±3,9)% ваг³тних у ²² триместр³
проти (75,4±5,7)% – у ²²² (р<0,05). Високий ступ³нь в³русем³ї
в³дзначали у (10,0±3,9)% пац³єнток у ²² триместр³ проти
(24,6±5,7)% – у ²²² (р<0,05), тобто перед пологами зр³с у
(15,8±4,8)% (р<0,05).
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Ф³брозн³ зм³ни в печ³нц³ д³агностували в 11,7% ж³нок, а
п³двищену ехогенн³сть печ³нки ³ гепатомегал³ю за даними УЗД –
у 18,3%.
У ж³нок з ХГВ ускладнений переб³г ваг³тност³ ³ полог³в
д³агностували част³ше, н³ж при нос³йств³ HBsAg: плацентарну
дисфункц³ю – у 4,7 разу (р<0,001), дистрес плода – у 5,0 (р<0,01),
передчасне в³дходження навколопл³дних вод – у 3,1 (р<0,05),
безводний пром³жок б³льше 6 год – у 3,8 (р<0,05), передчасн³
пологи – у 4,4 разу (р<0,05), а передчасне в³дшарування плаценти – у 5,0 ³ 1,3% ж³нок в³дпов³дно. Багатоводдя та затримка
внутр³шньоутробного розвитку (ЗВУР) плода були т³льки у
ваг³тних з ХГВ – у 13,3 ³ 1,7% ос³б в³дпов³дно.
Репродуктивн³ втрати (завмерла ваг³тн³сть, п³зн³й викидень)
були у 5,0% ваг³тних з ХГВ та в 1,3% – нос³їв HBsAg. Вроджену
HBV-³нфекц³ю д³агностували у 0,9% д³тей в³д матер³в з ХГВ, в
яких передчасно народилося у 4,6 разу б³льше немовлят, н³ж у
нос³їв HBsAg (р<0,05). Т³льки у ж³нок з ХГВ народилися д³ти з³
ЗВУР, гепатомегал³єю, жовтяницею (1,7%).
Виявлен³ фактори ризику внутр³шньоутробної ³нфекц³ї (ВУ²)
плода: високий р³вень ВН ДНК HBV (≥105 коп./мл) у ²²² триместр³ (RR=15,79), дистрес (RR=10,04), ЗВУР плода (RR=17,68),
плацентарна дисфункц³я (RR=6,31), передчасн³ пологи (RR=8,29)
³ в³дшарування плаценти (RR=8,04), передчасне в³дходження вод
(RR=4,02), тривалий безводний пром³жок (RR=6,31).
Висновки. Хрон³чний гепатит В у ваг³тних переб³гає субкл³н³чно, без порушень п³гментного обм³ну, без цитол³зу у 55,0%,
з м³н³мальною активн³стю – у 43,3%; мезенх³мально-запальним
синдромом – у 10,0%, низькою в³русем³єю HBV – у 90,0%. У
ваг³тних HBV-³нфекц³єю переважає нос³йство HBsAg над
репл³кативними формами (71,6 проти 28,4%, р<0,001). Частота
вродженої HВV-³нфекц³ї, яка реєструвалася т³льки у ж³нок з ХГВ
з репл³кативною формою, становить 0,9%.

87

Д.В. Мирошниченко, Д.Г. Живиця
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОТЕРАПІЇ ФЛУКОНАЗОЛОМ
У ПАЦІЄНТІВ З КРИПТОКОКОВИМ
МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТОМ НА ФОНІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Запор³зька медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Запор³жжя
Актуальність. Криптококовий мен³нгоенцефал³т (КМ) – це
³нфекц³я головного мозку ³ його оболонок, що спричинюється
грибком Cryptococcus neoformans. КМ залишається важливою
причиною смерт³ пац³єнт³в на п³зн³х стад³ях В²Л-³нфекц³ї, з ним
пов’язан³ 15% летальних випадк³в у ЛЖВ в усьому св³т³. В
Україн³ не вир³шена проблема ефективного ³ безпечного л³кування у зв’язку з недоступн³стю флуцитозину ³ вкрай обмеженими
можливостями використання амфотерицину В.
Метою нашого досл³дження була оц³нка ефективност³ ³
безпеки використання монотерап³ї флуконазолом у високих дозах
пор³вняно з комб³нац³єю амфотерицин В дезоксихолат ³ флуконазол для л³кування пац³єнт³в з криптококовим мен³нгоенцефал³том на фон³ В²Л-³нфекц³ї.
Матеріали і методи. Досл³дження було ретроспективне,
когортне з описовими та анал³тичними компонентами. У досл³дження вв³йшов 71 дорослий пац³єнт (18 рок³в ³ старше) з В²Л³нфекц³ю ³ КМ, як³ проходили л³кування на баз³ стац³онарного
в³дд³лення Запор³зького обласного центру проф³лактики ³
боротьби з В²Л/СН²Дом з червня 2010 р. по серпень 2019 р.
П³сля залучення в досл³дження вс³х пац³єнт³в було под³лено на
дв³ групи. У групу 1 вв³йшли 49 ЛЖВ з КМ, як³ отримували
л³кування комб³нац³єю амфотерицину В дезоксихолату (0,71 мг/кг) ³ флуконазолу (у середньому 800 мг на добу). У групу 2
вв³йшли 22 В²Л-³нф³кованих пац³єнта, як³ отримували л³кування
флуконазолом у високих дозах (800-1200 мг на добу) як
монотерап³ю. Тривал³сть ³ндукц³йної фази в обох групах була
м³н³мум 2 тижн³. У наступн³й фаз³ консол³дац³ї пац³єнти отримували флуконазол 400 мг 1 раз на добу впродовж 8 тижн³в, а
пот³м у фаз³ п³дтримки – 200 мг один раз на добу впродовж
принаймн³ року. Для оц³нки ефективност³ використовували п³драхунок летальност³ у групах через 2 ³ 10 тижн³в л³кування.
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Оц³нка безпеки включала виявлення токсичних ефект³в, тяжких
поб³чних реакц³й ³ контроль лабораторних показник³в впродовж
пер³оду спостереження.
Результати та обговорення. Середн³й в³к пац³єнт³в у груп³
1 був меншим – 36 (33-41) пор³вняно з 41,5 (36-48) року у груп³ 2. Також у перш³й груп³ чолов³к³в було менше н³ж у друг³й
(45,0 проти 72,7%). Пац³єнти в обох групах мали тяжку
³муносупрес³ю – середн³й р³вень CD4+-л³мфоцит³в склав 24 (1045) ³ 18 (8-56) кл./мл в³дпов³дно. Досв³д АРТ мали менше чверт³
пац³єнт³в до початку л³кування КМ: у груп³ 1 – 8 (16,0%) ос³б, у
груп³ 2 – 5 (22,7%). Серед супутн³х В²Л-асоц³йованих захворювань у пац³єнт³в обох груп виявлен³ туберкульоз, токсоплазмоз,
ЦМВ-³нфекц³я, кандидоз. Через 14 дн³в л³кування показники
летальност³ у груп³ 2 були у 3,6 разу менш³ пор³вняно з групою
1 – 1/22 (4,5%) ³ 8/49 (16,3%) в³дпов³дно, але при цьому не
в³др³знялися (р=0,17) статистично. У груп³ 1 на 25-ий день л³кування померло 14/49 (28,5%), у той час як у груп³ 2 лише
2/22 (9%), але до к³нця 10-го тижня спостереження показники
летальност³ в обох групах зр³внялися (8/22, 36,4% проти
16/49, 32,6%, р=0,76). Загальна кумулятивна виживан³сть за
цей пер³од також не в³др³знялася (р=0,47) ³ склала 67,1% у груп³
1 ³ 57,2% у груп³ 2. Серед поб³чних реакц³й впродовж 10 тижн³в
л³кування зареєстрована суттєва р³зниця (р<0,01) за частотою
розвитку гострого пошкодження нирок, яке у груп³ 1 (87,0%)
було пов’язано, насамперед, з нефротоксичн³стю амфотерицину В
дезоксихолату, пор³вняно з 27,0% пац³єнт³в у груп³ 2.
Висновки. Ефективн³сть л³кування пац³єнт³в з КМ на фон³
В²Л-³нфекц³ї ³з застосуванням монотерап³ї флуконазолом не
в³др³зняється (р=0,17) в³д комб³нац³ї амфотерицин В дезоксихолат
плюс флуконазол; 10-тижнева летальн³сть за групами складає
36,4 ³ 32,6% в³дпов³дно. Серед поб³чних реакц³й впродовж
10 тижн³в л³кування пац³єнт³в частота гострого пошкодження
нирок на фон³ використання амфотерицину В дезоксихолату була
суттєво вищою ³ складала 87,0 проти 27,0% при монотерап³ї
флуконазолом.
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А.В. Мок³єнко
ВОДА ТА ВОДНО-ОБУМОВЛЕНІ ІНФЕКЦІЇ:
СТАРІ ПРОБЛЕМИ І НОВІ ВИКЛИКИ

Одеський нац³ональний медичний ун³верситет, м. Одеса
Актуальність. За висновком експерт³в ВООЗ «³нфекц³йн³
хвороби, як³ спричинен³ патогенними бактер³ями, в³русами та
найпрост³шими або паразитарними агентами, є найб³льш типовими ³ широко розповсюдженими факторами ризику для здоров’я,
пов’язаними з питною водою».
Мета роботи – обґрунтування продовження анал³зу проблеми вода та водно-обумовлен³ ³нфекц³ї.
Матеріали і методи. Б³бл³ометричн³, анал³тичн³.
Результати та обговорення. Дан³ л³тератури (Вода и водно-обусловленные инфекции. А.В. Мокиенко ³ сп³вавт., 1, 2 том,
2008) св³дчать про ³стотну, а в деяких випадках переважаючу
роль «водного» фактора в передач³ збудник³в небезпечних захворювань.
Д³апазон водно-обумовленої захворюваност³ надзвичайно
великий: в³д д³ареї в Узбекистан³ внасл³док в³дсутност³ знезараження до неспециф³чного виразкового кол³ту ³ хвороби Крона в
Норвег³ї у зв’язку з п³двищеним вм³стом зал³за в питн³й вод³.
«Водн³ хвороби» набагато б³льш поширен³, н³ж це показують
зареєстрован³ спалахи. Це п³дтверджує динам³ка даних
P. Payment про взаємозв’язок шлунково-кишкової патолог³ї з
«як³сної» питною водою у США. Встановлено наявн³сть такого
зв’язку у 35% випадк³в (1991 р.). Близько 20% випадк³в шлунково-кишкових хвороб були пов’язан³ з водопров³дною водою, що
в³дпов³дає п³вн³чноамериканським стандартам (1993–1994 рр),
14-40% шлунково-кишкових хвороб мають в³дношення до води з
крану, що в³дпов³дає поточним стандартам, при цьому система
водорозпод³лу, ймов³рно, частково в³дпов³дальна за ц³ хвороби
(1997 р.).
Встановлено перевищення захворюваност³ на гостр³ кишков³
³нфекц³ї, спричинен³ невстановленими збудниками, пор³вняно з
гострими ентерокол³тами, зумовленими встановленими збудниками. Це св³дчить про п³двищений ризик захворюваност³ населення, у тому числ³ при м³кробн³й контам³нац³ї питної води.
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Ризик водно-обумовленої ³нфекц³йної захворюваност³ зумовлений поєднанням ряду фактор³в, а саме можливих шлях³в
зараження питної води, швидкост³ ³нактивац³ї м³кроорган³зму у
водному середовищ³, його ³нфекц³йної дози ³ сприйнятливост³
населення. Результатами такого сполучення є не ст³льки «спалахова», ск³льки спорадична захворюван³сть при в³дсутност³ в³домостей про встановленого збудника.
²снуюч³ теоретичн³ та експериментальн³ передумови св³дчать
про єдн³сть природи резистентност³, яка за останн³ десятил³ття
розвивалася як ³нтегральна ст³йк³сть до антим³кробних засоб³в у
самому широкому розум³нн³ цього слова (дез³нфектантам, б³оцидам, бактер³остатикам, антиб³отикам, сульфан³лам³дам тощо). На
думку автора, воду варто розглядати як ³деальне середовище для
формування субстрат³в, що п³дтримують ³ розвивають резистентн³сть у вс³х її проявах. Така єдн³сть резистентност³ є адекватною
основою для формування персистувально-мультивар³антного ризику водних патоген³в для людини. Автором запропоновано
г³потезу формування резистентност³ бактер³й до б³оцид³в з точки
зору фундаментальних основ супрамолекулярної х³м³ї, зг³дно яких
в основ³ цього процесу лежить складний двостад³йний процес
³нформац³йно-просторової взаємод³ї рецептора ³ субстрату. Ц³
г³потези погоджуються з висновком експерт³в ВООЗ: «… число
нових або дотепер нев³домих ³нфекц³йних агент³в, для яких вода є
шляхом передач³, продовжує зб³льшуватися».
Висновки. Сл³д вважати за необх³дне продовження анал³тичних, фундаментальних та еп³дем³олог³чних досл³джень впливу
водного фактора на здоров’я населення ³ розробку оптимальних
д³євих заход³в попередження водно-обумовленої захворюваност³.
А.В. Мок³єнко
ТАЛАСОГЕННІ ІНФЕКЦІЇ: СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Одеський нац³ональний медичний ун³верситет, м. Одеса
Актуальність. Визначення таласогенн³ (thalassogenic) ³нфекц³ї вперше запропоноване Mosley (1974), що означає ³нфекц³ї
людини, джерелом яких є море (грецький: thalass = море +
походження = джерело). Вперше автором про це згадується в
книз³ «Вода ³ водно-обумовлен³ ³нфекц³ї» (2008 р.).
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Мета роботи – обґрунтування вивчення проблеми таласогенних ³нфекц³й в Україн³.
Матеріали і методи. Б³бл³ометричн³, анал³тичн³.
Результати та обговорення. Анал³з 182 джерел л³тератури
дозволяє зробити науково-методичний ³ медико-б³олог³чний анал³з
проблеми. ²стор³я розвитку проблеми еп³дем³олог³чного обґрунтування к³льк³сних м³кробних рекомендац³й ³ стандарт³в для морських вод розпочинається з 1918 р., коли Американська асоц³ац³я
охорони громадського здоров’я США (APHA) орган³зувала
Committee on Bathing Places. Тод³ вперше було виконано анкетування державних сан³тарних ³ практикуючих л³кар³в щодо
поширення ³нфекц³й, пов’язаних з купанням.
Надал³ встановлена наявн³сть дозозалежного взаємозв’язку
м³ж шлунково-кишковими патолог³ями ³ як³стю рекреац³йних вод
залежно в³д р³вн³в забруднення бактер³ями-³ндикаторами. У
значн³й частин³ досл³джень зростання певних симптом³в або
симптомокомплекс³в значимо пов’язано з к³льк³стю фекальних
бактер³й-³ндикатор³в у рекреац³йних водах. Шлунково-кишков³
симптоми – найб³льш част³ насл³дки для здоров’я, а р³вень
симптоматики п³двищується в молодших в³кових групах.
Узагальнення даних л³тератури св³дчить, що деградац³я
морських екосистем зб³льшує ризик ³нфекц³йних таласоген³й,
збудники яких знаходяться в широкому д³апазон³ таксоном³чних
груп.
Анал³з р³зних точок зору на поняття «прийнятного ризику»,
а також анал³з ³ оц³нка науково-практичної ³нформац³ї про
спалахи таласогенних ³нфекц³й, пов’язаних з купанням у забруднених морських ³ пр³сних водах (черевного тифу, в³русних
захворювань, бактер³йної дизентер³ї тощо), дозволяє судити про
недооц³нку ц³єї проблеми.
Наск³льки це важливо, можна судити за пропозиц³єю групи
експерт³в ВООЗ ³ ЮНEП у рамках Скоординованої програми
контролю ³ вивчення забруднення Середземного моря, як³ запропонували рекомендац³ї для проведення еп³дем³олог³чних ³ м³кроб³олог³чних досл³джень з метою розвитку критер³їв якост³ води ³
створення методолог³ї забезпечення адекватних еп³дем³олог³чних
даних для контролю якост³ рекреац³йних вод.
Враховуючи м³сце Азово-Чорноморського басейну в економ³ко-соц³альн³й сфер³ України, еколог³чний стан його прибережної
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зони, а також значну к³льк³сть населення, яке тут мешкає,
працює ³ в³дпочиває, з р³зною м³рою активност³ взаємод³є з
еколого-океан³чною системою та її субсистемами, проблеми якост³
рекреац³йних вод ³ пов’язаних з ними таласогенних ³нфекц³й
повинн³ стати об’єктом пильної уваги вчених.
У нормативному документ³ України «Про затвердження Державних сан³тарних правил розм³щення, улаштування та експлуатац³ї оздоровчих заклад³в» вимоги до якост³ води за сан³тарном³кроб³олог³чними показниками в районах купання представлен³
таким чином. «Перед початком купального сезону проводиться
в³дб³р проб води акватор³ї пляж³в на 1 км вище по теч³ї в³д зони
купання на р³чках ³ 0,1–1 км по обидв³ сторони в³д неї на морях ³
водосховищах, а також у межах зони купання. У пер³од купального сезону в³дб³р проб води проводиться не менше н³ж у двох
точках, вибраних в³дпов³дно до характеру, протяжност³ та ³нтенсивност³ використання зон купання». Однак, дан³ щодо взаємозв’язку забруднення вод для купання та ³нфекц³йними захворюваннями в³дсутн³.
Висновок. Анал³з даних л³тератури св³дчить про гостру
необх³дн³сть вивчення проблеми таласогенних ³нфекц³й в Україн³.
В.Д. Москалюк, ².В. Баланюк, С.С. Кривецька
ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ
РОЗЛАДІВ, АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ COVID-19

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Шлунково-кишков³ прояви нової коронав³русної ³нфекц³ї є досить частими в кл³н³ц³ захворювання, зустр³чаються у 57-80% випадк³в. Натепер важливо розум³ти, яким чином
в³рус чинить патогенну д³ю на тканини травного каналу, адже це
є безпосередн³м ключем до п³дбору патогенетичної терап³ї.
Мета роботи – провести анал³з наукових джерел ³ систематизувати дан³ про механ³зми виникнення та особливост³
переб³гу д³ареї при ураженн³ в³русом SARS-CoV-2, перспективи
корекц³ї розлад³в травлення за допомогою проб³отичних л³карських засоб³в.
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Матеріали і методи. Опрацьовано науков³ джерела л³тератури (PubMed, Cochrane Library) з питань впливу коронав³русу
на травну систему, можливостей зам³сної терап³ї проб³отиками у
вир³шенн³ проблеми.
Результати та обговорення. Д³арея у пац³єнт³в ³з новою
коронав³русною хворобою виникає за двома механ³змами – пряма
патогенна д³я в³русу та внасл³док застосування л³карських
засоб³в.
Встановлено, що в³рус SARS-CoV-2 проникає в орган³зм
людини за допомогою рецептора анг³отензин-перетворювального
ферменту 2 (АСЕ-2). Проникаючи в кл³тини шлунково-кишкового
тракту, в³рус у к³нцевому результат³ чинить пряму цитопатичну
д³ю, що супроводжується апоптозом кл³тин ³ десквамац³єю
еп³тел³ю. Внасл³док цього порушуються процеси всмоктування ³
прист³нкового травлення, що призводить до розвитку секреторної
д³ареї.
З ³ншого боку, виникнення д³ареї пояснюється розвитком
дисб³озу кишечника внасл³док застосування протим³кробних засоб³в – так звана антиб³отик-асоц³йована д³арея. Для патогенетичного л³кування в цьому випадку доц³льно застосовувати
проб³отичн³ засоби.
Основним завданням проб³отичної терап³ї, особливо у пац³єнт³в, як³ додатково отримують антибактер³йн³ засоби, є застосування таких вид³в сапроф³тних м³кроорган³зм³в, як³ є
резистентними до д³ї антиб³отик³в. Одними з таких є сахаром³цети, в основному Saccharomyces boulardii («Ентерол») ³
S. cerevisiae.
Висновки. В³рус SARS-CoV-2 чинить безпосередню цитопатичну д³ю на кл³тини тонкої ³ товстої кишки, шлунка. За
результатами мета-анал³зу 53 рандом³зованих досл³джень встановлено, що застосування проб³отик³в покращує прогноз щодо
швидкост³ одужання у пац³єнт³в ³з COVID-19, а також значно
знижує частоту виникнення д³ареї при ³нф³куванн³ в³русом
SARS-CoV-2.
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В.Д. Москалюк, Ю.². Бойко
НАВАНТАЖЕННЯ ВІЛ У КРОВІ Й ЛІКВОРІ ЗАЛЕЖНО
ВІД ПРИЙОМУ АНТИРЕТРОВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Питання репл³кац³ї та концентрац³ї В²Л у
р³зних тканинах ³ б³олог³чних р³динах орган³зму хворого залишаються недостатньо вивченими. Вир³шенню ц³єї проблеми
перешкоджає в³дсутн³сть простих, дешевих ³ доступних методик
к³льк³сного визначення В²Л у р³зних тканинних зразках.
Незважаючи на загальну законом³рн³сть – меншу концентрац³ю В²Л пор³вняно з кров’ю ³ зниження вм³сту в³русу в р³динах орган³зму на тл³ усп³шної АРТ, є дан³, що св³дчать про випадки дискордантних результат³в визначення в³русного навантаження у кров³ та ³нших б³олог³чних зразках одного й того ж пац³єнта.
Мета роботи – встановити навантаження В²Л у кров³ й
л³квор³ пац³єнт³в залежно в³д прийому антиретров³русних препарат³в (АРВП).
Матеріали і методи. У 116 хворих на В²Л-³нфекц³ю
досл³дили парн³ зразки кров³ й л³квору для встановлення р³вня
в³русного навантаження в обох б³олог³чних р³динах, а також
к³льк³сть СD4+-л³мфоцит³в у кров³.
Результати та обговорення. Прийом АРВП приводить до
зниження к³лькост³ в³русу ³ в кров³, ³ в л³квор³, проте динам³ка
супрес³ї в³рус³в у цих б³олог³чних р³динах значно в³др³зняється. У
пац³єнт³в, як³ отримують АРТ, р³зниця м³ж навантаженнями В²Л
у кров³ й л³квор³ була значно менша, н³ж у нел³кованих пац³єнт³в,
досягаючи негативних значень у груп³ хворих з досв³дом прийому
препарат³в б³льше 6 м³с.
У пац³єнт³в, як³ не отримували АРВП, виявили статистично
значущий зворотний взаємозв’язок показник³в навантаження В²Л
у кров³ й к³лькост³ СD4+-л³мфоцит³в – r=-0,626…-0,678 при
р<0,001. Кр³м того, простежується ч³тка середньої сили позитивна кореляц³я м³ж р³внем в³русем³ї та кл³н³чною стад³єю
В²Л-³нфекц³ї – r=0,414...0,451 при р<0,01, а також тривал³стю
недуги – r=0,391...0,430 при р<0,01. К³льк³сть СD4+-л³мфоцит³в
оч³кувано перебувала у зворотн³й слабк³й кореляц³ї з кл³н³чною
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стад³єю В²Л-³нфекц³ї (r=-0,084…-0,129, р<0,05) та її тривал³стю
(r=-0,116…0,202, Р<0,05). В³дпов³дно м³ж р³внями в³русного
навантаження у кров³ та л³квор³ встановили пряму кореляц³ю
середньої сили (r=0,342, р<0,01).
У груп³ зазначених ос³б в³русне навантаження у кров³
коливалося в³д 2,6 до 6,9, становлячи в середньому 5,3 lg коп³й
РНК/мл (95% Д² 5,1-5,5), у спинно-мозков³й р³дин³ (СМР) – в³д
невизначено р³вня до 5,9 lg коп³й РНК/мл, у середньому – 3,8 lg
коп³й РНК/мл (95% Д² 3,6-4,1). У середньому р³вень в³русем³ї
перевищував в³русне навантаження у СМР на 1,5 lg коп³й
РНК/мл (р<0,05). Зростання в³русного навантаження у кров³ на
1 lg коп³й РНК/мл в³дпов³дало зростанню навантаження В²Л у
л³квор³ т³льки на 0,36 lg (непараметрична регрес³я, р<0,05).
У 25,6% хворих були виявлен³ значн³ в³дм³нност³ в³д
середнього значення р³зниц³ м³ж р³внями навантаження В²Л у
кров³ та СМР. Скорочення р³зниц³ м³ж к³льк³стю В²Л у кров³ та
л³квор³ спостер³галося переважно у пац³єнт³в з кл³н³чними
ознаками ураження центральної нервової системи.
Висновки. У хворих, як³ отримують антиретров³русну
терап³ю (АРТ), р³зниця м³ж навантаженням В²Л у плазм³ кров³ та
СМР була значно менша, н³ж в ос³б, як³ не приймали АРВП.
В.Д. Москалюк, ².В. Рудан
ВИСЛІДИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ В І С ПРИ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Мета роботи – оц³нити переб³г ³ висл³ди хрон³чних гепатит³в В ³ С у В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в, а також проанал³зувати
причини смерт³ таких хворих.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне псевдорандом³зоване досл³дження з глибиною в 5 рок³в. В³д³брано 114 медичних карт стац³онарного хворого з д³агнозом В²Л-³нфекц³я в
асоц³ац³ї з гепатитами В ³ С. Анал³з причин летальних висл³д³в у
хворих на В²Л-³нфекц³ю проводили на п³дстав³ вивчення матер³ал³в автопс³ї 21 пац³єнта.
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Результати та обговорення. Встановили, що частота
загострення хрон³чного в³русного гепатиту (ХВГ) у III-IV кл³н³чних стад³ях В²Л-³нфекц³ї суттєво вища, а рем³с³ї – нижча, н³ж
у I-II стад³ях – (36,8±4,5) проти (7,0±2,4)% ³ (35,1±4,5) проти
(7,9±2,5)% в³дпов³дно (р<0,001). Частота цирозу печ³нки характеризувалася ч³ткою тенденц³єю до наростання з поглибленням
³мунодеф³циту.
Розрахунок частоти висл³д³в у цироз печ³нки показав, що у
I-II кл³н³чних стад³ях В²Л-³нфекц³ї ця величина дор³внювала 0,17,
а у III-IV – 0,33. В³дносний ризик розвитку цирозу печ³нки у
В²Л-³нф³кованих складав 0,52. Причому в³рог³дн³сть летального
висл³ду при цироз³ печ³нки у В²Л-³нф³кованих у I-II кл³н³чних
стад³ях дор³внювала 0,16, а у III-IV – 0,29 при в³дносному ризику
0,63. Зниження в³дносного ризику летального висл³ду з урахуванням стад³ї В²Л-³нфекц³ї – 0,32.
Середня тривал³сть життя пац³єнт³в в³д моменту виявлення
антит³л до В²Л становила (3,4±0,6) року (в³д 4 м³с. до 9 рок³в).
Така коротка середня тривал³сть життя В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в
була обумовлена великою к³льк³стю уперше виявлених хворих
вже у IV кл³н³чн³й стад³ї. Б³льше н³ж у половини (13 з 21; 61,9%)
причинами смерт³ були СН²Д-асоц³йован³ захворювання. Туберкульоз виявився пров³дною причиною летального висл³ду (46,1%)
В²Л-³нф³кованих хворих ³ переб³гав переважно в генерал³зован³й
форм³. Друге м³сце за частотою смертельних СН²Д-³ндикаторних
захворювань займає токсоплазмоз (30,8%) з ураженням головного мозку та ³нших орган³в. Мен³нгоенцефал³ти неуточненої
(ймов³рно, герпетичної) ет³олог³ї встановлено у 23,1% померлих.
Важливе м³сце в структур³ летальних висл³д³в у В²Л-³нф³кованих
пац³єнт³в займає терм³нальна стад³я цирозу печ³нки зм³шаної
ет³олог³ї – в³русної та алкогольної (38,1%).
Висновки. Цироз печ³нки на ранн³х стад³ях В²Л-³нфекц³ї
реєстрували у 2,7 разу р³дше н³ж у пац³єнт³в на стад³ї вторинних
захворювань. Загострення ХВГ част³ше встановлено у IIIIV кл³н³чних стад³ях В²Л-³нфекц³ї. За ц³єї ж обставини част³ше
реєструються й ознаки цирозу печ³нки, а летальн³ висл³ди
займають одне з пров³дних м³сць у хворих на В²Л-³нфекц³ю. Це
вказує на необх³дн³сть перегляду тактики кл³н³чного ведення ц³єї
категор³ї пац³єнт³в. У 61,9% випадк³в причинами смерт³ були
СН²Д-³ндикаторн³ захворювання (туберкульоз, токсоплазмоз,
мен³нгоенцефал³ти, ймов³рно, герпетичної ет³олог³ї).
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С.О. Никитюк, С.². Климнюк, С.С. Левенець, О.Б. Омец³нська
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЛАЙМ-КАРДИТУ
В ДІТЕЙ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського,
Терноп³льська дитяча обласна кл³н³чна л³карня,
м. Терноп³ль
Актуальність. Хвороба Лайма – найпоширен³ше захворювання, що передається ³ксодовими кл³щами. Кл³н³чн³ прояви
недуги на ранн³х стад³ях часто у вигляд³ м³груючої еритеми
(рання локал³зована стад³я) ³/чи ураження черепних нерв³в
(переважно VII пари), асептичного мен³нг³ту або гострої радикулопат³ї (парал³ч Белла, радикулоневрит), ураження серця
(атр³овентрикулярна блокада, м³оперикардит, панкардит) (рання
дисем³нована стад³я). У Європ³ виявляється лише 0,3-4% ус³х
випадк³в м³окардит³в, спричинених борел³ями.
Мета роботи – опис особливостей кл³н³чного прояву Лаймкардиту в дитини на основ³ кл³н³чних, лабораторних та ³нструментальних метод³в досл³дження.
Матеріали і методи. Проанал³зовано карти стац³онарного
хворого з м³окардитами р³зної ет³олог³ї.
Результати та обговорення. Пац³єнтка, 15 р., госп³тал³зована з³ скаргами на загальну слаб³сть, швидку втому ³ дискомфорт у л³в³й половин³ грудної кл³тки, б³ль у л³вому плюсневому суглоб³, резистентний до л³кування нестероїдними протизапальними препаратами. В анамнез³ – вказ³вка на присмоктування кл³ща за 2 м³с. до госп³тал³зац³ї з почервон³нням у д³лянц³
суглоба.
Загальний стан пац³єнтки середньої важкост³, шк³ра чиста,
температура т³ла 37,3 °C, АТ 110 ³ 70 мм рт. ст., ЧСС 56 за 1 хв.,
ЧД 20 за 1 хв., SpO2 99%, д³яльн³сть серця аритм³чна, тони приглушен³, дихання в легенях везикулярне.
В ²ФА виявлено анти-IgM та анти-IgG до Borrelia
burgdorferi – в³дпов³дно 176,8 ³ 72,2 ОД/мл; в ³муноблот³ –
анти-IgM до OspC борел³й трьох вид³в (B. afzelii, B. burgdorferri,
B. garinii) ³ р39, а також анти-IgG до VlsE цих же борел³й, Lipid98

антиген³в B. afzelii ³ B. burgdorferi, до антиген³в p83, p41, p39,
p58, p20, p19 ³ p18.
При УЗД ураженого суглобу – явища бурситу ³ синов³їту.
ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 49-60 за 1 хв. Синусова брадиаритм³я,
синдром ранньої реполяризац³ї шлуночк³в. Ехокард³ограф³я: при
поступленн³ у стац³онар – у межах норми розм³ри камер, структура ³ функц³я клапан³в серця. Скоротлив³сть л³вого шлуночка в
норм³; за задньою ст³нкою правого шлуночка виявлено р³дину
об’ємом 4 мм3; при виписуванн³ – камери серця, будова та функц³я клапан³в у норм³. Скоротлив³сть л³вого шлуночка нормальна.
Р³дина в перикард³ не визначається.
Проведено диференц³йний д³агноз з ³ншими кардитами:
Коксак³ В, хворобами Шагаса, Кавасак³, гострим ревматичним.
Виставлено д³агноз Лайм-кардиту.
Висновки. Лайм кардит сл³д зап³дозрювати у д³тей з ендем³чної зони щодо цього захворювання ³ з м³н³мальними в³дхиленнями в електрокард³ограм³, такими як синусова брадикард³я. Для
лабораторної д³агностики Лайм-кардиту необх³дно провести двохетапне серолог³чне досл³дження кров³ – методом ²ФА (скрин³нг)
та ³муноблоту (п³дтверджуючий тест).
Н.А. Ничик, Н.Г. Зав³днюк, Я.². Йосик
MERS – БЛИЗЬКОСХІДНИЙ КОРОНАВІРУСНИЙ
РЕСПІРАТОРНИЙ СИНДРОМ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
«Будь-яка нова хвороба, яка розвивається швидше,
ніж наші знання про неї, виходить з-під контролю».
Маргарет Чен,
голова Всесв³тньої орган³зац³ї охорони здоров’я
Ц³ слова прозвучали на закритт³ 66-ї сес³ї асамблеї ВООЗ у
травн³ 2013 р. ³ стосувалися нового на той час коронав³русу
MERS-CoV, який становив «глобальну загрозу людству». «Це
тривожний дзв³нок, ³ ми повинн³ на нього в³дпов³сти, – заявила
Маргарет Чен. – Ми знаємо занадто мало про цей в³рус». Що ж
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нам в³домо про цього небезпечного збудника ³ захворювання,
зумовлене ним?
Близькосх³дний коронав³русний респ³раторний синдром
(БКРС) (англ. Middle East respiratory syndrome coronavirus,
MERS-CoV) – ³нфекц³йне захворювання з переважним ураженням орган³в дихання, яке спричинює в³руси роду Betacoronavirus,
п³дродини Coronavirinae.
MERS-CoV вперше був виявлений у кв³тн³ 2012 р. в
Йордан³ї. Поширення в³русу торкнулося також ³нших країн
Близького Сходу та Європи. Ус³ європейськ³ випадки зараження
прямо або опосередковано були пов’язан³ з в³дв³дуванням країн
Близького Сходу. До л³та 2015 р. хвор³ з БКРС були виявлен³ у
26 країнах св³ту. Станом на 31 липня 2021 р. з вересня 2012 р.,
зг³дно з пов³домленнями ВООЗ, у св³т³ зареєстровано 2 578 п³дтверджених випадк³в захворювання, заф³ксовано 888 смертей.
Найтривожн³шим є те, що смертн³сть складає 30-40%.
Вважають, що резервуаром в³русу є верблюди. Людина –
малоактивне джерело збудника. Зараження може зд³йснюватися
за рахунок прямого контакту, вживання молока та м’яса верблюд³в. Передача збудника в³д людини до людини в³дбувається
при пасивн³й пов³тряно-краплинн³й передач³ – т³сний контакт ³з
зараженим (розмова, поц³лунки, догляд за хворим, користування
сп³льним посудом, предметами побуту, тощо).
Для хворих з МЕRS-CoV характерна кл³н³ка тяжкого гострого респ³раторного захворювання, у частини розвивається пол³органна недостатн³сть. Середн³й ³нкубац³йний пер³од складає
5,2 дня, максимальний – до 12 дн³в. Пац³єнти стають заразними
п³сля появи перших симптом³в, однак тривал³сть ³нфективност³
нев³дома. Близько 75% випадк³в MERS є вторинними (тобто
джерелом є ³нф³кована людина).
Основними кл³н³чними проявами є гарячка, кашель, задишка, ³нод³ – д³арея. Часто розвиваються тяжкий ГРДСД з розвитком пневмон³ї та гостра ниркова недостатн³сть, що призводять до
смерт³ хворих.
Пац³єнти з проявами ГРВ², ГРДСД, в анамнез³ яких є
подорож³ до країн в межах або поблизу Арав³йського п³вострова
протягом останн³х 14 дн³в, повинн³ бути обстежен³ на МЕRS-CoV³нфекц³ю. Методом ПЛР досл³джують назофарингеальний та
орофарингеальний мазки, мокротиння, р³дину п³сля промивання
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бронх³в, кров. Позитивний результат ПЛР чи виявлення в кров³
пац³єнта специф³чних IgM повн³стю п³дтверджують наявн³сть
БКРС.
Хворий з п³дтвердженою чи п³дозрюваною MERS-CoV ³нфекц³єю має перебувати в боксован³й палат³. П³д час огляду
рекомендовано стандартн³ засоби безпеки для контактних ³
пов³тряно-крапельних ³нфекц³й. Специф³чного л³кування натепер
не розроблено. Проводиться патогенетична терап³я. Отриман³
позитивн³ результати експериментального застосування препарату ремдесив³р. Перспективними для л³кування вважають плазму перехвор³лих, ³нтерферони, лоп³нав³р, пол³клональн³ та моноклональн³ антит³ла. Специф³чна проф³лактика на сьогодн³ не
розроблена. Вакцини проти БКРС не винайдено.
На жаль, отриманий попередн³й досв³д боротьби з коронав³русами не став вагомим уроком для людства у боротьб³ з
³нфекц³йними хворобами: 2019 р³к… COVID-19… Пандем³я… ²
знову боротьба за життя…
О.М. Ольховська, Д.². Кухар, Н.Г. Дейнека, М.А. П³ддубна
КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В ДІТЕЙ ХАРКІВСЬКОГО
РЕГІОНУ

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП ХОР «Обласна дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня»,
м. Харк³в
Актуальність. Третя хвиля нової коронав³русної ³нфекц³ї
COVID-19 в Україн³, як ³ в ц³лому св³т³, набула тенденц³ї до
зниження. Людство затамувало дихання перед ймов³рн³стю
подальшого розповсюдження ³нфекц³ї, появою нових вар³ант³в
в³русу. Науковц³ продовжують пошуки нових ефективних засоб³в
л³кування ³ проф³лактики «чуми XXI стол³ття». Не вир³шеними
залишаються питання л³кування та проф³лактики ³нфекц³ї,
особливо серед д³тей. Людству ще треба буде вир³шити питання
постков³дного синдрому – насл³дки коронав³русної ³нфекц³ї поки
що достеменно нев³дом³.
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Мета роботи – проанал³зувати та узагальнювати дан³ д³тей,
хворих на COVID-19, як³ л³кувались у КНП ХОР «Обласна
дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня» м. Харк³в.
Матеріали і методи. З березня 2020 р. по березень 2021 р.
в КНП ХОР «Обласна дитяча ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня»
м. Харк³в (директор Д.². Кухар) прол³ковано 1 059 хворих на
COVID-19 д³тей, з яких у 927 (87,54%) реєстрували середньотяжку, у (10,39%) – тяжку, у 22 (2,07%) – легку форму хвороби. У в³ковому аспект³ в стац³онар³ перебувало 103 (9,73%)
дитини до року, в³д 1 року до 4 рок³в – 367 (34,66%) д³тей, в³д 5
до 9 рок³в – 221 (20,87%), в³д 10 до 14 – 173 (16,34%), в³д 15
до 18 рок³в – 90 (8,5%), понад 18 рок³в – 105 (9,9%) пац³єнт³в.
Середн³й л³жко/день склав 9,1. Д³агноз коронав³русної ³нфекц³ї
методом ПЛР було п³дтверджено у 645 (61,0%) д³тей, методом
²ФА – у 385 (36,3%). У 29 (2,7%) пац³єнт³в д³агноз встановлено
на п³дстав³ кл³н³ко-еп³дем³олог³чних даних. Початок хвороби у
переважної б³льшост³ хворих був гострим, супроводжувався
п³двищенням температури т³ла, появою катаральних симптом³в,
серед яких переважали сухий кашель, нежить, порушення самопочуття. При тяжких формах недуги спостер³гали також утруднення дихання, диспепсичн³ розлади, висип на тулуб³, симптоми
загальної ³нтоксикац³ї.
Результати та обговорення. Серед ус³х хворих пневмон³я
була п³дтверджена майже у чверт³ хворих – 262 (24,74%), у
10 д³тей спостер³гали плеврит. Серед хворих з тяжкою формою
COVID-19 93 (8,78%) були госп³тал³зован³ у в³дд³лення ³нтенсивної терап³ї, з яких 3 потребували не³нвазивної вентиляц³ї
легень. Штучна вентиляц³я легень проводилась 5 д³тям. За час
спостереження у 12 (1,13%) д³тей д³агностували COVID-19, асоц³йований з мультисистемним запальним синдромом.
На жаль, за перше п³вр³ччя 2021 р. померло 4 д³тей з
COVID-19. Це були д³ти з³ супутньою патолог³єю, серед яких
треба в³дзначити герпетичний мен³нгоенцефал³т з розвитком
тяжкої церебральної недостатност³, тяжк³ вроджен³ патолог³ї
нервової та серцево-судинної систем, цукровий д³абет. За нашими
даними, дебют цукрового д³абету спостер³гали у 6 д³тей в розпал³
нової коронав³русної ³нфекц³ї, серед яких у двох пац³єнт³в з
цукровим д³абетом в³дм³чено декомпенсац³ю стану.
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Висновки. У ц³лому COVID-19 у д³тей необх³дно розц³нювати як тяжку, загрозливу для життя хворобу, що супроводжується високим в³дсотком ураження легень, може призводити
до залучення багатьох орган³в ³ систем, дисбалансу роботи
³мунної системи дитячого орган³зму, що потребує подальшого
вивчення.
О.М. Ольховська, В.М. Ольховська
ВПЛИВ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 6-го ТИПУ НА СТАН ІМУННОЇ
ВІДПОВІДІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СТРЕПТОКОКОВИЙ
ТОНЗИЛІТ

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
Харк³вська медична академ³я п³слядипломної осв³ти,
м. Харк³в
Актуальність. Одне з пров³дних м³сць у структур³ захворюваност³ д³тей займають тонзил³ти, передус³м – спричинен³ гемол³тичним стрептококом. Сприятлив³ насл³дки тонзил³т³в залежать
в³д адекватної реакц³ї ³мунної в³дпов³д³ орган³зму дитини, на стан
якої може впливати супутня ³нфекц³я, особливо герпесв³русна.
²нф³кування в³русами групи герпес³в в³дбувається на ранн³х
етапах життя людини. Натепер зростає зац³кавлен³сть до в³русу
герпесу людини 6-го типу (ВГЛ-6). Кл³н³чн³ прояви спричинених
цим в³русом хвороб вкрай р³зноман³тн³, а вплив самого в³русу на
стан ³мунної системи до к³нця не вивчений.
Мета роботи – вивчити особливост³ кл³тинної ³мунної
в³дпов³д³ д³тей, хворих на тонзил³т та ³нф³кованих ВГЛ-6.
Матеріали і методи. Визначено р³вн³ субпопуляц³й
л³мфоцит³в CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ ³ CD25+ периферичної кров³ у 44 хворих на стрептококовий тонзил³т у вигляд³
моно³нфекц³ї та у 40 хворих з тонзил³том ³ ВГЛ-6 ³нфекц³єю
(ко-³нфекц³я). Досл³дження проведено в гострому пер³од³ та в
реконвалесценц³ї.
Результати та обговорення. У гострому пер³од³ тонзил³ту
в ус³х хворих реєстрували низький вм³ст CD3+-, CD4+- ³ CD8+л³мфоцит³в кров³, максимально виражений у хворих на ко³нфекц³ю, (р<0,05). Р³вн³ CD16+-, CD22+-кл³тин п³двищувались ³ максимальн³ цифри спостер³гали у хворих на моно³нфекц³ю (р<0,05).
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Не виявлено суттєвих коливань вм³сту CD25+-кл³тин ан³
пор³вняно до групи контролю (р>0,05), ан³ м³ж хворими з моно- ³
ко-³нфекц³єю (р>0,05).
До пер³оду реконвалесценц³ї тонзил³ту показники CD3+-,
CD4+-, CD8+- ³ CD25+-л³мфоцит³в кров³ в динам³ц³ п³двищувались, але у д³тей з ко³нфекц³єю вони ще були нижче в³д показник³в здорових д³тей (р<0,05). У хворих з супутньою ВГЛ-6
³нфекц³єю збер³гались п³двищеними показники CD16+ та CD22+л³мфоцит³в (р<0,05).
Отже,
переб³г
стрептококового
тонзил³ту
в
д³тей
супроводжується суттєвими зм³нами показник³в ³мунної в³дпов³д³.
Наявн³сть супутньої ВГЛ-6 ³нфекц³ї у д³тей з тонзил³том впливає
на реагування кл³тинного ³мун³тету, що характеризується в
гострому пер³од³ недуги транзиторним пригн³ченням роботи
кл³тинної ланки ³мунної в³дпов³д³ та пом³рною активац³єю
гуморальної ланки. Останн³й факт опосередковано засв³дчує вм³ст
CD22+ та CD25+-л³мфоцит³в кров³. До пер³оду реконвалесценц³ї
тонзил³ту в д³тей з фоновою ВГЛ-6 ³нфекц³єю не в³дбувається
повного в³дновлення показник³в ³мунної в³дпов³д³.
Висновки. Визначення показник³в кл³тинного ³мун³тету у
д³тей, хворих на тонзил³т та ³нф³кованих ВГЛ-6, у динам³ц³
хвороби можна використовувати як маркер повноти одужання
хворого. Наявн³сть ВГЛ-6 ³нфекц³ї у хворих на стрептококовий
тонзил³т д³тей є несприятливим фактором, який необх³дно
враховувати як у гострому пер³од³, так ³ в реконвалесценц³ї.
К.А. Пак, О.В. Рябоконь, ².О. Кулєш, Т.Б. Матвєєва
ПОРІВНЯННЯ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПРОЯВІВ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ СЕРЕДНЬОТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ ЗАЛЕЖНО
ВІД НАЯВНОСТІ КИСНЕВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
КНП «Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня» ЗОР,
м. Запор³жжя
Актуальність. В умовах сьогодення триває пандем³я коронав³русної хвороби COVID-19 ³ продовжується вивчення особливостей
кл³н³ко-лабораторних зм³н при р³зному переб³гу ц³єї ³нфекц³ї.
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Мета роботи – пор³вняти кл³н³ко-лабораторн³ прояви
COVID-19 у пац³єнт³в ³з середньотяжким переб³гом залежно в³д
наявност³ кисневої залежност³.
Матеріали і методи. П³д спостереженням було 50 хворих
на COVID-19 ³з лабораторно п³дтвердженим д³агнозом методом
ПЛР, як³ проходили стац³онарне л³кування у в³дд³леннях КНП
«О²КЛ» ЗОР. Чолов³к³в – 26, ж³нок – 24. В³к Пац³єнти були
в³ком в³д 30 до 82 рок³в. У вс³х хворих, як³ ув³йшли в досл³дження, недуга мала середньотяжкий переб³г. Пац³єнти були розд³лен³
на групи: 31 особа з наявн³стю кисневої залежност³ (тривал³сть
кисневої п³дтримки склала 10,0 [7,0; 14,0] д³б) ³ 19 – без ознак
кисневої залежност³. Статистичну обробку отриманих результат³в
зд³йснювали в програм³ «STATISTICA® for Windows 6.0» (StatSoft
Inc., № AXXR712D833214FAN5).
Результати та обговорення. За результатами проведеного
досл³дження встановлено, що обстежен³ групи хворих статистично не в³др³знялися (р>0,05) як за статтю, так ³ за в³ком.
Захворювання у пац³єнт³в обох груп починалося з п³двищення
температури т³ла з мед³аною цього показника 37,9 [37,5; 38,1] ³
37,9 [37,5; 38,1] °С в³дпов³дно, яка поєднувалася з вираженою
загальною слаб³стю. Проте була встановлена певна р³зниця у
ман³фестац³ї кл³н³чних пров³в недуги. Так, за умови появи
кисневої залежност³ у пац³єнт³в ³з середньотяжким переб³гом
захворювання част³ше в дебют³ визначався пом³рно виражений
д³арейний синдром (9,7% проти в³дсутност³ його у груп³ пор³вняння), б³ль голови (9,7 проти 5,3%), запаморочення (16,1%
проти в³дсутност³ його), в³дсутн³сть апетиту (25,8 проти 5,3%) ³з
подальшою част³шою появою на другому тижн³ захворювання
задишки (61,3 проти 42,1%), кашлю з мокротинням (16,1 проти
5,3%), вираженої п³тливост³ (19,4 проти 5,8%). Сл³д зазначити,
що за умов розвитку кисневозалежност³ при середньотяжкому
переб³гу COVID-19 р³дше визначалися ознаки аносм³ї та агевз³ї
(9,7 проти 15,8%).
При анал³з³ зм³н лабораторних показник³в встановлено, що
за умов розвитку кисневозалежност³ при середньотяжкому переб³гу COVID-19 у хворих мед³ана як в³дносної к³лькост³ л³мфоцит³в, так й абсолютної к³лькост³ цих кл³тин мали тенденц³ю до
зниження та склали в³дпов³дно 19,0 [11,0; 27,0] проти 23,0 [16,0;
30,0]% та 1,2 [0,9; 1,4] проти 1,5 [1,0; 2,6]×109 1/л, що поясню105

ється част³шим зниженням абсолютної к³лькост³ л³мфоцит³в (48,4
проти 31,6%). Про б³льшу виразн³сть ³мунного запалення св³дчив
вищий р³вень С-реактивного протеїну в кисневозалежних хворих – 37,8 [10,5; 52,0] проти 14,0 [7,5; 61,8] мг/л. Б³льшу виразн³сть ознак г³перкоагуляц³ї за умови появи кисневої залежност³ у
хворих ³з середньотяжким переб³гом COVID-19 п³дтвердили
част³ше п³двищення р³вня ф³бриногену (63,0 проти 42,9%) ³з
мед³аною цього показника 4,5 [3,7; 5,4] проти 3,6 [3,2; 4,8] г/л,
достов³рно част³ше п³двищення вм³сту D-димеру (71,4 проти
50,0%) ³з вищим його р³внем – 1,1 [0,5; 4,5] проти 0,2 [0,2;
2,6] мг/л. Розвиток кисневої залежност³ у хворих ³з середньотяжким переб³гом COVID-19 призводив до зб³льшення частки
пац³єнт³в ³з порушенням функц³ї печ³нки за рахунок появи
синдрому цитол³зу (33,3 проти 26,3%) ³ функц³ї нирок, про що
св³дчило п³двищення р³вня креатин³ну кров³ (64,3 проти 47,4%).
Висновки. У хворих ³з середньотяжким переб³гом COVID-19
³з кисневою залежн³стю є певн³ особливост³ спектру кл³н³чних
прояв³в й б³льша виразн³сть лабораторних ознак л³мфопен³ї,
г³перкоагуляц³ї та появи органних уражень.
Т.М. Пахольчук, О.В. Усачова, Є.А. С³л³на, Л.². Кляцька,
Т.Б. Матвеєва, ².В. Литвиненко
ГЕМОЛІТИКО-УРЕМІЧНИЙ СИНДРОМ
ЯК УСКЛАДНЕННЯ ІНФЕКЦІЙНОЇ ДІАРЕЇ В ДІТЕЙ:
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
НКП «Обласна ³нфекц³йна л³карня» ОДА,
КНП «М³ська дитяча л³карня № 5» ЗМР, м. Запор³жжя
Актуальність. ²нфекц³йн³ д³ареї в д³тей раннього в³ку, як³
мають тяжкий переб³г, ³нод³ ускладнюються гемол³тико-урем³чним
синдромом (ГУС). Цей синдром є одн³єю з причин розвитку в
д³тей гострої ниркової недостатност³ (ГНН), а ефективн³сть його
л³кування ³ результат прямо залежать в³д своєчасної д³агностики.
Мета роботи. Продемонструвати особливост³ переб³гу ГУС
у дитини раннього в³ку з ³нфекц³йною д³ареєю ротав³русної
ет³олог³ї.
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Матеріали і методи. Нами проведений ретроспективний
анал³з кл³н³ко-лабораторних особливостей ГУС у дитини, яка
отримувала л³кування в дитячому кишковому в³дд³ленн³ КНП
«Обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня» (О²КЛ) ЗОР та в³дд³ленн³
анестез³олог³³, ³нтенсивної терап³ї та хрон³од³ал³зу (ВА²Т та ХД) ³
нефролог³чному в³дд³ленн³ КНП «М³ської дитячої л³карн³ № 5»
ЗМР у 2019 р. Визначення ет³олог³ї гострої кишкової ³нфекц³ї
(ГК²) проводилося класичним бактер³олог³чним методом ³ за
допомогою швидких тест³в. Було проанал³зовано динам³чн³ зм³ни
кл³н³ко-лабораторних прояв³в у ц³єї дитини.
Результати та обговорення. Дитина Б., хлопчик, в³ком
1 р³к 11 м³с., госп³тал³зований до дитячого ³нфекц³йного в³дд³лення О²КЛ 21.05.19 р. з д³агнозом: ГК², ротав³русна ³нфекц³я, гемокол³т. Д³агноз був п³дтверджений вид³ленням антигену ротав³русу
з калу хворого. З анамнезу – початок хвороби гострий з появи
р³дких випорожнень до 4 раз³в за добу, на 3-тю добу – повторне
блювання, д³арея до 15 раз³в, у кал³ з’явились прожилки кров³ ³
дитина була госп³тал³зована до ³нфекц³йного стац³онару. При
огляд³ – стан тяжкий за рахунок токсико-ексикозу, св³дом³сть
збережена, млявий, шк³ра чиста, бл³да, тепла, тургор р³зко знижений, губи бл³до-рожев³, сух³, язик обкладений, сухий. Дихання
везикулярне, хрип³в немає, ЧД 26 за 1 хв., ЧСС 126 за 1 хв.
Жив³т запалий, м’який, при пальпац³ї не болючий, гуркотить.
Сигмопод³бна кишка не спазмована. Випорожнення р³дк³ з
прожилками кров³ та слизу. Д³урез знижений, сеча насиченожовтого кольору.
П³сля проведення рег³дратац³йної терап³ї на другий день на
фон³ прояв³в гемокол³ту ³ зневоднення у дитини в³дм³чалися анем³я (Hb 90 г/л), зниження к³лькост³ тромбоцит³в до 89×109 1/л ³
прояви гострої ниркової недостатност³ (ол³гур³я, вм³ст креатин³ну
248 мкмоль/л, сечовини 20,3 ммоль/л). Дитина 22.05.19 р. була
переведена до МДЛ № 5 у в³дд³лення ВА²Т та ХД для проведення гемод³ал³зу. При огляд³ стан дитини тяжкий. Шк³рн³ покриви бл³д³, чист³. Дихання в³льне, ЧД 32 за 1 хв. Гемодинам³ка
компенсована. Артер³альний тиск 110 ³ 80 мм рт. ст. Жив³т
м’який. Печ³нка + 3 см. Ол³гур³я. Сеча бура. Випорожнення з
дом³шками кров³. Лабораторн³ показники кров³: Hb 65 г/л, еритр.
2,2×1012 1/л, тромб. 60×109 1/л, р³вень креатин³ну 380 мкмоль/л,
сечовини – 40 ммоль/л, тест Кумбса дав негативний результат. У
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загальному анал³з³ сеч³ в³дм³чалася макрогематур³я, протеїнур³я
до 6,4 г/л. При УЗД виявлено дифузн³ зм³ни нирок.
За пер³од перебування у ВА²Т та ХД хворому було проведено 17 сеанс³в гемод³ал³зу, 4 плазмотрансфуз³ї, 5 трансфуз³й
в³дмитих еритроцит³в. Хворий був виписаний на 56-й день л³кування з д³агнозом: «Гемол³тико-урем³чний синдром, типова форма,
Д+, тяжкий переб³г, гостра ниркова недостатн³сть, вторинна артер³альна г³пертенз³я. Реконвалесцент ГК² ротав³русної ет³олог³ї».
Висновки. При тяжкому переб³гу в³русно-бактер³йних
³нфекц³й з³ синдромом гемокол³ту в д³тей раннього в³ку з метою
ранньої д³агностики ГУС ³ динам³чного спостереження за пац³єнтами з гемокол³том необх³дно обов’язково контролювати р³вень
гемоглоб³ну, тромбоцит³в, сечовини ³ креатин³ну кров³.
В.О. Паничев
РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
ЗА КЛІЩОВИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ

ДУ «Терноп³льський обласний центр контролю
та проф³лактики хвороб М³н³стерства охорони здоров’я
України», м. Терноп³ль
З початку 2000 р. на Терноп³льщин³, як ³ в ус³й Україн³,
почала ускладнюватись еп³дситуац³я з Лайм-борел³озом. Спостер³галось невпинне зростання показник³в захворюваност³ з
0,12 вип. на 100 тис. населення у 2000 р. до 20,5 вип. Зросла
к³льк³сть населених пункт³в, так званих ензоотичних територ³й,
де були зареєстрован³ випадки, до 370 на початок 2021 р.
Загальна динам³ка захворюваност³ у Терноп³льськ³й област³
в³дтворювала ситуац³ю назагал в Україн³, але на б³льш високому
р³вн³, що очевидно обумовлено належн³стю рег³он³в України до
р³зних географ³чних зон, чисельн³стю переносник³в, їх видовим
складом, р³зними п³дходами до д³агностики та обл³ку захворювань.
Завдяки поглибленому вивченню еп³дситуац³ї з Лайм-борел³озом та особливостей його кл³н³чного переб³гу встановлено
пол³морф³зм прояв³в ³ можлив³сть м³кст-³нфекц³ї. Це спонукало до
поглибленого досл³дження ет³олог³ї та вектор³в передач³ з метою
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з’ясування зараженост³ кл³щ³в патогенами, поширеност³ й
спектру останн³х на р³зних територ³ях залежно в³д кл³матичних,
погодних, географ³чних умов, рослинної та тваринної р³зноман³тност³, видового складу популяц³й кл³щ³в як переносник³в ³
резервуар³в збудник³в. Актуальним залишається вивчення природних осередк³в кл³щових ³нфекц³й ³ паразитарних систем, що в них
функц³онують. Постала необх³дн³сть досл³дження та оц³нки ситуац³ї на урбан³зованих територ³ях.
Протягом 2017–2019 рр у Терноп³льськ³й област³ нами проводилися досл³дження восьми природних б³отоп³в трьох погодногеограф³чних зон ³ п’яти парк³в м³ста Тернополя з метою оц³нки
видового складу кл³щ³в, їх чисельност³ та зараженост³ патогенами. Встановлено, що на вс³х територ³ях област³ дом³нуючим
видом є I. ricinus. Частка цього виду складає 96,3% у зборах
кл³щ³в з л³сових б³отоп³в ³ 99,6% – з парк³в Тернополя. Окр³м
I. ricinus, у зборах виявлено кл³щ³ D. reticulatus, але зр³дка. ²нш³
види не знайдено.
Заселен³сть кл³щами б³отоп³в зони л³состепу є вищою, ан³ж
малого Пол³сся. Середн³ ³ндекси рясност³ за пер³од спостереження склали 11,1 екз. на пр./км ³ 7,3 екз. в³дпов³дно. Серед
б³отоп³в л³состепу вищ³ ³ндекси чисельност³ кл³щ³в заф³ксовано в
зон³ теплого Под³лля (11,2 екз. на пр./км). Чисельн³сть кл³щ³в
залежить в³д б³олог³чного р³зноман³ття їх прогодувальник³в,
зокрема др³бних гризун³в, ³ чисельн³ст³. У б³отоп³ Мушкат³вка
(зона теплого Под³лля) було виявлено 8 вид³в гризун³в з в³дсотком попадання 11,8, а в б³отоп³ Велик³ Бережц³ (мале Пол³сся)
в³дловлено 5 вид³в гризун³в, а в³дсоток попадання дор³внював 4,4.
²з з³браних кл³щ³в були сформован³ пули. При їх формуванн³
враховувалися м³сце збору, дата, вид, стать ³ стад³я розвитку
кл³ща. Пули досл³джувалися методом ПЛР для виявлен
ня фрагмент³в ДНК B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi,
A. рhagocytophilum, Babesia sp., E. muris, E. chaffeensis.
Результати досл³дження засв³дчили заражен³сть кл³щ³в у
природних б³отопах ³ на урбан³зованих територ³ях B. burgdorferi
s. l., B. miyamotoi, A. рhagocytophilum, Babesia sp. Не були
виявлен³ ДНК ерл³х³й.
Найб³льш поширеним патогеном є B. burgdorferi s. l. Отримано 55,73% позитивних моновар³ант³в ³ 40,98% комб³нованих.
A. рhagocytophilum присутня у 16,39% моновар³антах ³ 32,78%
комб³нованих. B. miyamotoi – в³дпов³дно у 9,83 ³ 6,55%, Babesia
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sp. – у 21,3 та 16,39%. За к³льк³стю вид³в патоген³в, що наявн³ в
паразитарних системах, та їх спектром природн³ й урбан³зован³
б³отопи не в³др³зняються. Це може св³дчити про активний обм³н
патогенами завдяки м³грац³ї ссавц³в ³ птах³в. Можливо, що
б³отопи паркової зони сформувалися на баз³ природних б³отоп³в ³
нов³ паразитарн³ системи зберегли патогенн³ бактер³ї, як їх
важливий компонент.
Необх³дно зауважити, що р³вн³ заселеност³ кл³щами ³
в³дпов³дно їх заражен³сть значно залежать в³д р³вня сан³тарнотехн³чного утримання парку, б³отехн³чних, дез³нфекц³йних (дез³нсекц³йних, дератизац³йних) заход³в, в³дсотка власне зелених
зон, наявност³ та к³лькост³ бездомних тварин.
Таким чином, реєстрац³я випадк³в хвороби Лайма на вс³й
територ³ї област³, висок³ показники захворюваност³, зараження
людей як у природних умовах, так ³ в населених пунктах,
виявлення B. burgdorferi s. l. в ус³х досл³джених природних б³отопах ³ м³ських парках дозволяє вважати Терноп³льську область
ендем³чною з Лайм борел³озу.
У природних уг³ддях ³ на урбан³зованих територ³ях наявн³
компоненти паразитарних систем кл³щових ³нфекц³й. Еп³зоотичний процес п³дтримується у природних ³ антропург³чних
осередках. Осередки є поєднаними завдяки одночасн³й циркуляц³ї
дек³лькох патоген³в, пол³векторними – через наявн³сть двох вид³в
кл³щ³в ³ пол³гостальними, так як в еп³зоотичному процес³ беруть
участь дек³лька вид³в тварин. Роль дом³нуючого вектора належить
кл³щам виду I. ricinus. Одночасна циркуляц³я в паразитарних
системах дек³лькох патоген³в може призводити до м³кстзараженост³ кл³щ³в та поєднаної ³нфекц³ї у людей.
А.М. Петрук, М.². Шк³льна, О.Л. ²вах³в
ЛЯМБЛІОЗ І ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ ЯК МОЖЛИВІ ЧИННИКИ
КРОПИВ’ЯНКИ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Кропив’янки – гетерогенна група захворювань, як³ мають сп³льн³ симптоми, але в³др³зняються за патогенезом. Найчаст³шими ет³олог³чними факторами кропив’янок є
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харчов³ продукти, л³карськ³ препарати, ф³зичн³ та психогенн³ чинники, бактер³ї, в³руси, паразити (гельм³нти, найпрост³ш³) та ³н.
Мета роботи. З’ясувати ет³олог³чн³ чинники кропив’янки в
обстежених пац³єнт³в.
Матеріали і методи. П³д спостереженням були 42 пац³єнти
з кропив’янкою, як³ протягом 2019–2020 рр. л³кувались амбулаторно ³ стац³онарно в КНП «Старокостянтин³вська ЦРЛ» ³
КУТОР «Терноп³льський обласний кл³н³чний шк³рно-венеролог³чний диспансер». Пац³єнти були в³ком в³д 18 до 71 року. Чолов³к³в було менше, н³ж ж³нок – 13 (30,9%) проти 29 (69,1%).
Д³агноз кропив’янки встановлювали на п³дстав³ характерних
кл³н³чних прояв³в. Лямбл³оз вериф³кували паразитоскоп³чно при
виявленн³ цистних форм збудника у фекал³ях. Антит³ла до антиген³в лямбл³й в сироватц³ кров³ визначали методом ³муноферментного анал³зу.
Специф³чн³ антит³ла до антиген³в комплексу B. burgdorferi
s. l. у сироватках кров³ пац³єнт³в визначали ³муноферментим
методом з використанням тест-систем компан³ї Euroimmun AG
(Н³меччина): антит³ла класу М − тест-системою Anti-Borrelia
burgdorferi ELISA (IgM), класу G − Anti-Borrelia plus VIsE
ELISA (IgG).
Результати та обговорення. За даними анамнезу,
провокуючими чинниками кропив’янки у 8 (19,1%) хворих були
продукти харчування, у 5 (11,9%) – медикаменти, в ³нших випадках – у 29 (69,0%) ос³б хвороба розц³нювалась як ³д³опатична.
При паразитолог³чному досл³дженн³ фекал³й хворих ³з
кропив’янкою цисти лямбл³й знайдено у 8 (19,1%) ³з 42 пац³єнт³в. Варто зазначити, що в ус³х 8 ос³б була попередньо встановлена ³д³опатична форма недуги. Специф³чн³ антит³ла до
антиген³в лямбл³й виявлено лише в 1 (2,4%) хворого, однак у
нього цист лямбл³й у кал³ не виявлено.
При анал³з³ результат³в серолог³чного досл³дження сироваток
кров³ хворих на кропив’янку методом ²ФА для виявлення
специф³чних IgM та IgG до комплексу B. burgdorferi s. l. встановлено: позитивн³ або пром³жн³ результати наявност³ антит³л
хоча б одного класу були у 21 (50,9%) пац³єнта, з них IgM – у
9 (21,4%), IgG – у 6 (14,3%), обох одночасно – у 3 (7,1%).
Висновок. Нами п³дтверджено пол³ет³олог³чн³сть кропив’янок. Окр³м продукт³в харчування ³ медикамент³в, причетних до
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їх виникнення, що з’ясовано анамнестично, у 9 (21,4%) обстежених д³агностовано лямбл³оз, при цьому у 8 – при паразитолог³чному досл³дженн³ калу, в 1 – серолог³чно. Лайм-борел³оз
д³агностовано у 21 (50,9%) пац³єнта (виявлено специф³чн³ IgM ³
IgG до комплексу B. burgdorferi s. l.). Отже, лямбл³оз ³ Лаймборел³оз також, ймов³рно, здатн³ спричинити кропив’янку.
Л.В. Пипа, Н.В. П³люйко, О.В. П³ддубна, Н.О. Зимак-Закутня,
Ю.М. Лисиця
МУЛЬТИСИСТЕМНИЙ ЗАПАЛЬНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ

В³нницький нац³ональний медичний ун³верситет
³м. М.². Пирогова, м. В³нниця,
НП «Хмельницька м³ська дитяча л³карня»,
НП «Хмельницька м³ська ³нфекц³йна л³карня»,
м. Хмельницький
Актуальність. П³сля перенесеного захворювання COVID-19
п³д час другої хвил³ еп³дем³ї недуги в Україн³ у ряду д³тей
виникала системна запальна реакц³я, яка нагадує атипову/
типову хворобу Кавасак³ (KD) ³ синдром токсичного шоку. Цей
новий кл³н³чний синдром був визначений як дитячий запальний
мультисистемний синдром, який тимчасово асоц³юється з SARSCoV-2 (PIMS-TS, MIS-C), що переважно виникає в д³тей старших
в³кових груп, пор³вняно з типовим KD. Це нове дитяче захворювання, очевидно, асоц³йоване з в³русом SARS-CoV-2, може вражати дек³лька орган³в ³ систем, р³вень запалення при цьому
перевищує так³ при KD або токсичному шоковому синдром³.
Зг³дно з даними ВООЗ, д³агностика цього синдрому ґрунтується на шести основних критер³ях: 1) дитина з лихоманкою
б³льше 3 дн³в; 2) висип або двоб³чний гн³йний кон’юнктив³т, або
ознаки слизово-шк³рного запалення; 3) г³потон³я або шок; 4) дисфункц³я м³окарда, перикардит, вальвул³т або коронарн³ в³дхилення (включаючи дан³ ECHO або п³двищений р³вень тропон³ну/NT-proBNP); 5) докази коагулопат³ї (ПТ, АЧТЧ, D-димер);
6) гостр³ шлунково-кишков³ проблеми, як³ поєднуються з п³двищеними маркерами запалення (ШОЕ, СРБ ³ прокальцитон³н). При
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цьому виключен³ бактер³йн³ причини запалення ³ начвн³ маркери
перенесеної ³нфекц³ї COVID-19. PIMS-TS под³ляють на Кавасакопод³бний фенотип (повний або неповний) ³ неспециф³чний фенотип, при якому присутн³ шок ³/або лихоманка (б³льше 5 дн³в), а
також симптоми, як³ можуть включати прояви з боку шлунковокишкового тракту, респ³раторн³ або невролог³чн³ прояви, але не
в³дпов³дають критер³ям хвороби Кавасаки.
Метою роботи було под³литись досв³дом д³агностики ³
л³кування PIMS-TS.
Матеріали і методи. З жовтня по грудень у дитячих
медичних закладах м. Хмельницького виявлено 23 дитини з
PIMS-TS. В³к д³тей ³з MIS-C: в³д 0 до 3 рок³в – 2, в³д 4 до 6 – 2,
в³д 7 до 10 – 5, в³д 11 до 14 – 10, в³д 15 до 18 рок³в – 4 хворих.
Стать д³тей: 9 д³вчаток ³ 14 хлопчик³в.
Результати та обговорення. У 18 д³тей д³агностовано
кавасакопод³бний фенотип (у 10 – повний ³ у 8 – неповний), у
5 д³тей – неспециф³чний (у 2 – за типом шоку з вираженим
токсикозом ³ диспептичним синдромом). В ус³х д³тей виявлено
висок³ р³вн³ СРБ (в³д 48 до 256 ng/ml), D-димер (в³д 700 до
3 967 нгФЕО/мл), феритину (в³д 210 до 715 ng/ml), тропон³ну
(в³д 70 до 356,61 пг/мл), ПКТ (в³д 0,3 до 7,65 ng/ml) ³ наявн³сть
антит³л класу IgG до SARS-Cov-2.
Д³тям з повним кавасакопод³бним фенотипом PIMS-TS у
л³куванн³ призначали в/в ³муноглобул³н в доз³ 2 г/кг маси т³ла,
яка була розд³лена на два прийоми. Друга доза ³муноглобул³ну
вводилась д³тям, як³ не в³дпов³ли на введення першої дози.
Метилпредн³золон в доз³ 10-30 мг/кг маси т³ла призначали д³тям,
яким не ставало краще через 24 год п³сля введення ³муноглобул³ну, особливо пац³єнтам з лихоманкою ³ високими показниками СРБ ³ ПКТ.
Д³ти отримували антибактер³йну терап³ю, ацетилсал³цилову
кислоту (спочатку по 30-50 мг/кг на добу пот³м 2-5 мг/кг протягом 6 тиж.). Старшим д³тям з неспециф³чним фенотипом призначали антикоагулянти п³д контролем D-димеру (гепарини у
стац³онар³ ³ препарати з групи НОАК п³сля виписки додому, до
нормал³зац³ї вм³сту D-димеру).
Висновки. Ознаки запалення ³ симптоми PIMS-TS здеб³льшого схож³ на симптоми KD. Однак шлунково-кишков³ симптоми,
дисфункц³я м³окарда ³ шок част³ше трапляються у д³тей з
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PIMS-TS. Обидва захворювання мають майже однаков³ лабораторн³ в³дхилення; проте р³вн³ D-димеру, ПКТ ³ феритину при
PIMS-TS значно вищ³, н³ж при KD.
Т.В. Покровська, Г.О. Литвин, ².В. Дибас
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ
МЕНІНГОКОКЦЕМІЇ В ДІТЕЙ

Льв³вський державний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Для дитячих ³нфекц³он³ст³в проблема мен³нгококової ³нфекц³ї (М²) має особливо важливе значення, оск³льки
р³вень захворюваност³ серед д³тей завжди перевищував такий у
дорослих у к³лька раз³в.
Мета роботи: проанал³зувати кл³н³ко-лабораторн³ особливост³ переб³гу мен³нгококцем³ї в д³тей р³зних в³кових груп.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний анал³з
149 медичних карт стац³онарних хворих, як³ л³кувалися в О²КЛ
протягом 2011–2019 рр. з приводу генерал³зованої форми М²,
мен³нгококцем³ї; 12 протокол³в патологоанатом³чного досл³дження. Д³агноз був п³дтверджений результатами бактер³оскоп³чного
³/або бактер³олог³чного досл³дження носоглоткового слизу,
церебросп³нальної р³дини та/або кров³; чи поставлений на п³дстав³ типових кл³н³чних прояв³в за наявност³ характерного гемораг³чного висипу при виключенн³ ³нших захворювань.
Результати та обговорення. Д³ти в³ком в³д 1 м³с. до
1 року склали 28,0%; в³д 1 до 3 рок³в – 33,5%; старш³ 3 до
6 рок³в – 18,7%; старш³ 6 до 9 р. – 5,9%; старш³ 9 р. – 13,8%.
Протягом зазначених рок³в спостер³гали зниженням р³вня
захворюваност³ ³, в³дпов³дно, к³лькост³ госп³тал³зованих хворих з
61 (у 2011 р.) до 9 ос³б (у 2019 р.). З³ 149 хворих на мен³нгокоцем³ю було 55,0% ³ 45% хворих – на комб³новану форму:
мен³нг³т + мен³нгококцем³я.
Ускладнення у вигляд³ ³нфекц³йно-токсичного шоку (²ТШ)
встановлено у 77,9% д³тей. У пац³єнт³в з мен³нгококцем³єю
д³агностовано шок ² ст. у 25,6%, ²² ст. – у 30,5%, ²²² ст. – у
15,9% хворих, разом − у 71,7% пац³єнт³в. У хворих на комб³114

новану форму розвинувся ²ТШ ² ст. у 41,8%, ²² ст. – у 35,8%,
²²² ст. – у 7,5% хворих, разом − у 85,7% пац³єнт³в. В³дсутн³й
шок був у 18% д³тей на мен³нгококцем³єю ³ у 8,% хворих на
комб³новану формою.
У 28 тяжких хворих з масивними висипаннями в формул³
кров³ мала м³сце поява юних ³ м³єлоцит³в (в³д 2-8%), не залежно
в³д в³ку, низька к³льк³сть лейкоцит³в в³д 5,3 до 8,1×109 1/л, тромбоцитопен³я.
У 3 д³тей д³агносовано двоб³чну пневмон³ю, у 14-р³чної
дитини – артрит, у 2-х д³тей ускладнився переб³г масивними
некрозами шк³ри (стопи ³ передпл³ччя).
Померло 12 д³тей з генерал³зованою формою М²: мен³нгококцем³єю. Причиною летального завершення було блискавичне
прогресування ²ТШ. Серед померлих в³ком 1 м³с. – 1 р. було
3 д³тей, в³ком 1-3 р. – 4 ос³б; в³ком 3-5 р. – 5. Летальн³сть при
мен³нгококцем³ї склала 8,1%. Тривал³сть життя д³тей в³д моменту
госп³тал³зац³ї в³д 55 хв. до 48 годин. Четверо д³тей померли до
2-х годин в³д моменту поступлення. Гемораг³чний синдром проявлявся вогнищевими крововиливами у внутр³шн³ органи (нирки,
тимус, шлунок, леген³, головн³ бронхи, д³афрагму, тонку та
товсту кишки, головний мозок, мозочок, м’як³ мозков³ оболонки,
субплевральн³ та субендокард³альн³ крововиливи); ф³бриновими
м³кротомбами в судини м³кроциркуляторного русла; генерал³зованою анг³опат³єю. У вс³х д³тей виявлен³ зм³ни у надниркових
залозах, паренх³матозна дистроф³я внутр³шн³х орган³в. У м’яких
мозкових оболонках виявлено ознаки запалення в 11 д³тей ³ в
1 дитини явища мен³нгоенцефал³ту.
Висновки. Особливостями переб³гу мен³нгококцем³ї у д³тей
за останн³ роки можна вважати в³рог³дно част³шу появу ²ТШ при
комб³нован³й форм³ захворювання. Предиктором вкрай тяжкого
перб³гу – нормоцитоз та появу в кров³ юних ³ м³єлоцит³в (в³д
2-8%), не залежно в³д в³ку, тромбоцитопен³ю. У вс³х померлих
в³д мен³нгококцем³ї д³тей мало м³сце ураження мозкових оболонок.
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Н.М. Прикуда, А.М. Задорожний
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СЕПСИСУ, СПРИЧИНЕНОГО

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Сепсис визначається як загрозлива для життя органна дисфункц³я у результат³ порушення регуляц³ї реакц³ї
орган³зму пац³єнта на ³нфекц³ю. Сепсис асоц³юється з високим
ризиком смерт³ та ³нвал³дност³, особливо на п³зн³х терм³нах
госп³тал³зац³ї хворого до стац³онару ³ несвоєчасно призначеним
л³куванням. Незважаючи на досягнення сучасної медицини,
захворюван³сть на сепсис у св³т³ пост³йно зростає. Серед численних бактер³йних чинник³в сепсису вагоме м³сце займає
S. aureus. На сьогодн³ у св³т³ показники захворюваност³ на
сепсис, спричинений S. aureus, є стаб³льно високими, а в деяких
країнах з тенденц³єю до зростання. За даними л³тератури, у США
сепсис розвивається з частотою в³д 50 до 300 випадк³в на
100 тис. населення. Серед ет³олог³чних чинник³в сепсису
S. aureus займає дом³нуюче м³сце (20,5%). У Нов³й Зеланд³ї
анал³з захворюваност³ ³нфекц³й, зумовлених S. aureus, за пер³од
2000–2011 рр. св³дчить про зростання її з середн³ми показниками
108 на 100 тис. населення, захворюван³сть на сепсис склала 14
на 100 тис. населення. Щор³чна захворюван³сть на сепсис, спричинений S. aureus, у Канад³ складає 19,7 на 100 тис. населення,
у Швец³ї – 26 на 100 тис. населення.
Мета роботи – представити кл³н³чний випадок сепсису,
спричиненого S. aureus.
Результати та обговорення. Пац³єнт Т., 21 р., госп³тал³зований у Льв³вську обласну ³нфекц³йну кл³н³чну л³карню
(ЛО²КЛ) 30.04.2018 р. на 4-ту добу захворювання у тяжкому
стан³. Св³дом³сть порушена, контакту не доступний. Виражене
психомоторне збудження. При огляд³ шк³рн³ покриви бл³д³, на
обличч³ множинн³ пустули, на руках, стопах висипання плямистопапульозн³, везикули з гемораг³чним вм³стом. При аускультац³ї
над легенями дихання жорстке, ослаблене в середньонижн³х
в³дд³лах обох легень, хрипи не вислуховуються. Частота дихання
28 за 1 хв. SpO2 90%. Тони серця ритм³чн³, глух³, систол³чний
116

шум на верх³вц³. Частота серцевих скорочень 130 за 1 хв., АТ 90
і 40 мм рт. ст. Печ³нка виступає з-п³д краю реберної дуги на
2,0 см, селез³нка не пальпується. Позитивн³ мен³нгеальн³ симптоми. Дан³ лабораторних досл³джень (30.04.2018 р.). Загальний
анал³з кров³: гемоглоб³н – 144 г/л, еритроцити – 4,84×1012 1/л,
тромбоцити – 62×109 1/л, лейкоцити – 3,7×109 1/л, нейтроф³ли – 95,3%, л³мфоцити – 3,2%, моноцити – 1,5%; ШОЕ –
17 мм/год. Загальний анал³з л³квору: с³рий, каламутний, б³лок –
2,64 г/л, цукор – 4,8 ммоль/л, цитоз 501 в 1 мм3 (70%
нейтроф³ли, 30% л³мфоцити). Б³ох³м³чн³ показники кров³: сечовина – 8,98 ммоль/л, креатин³н – 102,5 мкмоль/л, глюкоза –
8,38 ммоль/л, загальний б³л³руб³н – 24,8 мкмоль/л, АлАТ –
101,0 ммоль/(л×год). Хворому призначено ет³отропну (ванком³цин 2 г/добу, меропенем 6 г/добу в/в), протишокову, протинабрякову терап³ю. На 4-ту добу перебування у стац³онар³ стан
хворого покращився: притомний, контактний, нов³ елементи
висипу не з’являлися, утримувалися мен³нгеальн³ симптоми. При
бактер³олог³чному досл³дженн³ кров³ та л³квору в³д 30.04.2018 р.
вид³лено S. аureus, резистентний до антиб³отик³в тетрацикл³нового ряду, β-лактам³в та макрол³д³в. Хворому проведено ультразвукове обстеження серця (07.05.2018 р.): невелика вегетац³я на
передн³й стулц³ м³трального клапана.
Комплекс проведених лабораторно-³нструментальних досл³джень дозволив встановити хворому д³агноз: Сепсис, спричинений
S. аureus. Септикоп³єм³я. ²нфекц³йний ендокардит з ураженням
м³трального клапана. Гн³йний мен³нгоенцефал³т. На 10-ту добу
перебування в ³нфекц³йному стац³онар³ хворий переведений для
подальшого л³кування у кард³ох³рург³чне в³дд³лення.
Висновок. Висок³ показники захворюваност³ та летальност³,
тенденц³я до почаст³шання випадк³в хвороби, численн³ фактори,
що сприяють його виникненню, визначають актуальн³сть проблеми сепсису для сучасної медицини.
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О.Я. Пришляк, О.П. Бойчук, А.Л. Процик, О.В. Маринчак,
У.Я. Мазурок, М.П. Стовбан, О.М. Цимбалюк, Л.². Будеркевич,
В.В. Остапчук, О.О. Прокоф’єва
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
СПЕЦИФІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА COVID-19

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня» ²ФОР, м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Сьогодн³ у св³т³ триває пандем³я коронав³русної ³нфекц³ї COVID-19. Надзвичайно важливим питанням є
рання та як³сна д³агностика недуги для виявлення нових еп³зод³в
³нфекц³й, контролю її еп³дем³чної розповсюдженост³. Пол³меразна
ланцюгова реакц³я (ПЛР) – золотий стандарт д³агностики коронав³русної ³нфекц³ї, перевагою якого є висока чутлив³сть. Проте цей
метод є в³дносно дороговарт³сним ³ пор³вняно тривалим у виконанн³. Завдяки цьому виникла необх³дн³сть досл³дити ³ проанал³зувати ефективн³сть ³нших д³агностичних метод³в, як³ виявляють свою результативн³сть швидше.
Мета роботи. Провести пор³вняння ефективност³ специф³чних лабораторних метод³в д³агностики коронав³русної ³нфекц³ї
COVID-19.
Матеріали і методи. Зд³йснено пор³вняльний анал³з результат³в 100 тест³в у хворих на COVID-19 на 6-17-ий день в³д
початку недуги, виконаних методом ПЛР та ³мунохроматограф³чним експрес-анал³зом на наявн³сть антиген³в в³русу. Також
проведено з³ставлення результат³в ³мунохроматограф³чного
експрес-анал³зу на наявн³сть антит³л до SARS-CoV-2 та ³муноферментного анал³зу (²ФА) кров³ у 50 хворих на 10-31-ий день в³д
початку хвороби.
Результати та обговорення. Ус³ пац³єнти мали середн³й
ступ³нь тяжкост³ COVID-19 на момент поступлення у стац³онар.
Первинно пор³внювали результати 50 ПЛР та експрес-тест³в на
наявн³сть антиген³в в³русу SARS-CoV-2, заб³р матер³алу зроблено
з носо- ³ ротоглотки з 3-го по 10-ий день перебування хворих у
стац³онар³. ²з них результат ПЛР «+» був у 45 пац³єнт³в, ПЛР
«–» – у 5; експрес-тести на антигени в³русу: результат позитивний у 38 хворих, негативний – у 12. В³дсоток сп³впад³нь
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результат³в ПЛР ³ зазначених експрес-тест³в становив 84,4%.
При виписц³ було зроблено 50 тест³в: ПЛР «–» у 30 ос³б, «+» – у
20, у той же час як експрес-тест: результат негативний – у 45,
позитивний – у 5. В³дсоток сп³впад³нь становив 25,0%.
Також проведено 50 експрес-тест³в на наявн³сть антит³л до
в³русу SARS-CoV-2 на 10-31-ий день хвороби: IgM «+» та IgG
«+» – у 18 хворих, т³льки IgM «+» – у 10, т³льки IgG «+» – у 12,
IgM «–» та IgG «–» – у 10 пац³єнт³в. У 41 (82,0%) ос³б виявлено
повне сп³впад³ння з результатами ²ФА, у 6 – сп³впад³ння т³льки
за IgM «+» ³ несп³впад³ння за IgG, у 3 – навпаки, сп³впад³ння
т³льки за IgG «+» ³ несп³впад³ння за IgM. При обстеженн³ цих же
пац³єнт³в методом ПЛР з носоглотки було виявлено, що ПЛР «+»
у 38 ос³б, ПЛР «–» у 12.
Висновки. Швидк³ тести на наявн³сть антиген³в до в³русу
SARS-CoV-2 при первинн³й д³агностиц³ на початку захворювання
є досить ефективними, в³дсоток сп³впад³нь з результатами ПЛР
становить майже 85%. При виписц³ ³нформативн³сть експрестест³в зменшується ³ в³дсоток сп³впад³нь лише 25%, що можна
пояснити невеликою концентрац³єю в³русу та меншою чутлив³стю
³мунохроматограф³чного методу пор³вняно з ПЛР. Швидк³ тести
на наявн³сть специф³чних антит³л можуть ефективно використовуватися при типов³й кл³н³чн³й симптоматиц³ та псевдонегативному результат³ ПЛР. Принцип ²ФА схожий з експрес-тестами
(виявлення антит³л), однак волод³є вищою чутлив³стю ³ специф³чн³стю на б³льш п³зн³х стад³ях COVID-19.
О.Я. Пришляк, ².Г. Грижак, З.Р. Тил³щак, В.². Кваснюк,
У.Я. Мазурок, О.В. Копчак, М.М. Куравк³н, Н.П. Гуровська,
Л.Р. Грижак, А.В. Дрон³в
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ЕДАРАВОН У РІЗНИХ ДОЗУВАННЯХ
НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ COVID-19

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня» ²ФОР, м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. ²з метою патогенетичного л³кування «циток³нової бур³» у пац³єнт³в з COVID-19 застосовують глюкокортикостероїди, у важких випадках – тоц³л³зумаб, як³ пригн³чують
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IЛ-6. Водночас зазначен³ препарати є сильними ³нг³б³торами
нормальної ³мунної в³дпов³д³, що перешкоджає природному
кл³ренсу в³рус³в з орган³зму. Одним з л³кувальних засоб³в, який
пригн³чує перекисне окислення л³п³д³в ³ може знизити вплив
прозапальних циток³н³в на легеневу тканину, є препарат едаравон
(С.В. Коваленко, 2020).
Мета роботи. Вивчити ефективн³сть едаравону в р³зних
дозуваннях у хворих на COVID-19.
Матеріали і методи. Обстежено 30 хворих, як³ отримували
едаравон у доз³ 30 мг в/в краплинно, попередньо розв³вши його у
100 мл 0,9% розчину натр³ю хлориду. Пац³єнти були в³ком в³д 48
до 66 рок³в. 12 пац³єнт³в мали супутню г³пертон³чну хворобу,
3 пац³єнти – цукровий д³абет, 4 – ³шем³чну хворобу серця, 2 –
³шем³чний ³нсульт в анамнез³. Проводили загально-кл³н³чн³ досл³дження, визначали показники б³ох³м³чн³, коагулограми, вим³рювали сатурац³ю киснем кров³, зд³йснювали УЗД леген³в, визначали р³вень СРБ, D-димеру, прокальцитон³ну в кров³, ус³ досл³дження робили в динам³ц³.
Результати та обговорення. Препарат едаравон призначався курсом на 5 дн³в. У перш³й груп³ хворих (20 ос³б) препарат
застосовували 1 раз на день, а в друг³й груп³ (10 ос³б) – дв³ч³ на
день водночас з ³ншим протокольним л³кувальним комплексом.
Показанням до призначення едаравону визначено наявн³сть
пневмон³ї, п³дтвердженої аускультативно, рентгенолог³чно ³ за
допомогою УЗД легень. Додатковою умовою призначення препарату була наявн³сть погано контрольованої фебрильної температури т³ла 38-39 °С. На день призначення препарату в пац³єнт³в не
було заф³ксовано дихальної недостатност³ (SpO2 > 94%).
У хворих першої групи п³сля призначення препарату кл³н³чне покращення наступило вже на наступну добу, що проявлялося у зниженн³ температури т³ла до нормальних або низьких
субфебрильних значень, проте не в ус³х пац³єнт³в, а в
17 (85,0%). Показники СРБ були п³двищеними, але знижувалися
п³сля застосування едаравону з (33,67±3,45) до (11,92±
2,03) ОД/л (р<0,05). Показник прокальцитон³ну був нормальним
у хворих, як³ показали позитивну динам³ку (у межах 0,010,04 нг/мл). Рентгенолог³чно спостер³гали динам³чне розсмоктування ³нф³льтративних зм³н у легенях за типом «матового скла»,
зменшення к³лькост³ В-л³н³й на УЗД. В ³нших 3 (15,0%) хворих
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видимого позитивного впливу на переб³г захворювання не було,
вони продовжували гарячкувати, наростала дихальна недостатн³сть, в³дбувалося зниження сатурац³ї киснем кров³, водночас
спостер³гали ст³йко висок³ показники СРБ ³ дещо п³двищений
вм³ст прокальцитон³ну (у межах 0,05–0,08 нг/мл). Под³бна ефективн³сть едаравону була притаманна ³ в груп³ хворих, як³
отримували препарат дв³ч³ на день: позитивна динам³ка в³дм³чалась у 9 (90,0%) ос³б, а негативна – в 1 (10,0%), в якого
залишався п³двищеним вм³ст ³ СРБ (52 ОД/мл). У хворих, в
яких не було позитивної динам³ки, в³дбувалось прогресування
в³русно-бактер³йної пневмон³ї з розвитком ДН-² ст. (SpO2 у межах
85-94%).
Висновки. Едаравон у дозах 30 мг ³ 60 мг на день має
приблизно однакову ефективн³сть у хворих на COVID-19, яка
виразно проявляється у пац³єнт³в ³з середньою тяжк³стю недуги,
попереджуючи розвиток «циток³нової бур³» у пер³од ще до її
розвитку. У випадку розвиненого «циток³нового шторму» ³ приєднання локальної бактер³йної ³нфекц³ї едаравон є не достатньо
ефективним. Останн³й факт може бути предиктором обтяженого
чи несприятливого переб³гу COVID-19.
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, ².Г. Грижак, О.П. Бойчук,
Т.З. Кобрин, А.Л. Процик, З.Р. Тил³щак, У.Я. Мазурок,
Р.М. М³зюк, В.². Кваснюк, Н.В. Васкул
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
НОРМАЛЬНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ У ХВОРИХ
НА COVID-19

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Проблема «циток³нової бур³» у хворих на
COVID-19 залишається кл³н³чно нерозв’язаною, хоча ³снують
р³зноман³тн³ верс³ї її подолання. ²з зазначеною метою застосовують дексаметазон або ³нш³ глюкокортикортикостероїди (ГКС),
тоцил³зумаб, як³ пригн³чують ефекти IЛ-6. Одним з л³кувальних
засоб³в, який здатен зменшувати напружен³сть циток³нового
запального синдрому, є нормальний ³муноглобул³н для внутр³ш121

ньовенного введення. Хоча цей препарат включений у протокол
л³кування хворих на COVID-19, його рекомендован³ дози довол³
висок³, недостатньо досв³ду у визначенн³ показань до його застосування, мало даних про ефективн³сть у р³зн³ терм³ни призначення.
Мета роботи. Вивчити ефективн³сть ³муноглобул³ну людини
для внутр³шньовенного введення в р³зн³ терм³ни його призначення для л³кування хворих на COVID-19.
Матеріали і методи. Обстежено 32 особи в³ком в³д 35 до
75 рок³в, хворих на COVID-19, як³ отримували ³муноглобул³н
внутр³шньовенний. 13 пац³єнт³в мали супутню г³пертон³чну хворобу, 5 – цукровий д³абет, 6 – ³шем³чну хворобу серця, 1 – стент
коронарних артер³й. Проведено загальнокл³н³чн³ досл³дження, УЗта РТГ-обстеження леген³в, визначали б³ох³м³чн³ показники, вм³ст
СРБ, Д-димеру, р³вн³ прокальцитон³ну, ²Л-6, SpO2.
Результати та обговорення. Препарат внутр³шньовенного
³муноглобул³ну було застосовано в доз³ 10% розчину 100 мл
1 раз у день № 4 незалежно в³д маси т³ла пац³єнта (з розрахунку
на 70 кг це становило 40 г препарату курсової дози, або 0,5-0,6 г
на 1 кг маси т³ла). Причому, зг³дно з протоколом, рекомендована
курсова доза препарату 1,6-2,0 г на 1 кг ³деальної маси т³ла, або
112-140 г сухого залишку не призначалась через в³дсутн³сть його
в таких к³лькостях. У перш³й груп³ хворих (18 ос³б) препарат
застосували в перший день пог³ршення стану ³ пад³ння сатурац³ї
кисню кров³ нижче 93% на тл³ призначення ГКС (12 мг дексаметазону), антикоагулянтної та антиб³отикотерап³ї. У друг³й груп³
пац³єнт³в (14 ос³б) ³муноглобул³н призначався з 3-5-го дня пог³ршення стану (показник сатурац³ї кисню кров³ становив нижче
88%) також на тл³ ГКС, антикоагулянт³в та антиб³отик³в.
У хворих першої групи на 2-3-ий день п³сля призначення
внутр³шньовенного ³муноглобул³ну вже наступало кл³н³чне покращення, температура т³ла нормал³зувалась або утримувалась на
субфебрильних значеннях. Сатурац³я кисню кров³ зростала в
середньому на 2-3% ³ прогресивно зб³льшувалась у подальшому.
В³д кисневої п³дтримки хворим вдалося в³дмовитися через 710 дн³в. Показниками, як³ в³дображали на 5-ий день зниження
активност³ циток³нового запалення, були вм³ст СРБ – зменшився
з (56,32±4,32) до (19,73±3,75) ОД/л (р<0,05) та ²Л-6 – з
(12,47±1,16) до (7,83±0,89) пг/мл (р<0,05). Р³вень прокальцито122

н³ну в ц³ терм³ни також зменшувався достов³рно з (0,10±0,02) до
(0,040±0,009) (р<0,05). Водночас у друг³й груп³ хворих, де
внутр³шньовенний ³муноглобул³н призначено з певною затримкою
на 2-3 дн³, покращення стану наставало пов³льн³ше. В³дмова в³д
кисневої п³дтримки в³дбувалась через 10-16 дн³в. Показники СРБ
та ²Л-6 також знижувались, але не так динам³чно, ³ утримувалися
високими на 5-ий день п³сля призначення препарату – в³дпов³дно
з (68,53±4,76) до (32,15±3,98) ОД/л ³ з (14,51±1,53) до
(10,27±1,18) пг/мл (р<0,05), а також вм³ст прокальцитон³ну – з
(0,14±0,02) до (0,080±0,003) (р<0,05), що, ймов³рно, було
пов’язано з³ супутньою локальною бактер³йною ³нфекц³єю.
Висновки. Призначення внутр³шньовенного ³муноглобул³ну
в курсов³й доз³ 0,5-0,6 г на 1 кг маси т³ла в комплексному
л³куванн³ хворих на COVID-19 є достатньо ефективним засобом
контролю «циток³нового шторму» при ранньому застосуванн³ у
перший день зниження сатурац³ї киснем кров³ нижче 93%. При
п³зн³шому застосуванн³, на 3-4-ий день п³сля зниження сатурац³ї
киснем кров³, цей ефект не наст³льки виражений, очевидно, через
розвиток б³льш глибоких патоморфолог³чних зм³н у легенях ³,
ймов³рне, приєднання бактер³йної ³нфекц³ї.
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, ².Г. Грижак, О.П. Бойчук,
З.Р. Тил³щак, О.В. Копчак, М.В. Прокопович, Н.П. Гуровська,
Л.Р. Грижак, А.В. Дрон³в
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АРГІНІНУ АСПАРТАТУ
У ХВОРИХ НА COVID-19 ЗІ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня ²Ф ОР», м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Г³перзапальний ³ прокоагуляц³йний стан при
COVID-19 св³дчить про вир³шальну роль ендотел³ю судин у
розвитку ³нтерстиц³йної пневмон³ї та дихальної недостатност³.
Пошкодження ендотел³ю, спазм м³кроциркуляторного русла,
г³пертроф³я гладких м’яз³в прекап³ляр³в призводять до п³двищення
судинного опору легень, легеневої г³пертенз³ї (ЛГ), шунтування
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м³кроциркуляторного русла. Препарати, як³ здатн³ впливати на
ендотел³йну дисфункц³ю ³ покращувати м³кроциркуляц³ю кров³ в
легеневих кап³лярах можуть бути корисними у веденн³ пац³єнт³в з
COVID-19.
Мета роботи. Вивчити ефективн³сть арг³н³ну аспартату з
L-карн³тином для л³кування хворих на COVID-19 з³ супутн³м
цукровим д³абетом.
Матеріали і методи. Обстежено 80 пац³єнт³в, як³ хвор³ли
на COVID-19 з³ середньотяжким ³ тяжким переб³гом. Чолов³к³в
було 37 (46,25%), а ж³нок – 43 (53,75%); в³к пац³єнт³в – в³д 59
до 78 рок³в, у середньому (67,59±4,71) року. Ус³ пац³єнти мали
супутн³й цукровий д³абет 2-го типу. Основна група – 40 хворих:
20 ос³б без ознак дихальної недостатност³ (ДН-0, SaO2 > 94%), а
³нш³ 20 – з ДН-² (SaO2 85–93%). Пац³єнти отримували препарат
арг³н³ну аспартат з L-карн³тином (100 мл розчину м³стить
4,2 арг³н³ну г³дрохлориду ³ 2,0 левокарн³тину) курсом 8–10 дн³в.
Контрольна група складалась з аналог³чних за в³ком ³ супутн³ми
д³агнозами 40 ос³б, як³ не отримували препарат арг³н³ну аспартат:
20 пац³єнт³в з ДН-0 ³ 20 – з ДН-². Кр³м того, ус³ хвор³ отримували
стандартне л³кування COVID-19, а за наявност³ ДН – кисневу
п³дтримку через носов³ канюл³ з використанням кисневого концентратора (пот³к кисню 6–10 л/хв). Проведено загально-кл³н³чн³
б³ох³м³чн³ досл³дження, коагулограму, визначення сатурац³ї кров³,
УЗД леген³в, серця, СРБ у динам³ц³. Статистичну достов³рн³сть
визначали методом знак³в ³ t-критер³ю Ст’юдента.
Результати та обговорення. Показаннями до призначення
препарату були: наявн³сть тах³кард³ї, бол³, неприємн³ в³дчуття в
д³лянц³ серця, УЗД ознаки ЛГ.
У хворих з ДН-0 групи п³сля призначення препарату кл³н³чне покращення виражалося у зменшенн³ частоти кард³олог³чних скарг, нормал³зац³ї артер³ального тиску, зменшення ЧСС,
покращенн³ загального самопочуття (пор³вняно з аналог³чною
групою пац³єнт³в, як³ не отримували препарат). Перебування у
стац³онар³ хворих контрольної групи в середньому тривало
(16,4±0,9) дня, основної – скорочувалося на (2,9±0,3) дня ³
тривало у середньому (13,5±0,5) дня, p<0,05. Сатурац³я кров³ у
хворих основної групи утримувалась нормальною (94–98%), УЗД
ознаки ЛГ ² ст. до початку л³кування були у 7 (35,0%) пац³єнт³в
з ДН-0, а п³сля л³кування – зникли в ус³х ос³б. Натом³сть, у
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контрольн³й груп³ хворих з ЛГ ² ст. до л³кування було 5 ³ через
10 дн³в терап³ї в 4 з них утримувались ознаки ЛГ ² ст, тах³кард³я
та субнормальн³ показники SаO2 (94–95%). В основн³й груп³
хворих з ДН-I кл³н³чн³ та УЗД ознаки ЛГ ² та ²² ст. мали м³сце в
16 (80,0%) ос³б до початку л³кування препаратом, а по завершенню терап³ї ознаки ЛГ утримувалися в 7 ос³б (35,0%), p<0,01
(методом знак³в). Проте у контрольн³й груп³ к³льк³сть ос³б з
ознаками ЛГ практично не зм³нилася: до л³кування таких було
14, а через 10 дн³в – у 12, p>0,05. Позитивна динам³ка захворювання п³дтверджувалася зб³льшенням переносимост³ звичайних
ф³зичних навантажень, покращенням показник³в ЕКГ (нормал³зац³я ритму та пол³пшення процес³в реполяризац³ї).
Висновки. Призначення хворим на COVID-19 на тл³
супутнього цукрового д³абету арг³н³ну аспартату в дозах 4,2 г з
L-карн³тином було ефективним у л³куванн³ та проф³лактиц³ розвитку легеневої г³пертенз³ї ³ усуненн³ кард³олог³чних симптом³в.
Ймов³рним механ³змом фармаколог³чного впливу препарату є
модуляц³я ендотел³альної дисфункц³ї, усунення спазму легеневих,
ниркових та церебральних кап³ляр³в, покращення роботи серця.
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, ².Г. Грижак, Р.М. М³зюк,
О.В. Маринчак, О.Є. Кондрин, О.Я. Матв³юк, В.². Кваснюк,
М.В. Прокопович, М.М. Симчич
РОЗВИТОК ГОСТРОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
ПРИ НОВІЙ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вська обласна кл³н³чна ³нфекц³йна
л³карня» ²ФОР, м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Г³перзапальний ³ прокоагуляц³йний стан при
COVID-19 призводить до пошкодження ендотел³ю судин, що
в³д³грає вир³шальну роль не т³льки в патогенез³ внутр³шньосудинних тромбоз³в, але й у розвитку дихальної недостатност³,
п³двищенн³ легеневого судинного опору та тиску в легенев³й
артер³ї (M.L. Avellanas Chavala, 2020; Y.J. Suzuki, 2021). Цьому
сприяє наявн³сть дисбалансу м³ж тромботичними ³ вазоконстриктивними факторами, з одного боку, та антикоагулянтними ³
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вазодилатуючими факторами, з ³ншого (Л.Ф. Конопльова ³
сп³вавт., 2014). Зазначен³ порушення пог³ршуюють газообм³н та
обтяжують переб³г захворювання.
Мета роботи. Вивчити ознаки легеневої г³пертенз³ї у хворих на COVID-19 ³ негосп³тальну в³русно-бактер³йну пневмон³ю.
Матеріали і методи. Обстежено 42 хворих, як³ страждали
на COVID-19 з середньотяжким ³ тяжким переб³гом. Чолов³ки ³
ж³нки були розпод³лен³ пор³вно – по 21 (50,0%). Пац³єнти були
в³ком в³д 33 до 85 рок³в, середн³й в³к склав (61,51±1,99) року.
Найпоширен³ш³ супутн³ захворювання: ²ХС, кард³осклероз
дифузний – 32 (76,19%), г³пертон³чна хвороба – 26 (61,90%),
цукровий д³абет – 8 (19,04%). З числа обстежених 22 особи не
мали дихальної недостатност³, водночас 18 мали ДН-1 та 2 –
ДН-2. Хвор³ отримували стандартне л³кування COVID-19, а за
наявност³ ДН – в³дпов³дну кисневу п³дтримку. Для визначення
наявност³ легеневої г³пертенз³ї (ЛГ) проведено УЗД серця з
вим³рюванням систол³чного тиску в легенев³й артер³ї (СТЛА) у
динам³ц³ захворювання – дв³ч³ за час перебування у стац³онар³.
Статистичну достов³рн³сть визначали за допомогою t-критер³я
Стьюдента.
Результати та обговорення. П³двищення СТЛА > 31 мм
рт. ст. та ³нш³ УЗД ознаки ЛГ част³ше спотер³галися у хворих з
тяжким переб³гом COVID-19 – у (78,57±10,97)%, н³ж ³з середн³м
ступенем тяжкост³ – (28,98±12,12)%, p<0,05. Переважала ² ст.
ЛГ (СТЛА 31-50 мм рт. ст.), р³дше траплялась ²² ст. (СТЛА > 5180 мм рт. ст.) – у 3 (21,43%) хворих з тяжкою формою COVID19 ³ в 1 (3,57%) – з³ середньотяжкою. Серед ³нших ознак ЛГ
були: регург³тац³я кров³ на трикусп³дальному клапан³ серця,
поширення д³аметру легеневої артер³ї понад 20 мм. Спостер³галась й ³нша патолог³я серця в³кового характеру: ущ³льнення ³
ф³броз клапан³в (аортального, м³трального, трикусп³дального), дифузний кард³осклероз, вогнищевий кард³осклероз п³сля ³нфаркту
м³окарду в анамнез³, дисфункц³я м³окарду ² типу. Кл³н³чними
проявами ЛГ були тах³кард³я, бол³ чи неприємн³ в³дчуття в
д³лянц³ серця, задишка при меньших за звичайн³ для пац³єнта
ф³зичних навантаженнях у пер³од розр³шення пневмон³ї, набряки
на нижн³х к³нц³вках. Р³вень сатурац³ї еиснем кров³ у цих хворих
перед випискою утримувався на субнормальних значеннях
(94–96%).
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Перед випискою з³ стац³онару споcтер³гали зменшення ознак
ЛГ в ус³х пац³єнт³в, однак нормал³зац³я СТЛА (нижче 31 мм рт.
ст.) мала м³сце т³льки в ос³б з³ середньотяжким переб³гом, а при
тяжкому переб³гу в³н залишався п³двищеним.
Висновки. У частини хворих на COVID-19 розвивається
гостра легенева г³пертенз³я ²–²² ступеня на тл³ тяжкого переб³гу
захворювання, виражених явищ ³нтерстиц³йної пневмон³ї та
дихальної недостатност³, дещо р³дше ЛГ має м³сце ³ в хворих з³
середньою тяжк³стю недуги. Наявн³сть ЛГ супроводжується нижчими показниками сатурац³ї при виписц³ хворих ³ кард³альними
симптомами, що вимагає пошуку засоб³в медикаментозного
впливу на ц³ зм³ни.
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, З.Р. Тил³щак, ².Г. Грижак,
Т.З. Кобрин, О.П. Бойчук, Т.О. Н³к³форова, У.Я. Мазурок,
Н.В. Васкул
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
COVID-19 У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ
2-го ТИПУ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Нова коронав³русна хвороба тяжче переб³гає
в ос³б старшого в³ку ³з супутньою патолог³єю. Розлади метабол³зму, ендотел³йна дисфункц³я, серцево-судинна патолог³я,
порушення функц³ї нирок, печ³нки та ³мунної системи, як³ мають
м³сце у хворих на цукровий д³абет (ЦД), створюють передумови
до тяжкого переб³гу ³ несприятливих насл³дк³в COVID-19. Однак,
не виключено й негативний вплив нової коронав³русної хвороби
на стан метабол³зму вуглевод³в ³ його декомпенсац³ю у хворих на
супутн³й ЦД.
Мета роботи. Проанал³зувати кл³н³ко-лабораторн³ особливост³ переб³гу COVID-19 у пац³єнт³в з цукровим д³абетом.
Матеріали і методи. Проведено анал³з 60 медичних карт
хворих на COVID-19, як³ л³кувалися в КНП «²Ф ОК²Л ²Ф ОР»:
група ² – 30 пац³єнт³в з³ супутн³м ЦД 2-го типу; група ²² –
30 ос³б без ЦД. Проведено загальнокл³н³чн³ досл³дження, визна127

чення б³ох³м³чних показник³в кров³, коагулограми, вим³рювання
сатурац³ї кров³, СРБ, D-димеру, прокальцитон³ну в динам³ц³, УЗД
леген³в, серця, ЕКГ. Статистичну достов³рн³сть визначали
методом визначення χ2 та t-критер³я Ст’юдента.
Результати та обговорення. Отримано так³ результати:
середн³й в³к пац³єнт³в групи ² становив (62,6±4,57) року, групи
²² – (61,7±3,75) року. Гендерний розпод³л пац³єнт³в з³ супутн³м
цукровим д³абетом: 15 (50,0%) ос³б ж³ночої стат³ ³ 15 (50,0%) –
чолов³чої. Серед пац³єнт³в без ЦД: 16 (53,3%) ос³б ж³ночої стат³ ³
14 (46,7%) – чолов³чої. Тяжкий переб³г COVID-19 ³з супутн³м
цукровим д³абетом мав м³сце у 14 (46,7%) пац³єнт³в, без супутньої патолог³ї – у 5 (16,6%), p<0,05. В ³нших ос³б обох груп був
середньотяжкий переб³г. В ус³х 14 пац³єнт³в ³з ЦД ³ тяжким
переб³гом COVID-19 спостер³галась пол³сегментарна пневмон³я з
ураженням 30,0-50,0% легень ³ зниженням SpO2 кров³: у межах
85–94% (ДН ² ст.) – у 9 (30,0%); 75–85% (ДН ²² ст.) – у 3 хворих (10,0%) ³ < 75–85% (ДН ²²I ст.) – у 2 (6,6%) ос³б. У
пац³єнт³в без ЦД ДН ² ст. мала м³сце у 4 (13,3%) хворих, а ДН
²² ст. – в 1 (3,3%). В³дпов³дно до кл³н³чної ситуац³ї пац³єнти
отримували високопроточну кисневу п³дтримку через носов³
канюл³ чи маску, або CIPAP.
У пац³єнт³в обох груп д³агностовано лейкоцитоз. У груп³
хворих з ЦД р³вень лейкоцит³в був вищим н³ж у хворих без ЦД:
(12,37±0,99)×109 1/л проти (8,91±0,78)×109 1/л (p<0,01). На
тл³ лейкоцитозу мала м³сце б³льш виражена л³мфопен³я н³ж у
хворих без ЦД: (11,48±0,58)×109 проти (17,31±0,64)×109 1/л
(p<0,001). Коеф³ц³єнт сп³вв³дношення нейтроф³л³в до л³мфоцит³в
вище 3,13, як маркер тяжкого переб³гу, був у 21 хворого ще й з
ЦД ³ спостер³гався т³льки в 13 ос³б без ЦД (χ2=5,554, p=0,019).
Варто зазначити, що анеозиноф³л³я виявилась однаково притаманною як для хворих з ЦД (83,3%), так ³ для ос³б без ЦД (83,7 %).
Р³вень D-димеру був п³двищеним (525-2667 ОД/мл) у 13 хворих
з ЦД ³ в 5 – без ЦД (χ2=5,079, p=0,025). Р³вень протромб³нового
³ндексу також переважав в ос³б з ЦД (101,72±3,14) проти
(89,75±2,37)% (p<0,01). Б³ох³м³чн³ показники функц³онального
стану печ³нки також в³др³знялися: активн³сть АлАТ ³/або АсАТ
були п³двищен³ в 19 хворих з ЦД та в 10 – без нього (χ2=5,406,
p=0,021).
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У 16 (53,33%) хворих з групи ² ЦД декомпенсував з п³двищенням глюкози кров³ в межах (10,6-25,3 ммоль/л), що зумовило необх³дн³сть додаткового призначення ³нсул³ну в 12 (40,0%)
ос³б. У 4 (1,3%) пац³єнт³в ЦД був уперше виявленим.
Висновки. Переб³г COVID-19 у хворих з ЦД част³ше супроводжується тяжкою пневмон³єю, дихальною недостатн³стю,
нейтроф³льною реакц³єю кров³, л³мфопен³єю, п³двищенням активност³ згортальної системи кров³, м³н³мальним цитол³зом печ³нки ³
дестаб³л³зац³єю вуглеводневого метабол³зму.
О.Я. Пришляк, О.В. Маринчак, О.Є. Кондрин, О.П. Бойчук,
².В. Мегедин
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ВАГІТНИХ

²вано-Франк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
КНП «²вано-Франк³вський обласний перинатальний центр
²ФОР», м. ²вано-Франк³вськ
Актуальність. Внасл³док ф³з³олог³чних та ³мунолог³чних
зм³н, як³ в³дбуваються в орган³зм³, ваг³тн³ є особливо вразливими
до респ³раторних в³рус³в ³ розвитку тяжких пневмон³й. На тл³
пандем³ї COVID-19 практичний ³нтерес складає вивчення кл³н³чних особливостей хвороби та її вплив на переб³г ваг³тност³.
Мета роботи. Вивчити кл³н³чн³ особливост³ нової коронав³русної ³нфекц³ї COVID-19 у ваг³тних та її вплив на переб³г
ваг³тност³.
Матеріали і методи. Проанал³зовано 116 медичних карт
ваг³тних, як³ знаходились на стац³онарному л³куванн³ в КНП
«²вано-Франк³вський обласний перинатальний центр ²ФОР» у
пер³од з березня по грудень 2020 р. з д³агнозом «Коронав³русна
хвороба (COVID-19)». Ус³ пац³єнти були под³лен³ на дв³ групи
залежно в³д тяжкост³ ураження орган³в дихання. Пор³внювали
кл³н³чн³ симптоми COVID-19 ³ прояви патолог³чного переб³гу
ваг³тност³.
Результати та обговорення. Виявлено, що у 87 (75,0%)
ваг³тних COVID-19 переб³гав у легк³й форм³ без ураження легень – група ². Пневмон³я д³агностована у 29 (25,0%) ваг³тних –
група ²². У кл³н³чн³й симптоматиц³ серед пац³єнт³в групи ² досто129

в³рно част³ше виявляли втрату смаку ³ нюху (86,2%), перш³ння в
горл³ (63,2%), покашлювання (34,5%), закладен³сть носа
(55,1%), субфебрильну гарячку (87,3%). У ж³нок групи ²² у
кл³н³чному переб³гу переважали виражена загальна слаб³сть
(89,6%), сухий кашель (86,2%), п³двищення температури т³ла до
38,5°С (86,2%), задишка (82,7%), а втрата нюху ³ смаку були
лише в 6,8% ваг³тних. Ж³нки групи ² част³ше скаржились на
ниюч³ бол³ внизу живота (27,5 проти 6,89% – у груп³ ²², р<0,005)
³ появу кров’янистих вид³лень з³ статевих шлях³в (22,9 проти
3,4%, р<0,005). У ж³нок групи ²² у 89,7% випадк³в розвинулась
двоб³чна пневмон³я (у тому числ³ у 2 ваг³тних – тяжкий гострий
респ³раторний синдром, що призвело до смерт³ пород³лл³), ³ лише
в 10,3% – було одноб³чне ураження легень.
Анал³зуючи взаємозв’язок тяжкост³ переб³гу COVID-19 ³з
терм³ном гестац³ї встановлено, що в груп³ ²² тяжка пневмон³я з
необх³дн³стю респ³раторної п³дтримки част³ше виникала у ²²² триместр³ ваг³тност³ (у 44,8% випадк³в, р<0,005). У ж³нок групи ² у
²–²² триместрах ваг³тност³ загроза переривання ваг³тност³ спостер³галась в 10,3% випадк³в, самов³льний викидень в³дбувся в
1 (1,1%) ж³нки, антенатальна загибель плода – у 3 (3,4%) ж³нок. У груп³ ²² у ²–²² триместрах ваг³тност³ лише в 1 ж³нки заф³ксована загроза переривання ваг³тност³, а 2 ж³нки потребували
респ³раторної п³дтримки.
Родорозр³шення шляхом кесаревого розтину в ²²² триместр³
ваг³тност³ в³дбулося у 15,6% ж³нок групи ² ³ у половини
(53,8%) – групи ²². У груп³ ²² у ²²² триместр³ ваг³тност³ 77,0%
ж³нок потребували респ³раторної п³дтримки ³ 2 ж³нки померли в
п³сляпологовому пер³од³.
Висновки. У ваг³тних переважає легкий переб³г COVID-19
без ураження орган³в дихання (75,0% випадк³в проти 25,0%,
р<0,005). ²нф³кування в³русом SARS-CoV-2 у ²²² триместр³ ваг³тност³ з розвитком пневмон³ї зб³льшує ймов³рн³сть тяжкого
переб³гу захворювання, що потребує респ³раторної п³дтримки,
ризик родорозр³шення шляхом кесаревого розтину ³ може призвести до зб³льшення випадк³в смерт³ матер³ в п³сляпологовому
пер³од³. ²нф³кування в³русом SARS-CoV-2 ваг³тних в ²–²² триместр³ ваг³тност³ може бути причиною загрози переривання
ваг³тност³ та антенатальної загибел³ плода нав³ть при легкому
переб³гу COVID-19.
130

О.В. Прокоп³в, Н.М. Прикуда
ПОЄДНАНІ ВІРУСНО-БАКТЕРІЙНІ ІНФЕКЦІЇ
(ВІТРЯНА ВІСПА + СКАРЛАТИНА) У ПРАКТИЦІ
ДИТЯЧОГО ІНФЕКЦІОНІСТА

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. На сьогодн³ не втрачають свою актуальн³сть
давно в³дом³ хвороби, насамперед в³тряна в³спа ³ скарлатина, одна
з кл³н³чних форм стрептококової ³нфекц³ї. Упродовж останн³х
рок³в утримуються стаб³льно висок³ показники захворюваност³ на
в³тряну в³спу, в³дзначається почаст³шання тяжких та ускладнених
форм хвороби у д³тей. Щор³чно в Україн³ на в³тряну в³спу хвор³є
понад 150 тис. ос³б, а за р³внем захворюваност³ ця ³нфекц³йна
недуга поступається лише гострим респ³раторним в³русним
³нфекц³ям. Попри ³стотне пол³пшення еп³дем³чної ситуац³ї з³
скарлатини, пер³одичн³сть захворюваност³ на цю ³нфекц³йну
хворобу утримується дотепер. У сучасних умовах реєструються
переважно легк³ та середньотяжк³ форми скарлатини. Проте сл³д
пам’ятати про атипов³, зокрема – екстрафарингеальну (екстабукальну) форму скарлатини.
Мета роботи. Проанал³зувати розвиток ³ тяжк³сть переб³гу
в³русно-бактер³йної м³кст-³нфекц³ї у д³тей, хворих на в³тряну в³спу
та скарлатину.
Матеріали і методи. Спостереження проведено за 11 хворими на в³русно-бактер³йну м³кст-³нфекц³ю (в³тряну в³спу та
скарлатину) д³тьми в³ком в³д 1 до 17 рок³в, як³ знаходилися на
стац³онарному л³куванн³ у Льв³вськ³й обласн³й ³нфекц³йн³й
кл³н³чн³й л³карн³ (ЛО²КЛ) упродовж 2009–2019 рр. Д³агноз
базувався на типових кл³н³чних проявах хвороби з урахуванням
даних еп³дем³олог³чного анамнезу ³ результат³в лабораторних досл³джень (загальноприйнятих кл³н³чних, бактер³олог³чних, серолог³чних).
Результати та обговорення. В ус³х 11 д³тей спостер³гали
екстрафарингеальну скарлатину, що розвинулася на тл³ в³тряної
в³спи. Щодо в³кової структури д³тей з’ясовано таке: в³ком в³д 1 до
4 рок³в було 3 (27,3%) хворих, в³д 5 до 9 – 6 (54,5%), в³д 10 до
17 – 2 (18,2%) дитини.
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Кл³н³чн³ прояви екстрабукальної скарлатини виникали як
правило на 4–6-ту доби в³тряної в³спи ³ характеризувалися наростанням ³нтоксикац³йного синдрому, г³пертерм³єю та появою
др³бнопапульозних яскраво-червоних елемент³в висипки на шк³р³
обличчя, грудної кл³тки, у пахових д³лянках. Вх³дними воротами
для S. pyogenes при в³трян³й в³сп³ були пошкоджен³ в³трянковими
висипаннями д³лянки шк³ри ³ слизових оболонок.
Залежно в³д ³нтенсивност³ прояв³в загальної ³нтоксикац³ї,
характеру висипань у 7 (63,6%) д³тей д³агностовано середньотяжку, у 4 (36,4%) – тяжку форми хвороби. Надзвичайною
тяжк³стю характеризувалася екстрафарингеальна скарлатина у
поєднанн³ з флегмонами р³зних д³лянок т³ла, яка розвинулася у
2 д³тей в³ком 5 та 9 рок³в. Вкрай тяжкий переб³г екстрафарингеальної скарлатини, ускладнений розвитком серцево-судинної
недостатност³, парал³тичної кишкової непрох³дност³ та ³нфекц³йнотоксичного нефриту, д³агностовано у дитини 13 рок³в.
Зм³ни у гемограм³ хворих на екстрафарингеальну форми
скарлатину д³тей характеризувалися показниками загальної
к³лькост³ лейкоцит³в у межах (6,9-23,1)×109 1/л з вираженим
нейтроф³льозом, п³двищенням ШОЕ до 15–46 мм/год. П³двищення АСЛ-О спостер³гали у 8 (72,7%) хворих ³з показниками
в³д 264 до 1600 МО/мл. Наростання АСЛ-О у динам³ц³ в³дзначили у 3 (27,3%) пац³єнт³в.
Висновки. У наших випадках екстрафарингеальна форма
скарлатини розвинулася внасл³док безпосереднього проникнення
патогенного збудника (S. pyogenes) через пошкоджен³ в³трянковими висипаннями д³лянки шк³ри та слизових оболонок. Поєднаний розвиток в³тряної в³спи ³ скарлатини можливий лише за
умов в³дсутност³ антитоксичного ³мун³тету у хворої дитини.
Тяжкий переб³г в³русно-бактер³йної м³кст-³нфекц³ї зумовлений
³муносупресивними властивостями в³русу вар³цела-зостер ³ д³єю
еритрогенного токсину бета-гемол³тичного стрептокока групи А.
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О.В. Рябоконь, В.В. Черкаський, ².О. Кулєш, Ю.Ю. Рябоконь
АНАЛІЗ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ПОМЕРЛИХ
ХВОРИХ ВНАСЛІДОК КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
COVID-19

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
м. Запор³жжя
Актуальність. Натепер триває вивчення особливостей
патоморфолог³чних зм³н у хворих на коронав³русну хворобу
COVID-19.
Мета роботи – провести анал³з патоморфолог³чних даних
померлих хворих внасл³док коронав³русної хвороби COVID-19.
Матеріали і методи. Проанал³зовано результати 41 патологоанатом³чного досл³дження пац³єнт³в, як³ л³кувалися в КНП
О²КЛ ЗОР ³ померли внасл³док COVID-19. Померл³ були в³ком в³д
48 до 85 рок³в. Чолов³к³в – 30, ж³нок – 11. Д³агноз COVID-19
п³дтверджено виявленням RNA SARS-CoV-2 у носоглотковому
слизу або в мокротинн³. Ус³ хвор³ були обстежен³ та отримували
л³кування зг³дно з д³ючими на в³дпов³дний час нормативними
документами.
Результати та обговорення. Серед померлих внасл³док
COVID-19 переважали чолов³ки (73,2%), б³льша частина пац³єнт³в були похилого в³ку (56,1%), кожен четвертий – середнього
в³ку, а кожен п’ятий – старечого в³ку.
Патоморфолог³чн³ ознаки ураження легень при COVID-19 у
б³льшост³ померлих (87,8%) характеризувалися ознаками двоб³чної пол³сегментарної субтотальної гемораг³чної в³русної пневмон³ї, а саме вираженою запальною пол³морфно-кл³тинною
³нф³льтрац³єю строми (87,8%), потовщенням ст³нок альвеол з
пом³рною л³мфолейкоцитарною ³нф³льтрац³єю (87,8%), наявн³стю
у просв³т³ альвеол макрофаг³в, злущеного альвеолярного еп³тел³ю
(85,4%), формуванням множинних др³бних вогнищ ателектаз³в ³
дислектаз³в (87,8%), метаплаз³єю еп³тел³оцит³в (80,5%) та
появою у кожного третього в окремих альвеолах прист³нково
розм³щених еозиноф³льних мас за типом «г³ал³нових мембран»
(34,1%). Проте у кожного десятого з померлих виявлен³ ознаки
приєднання вторинної бактер³йної м³крофлори з розвитком або
двоб³чної
субтотальної
в³руснобактер³йної
бронхопневмон³ї
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(4,9%), або субтотальної ф³бринозногн³йної бактер³йної гн³йної
пневмон³ї (7,3%). У вс³х померлих був виражений альвеолярно³нтерстиц³йний набряк. У б³льшост³ (85,4%) виявляли вогнищевий пневмоф³броз.
За результатами патологоанатом³чного досл³дження у
9 (22,0%) померлих внасл³док COVID-19 розвинулися тромбоембол³чн³ ускладнення. Структура та частота цих ускладнень
така: част³ше мав м³сце ³шем³чний ³нфаркт головного мозку (4),
який у 3 пац³єнт³в був д³агностований прижиттєво, а в 1 пац³єнта
³шем³чний ³нфаркт стовбура мозку був встановлений лише за
результатами патологоанатом³чного досл³дження. Трансмуральний
³нфаркт м³окарда розвинувся у 3 хворих, при цьому у 2 пац³єнт³в
в³н поєднувався з ³нфаркт пневмон³єю, що св³дчило про тромбоембол³ю др³бних г³лок легеневої артер³ї. ²нфаркт м³окарду у
2 пац³єнт³в був п³дтверджений прижиттєво за ЕКГ-зм³нами ³
п³двищеним р³внем тропон³ну ² у кров³. В 1 померлого за в³дсутност³ прижиттєво ч³тких кл³н³чних та ЕКГ прояв³в тромбоембол³ї
легеневої артер³ї, при патологоанатом³чному досл³дженн³ було
виявлено рецидивну тромбоембол³ю др³бних г³лок легеневої
артер³ї з формуванням множинних ³нфаркт³в легеневої тканини
р³зної давнини. В 1 хворого на тл³ л³кування розвився виражений
катетер-пов’язаний тромбоз.
Пол³органна недостатн³сть патоморфолог³чно п³дтверджувалася наявн³стю гострого тубулярного некрозу в нирках (73,2%),
вогнищевих центролобулярних некроз³в в печ³нц³ (90,2%), набряком головного мозку (61,0%) з наявн³стю вогнищевих селективно-нейрональних некроз³в. У 90,2% померлих мали м³сце
патоморфолог³чн³ ознаки коморб³дної серцево-судинної патолог³ї.
Висновки. Патоморфолог³чн³ зм³ни в легенях померлих
внасл³док COVID-19 характеризуються у 87,8% випадк³в ознаками двоб³чної пол³сегментарної субтотальної гемораг³чної в³русної пневмон³ї з вираженою запальною пол³морфно-кл³тинною
³нф³льтрац³єю строми, появою у 34,1% випадках в альвеолах
«г³ал³нових мембран». У кожного десятого були ознаки приєднання вторинної бактер³йної м³крофлори. Тромботичн³ ускладнення
п³дтверджен³ у 22,0% померлих.
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А.С. Сидорчук, Н.А. Богачик, А.Д. Драгануш
РЕО-ВОДА З ПРОБІОТИКОМ «ЛАКТО» У КОМПЛЕКСНІЙ
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ

Буковинський держаний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Проблема захворюваност³ на гостр³ кишков³
³нфекц³ї (ГК²), насамперед теплої пори року, має натепер
особливу актуальн³сть, оск³льки є одн³єю з найсерйозн³ших проблем сучасної ³нфектолог³ї п³сля арх³важливої проблеми нової
коронав³русної хвороби. Ет³олог³чний чинник вдається розшифрувати у 56–80% випадк³в. Це можуть бути бактер³ї, в³руси, гриби
або ж найпрост³ш³, але збиток, який наносять так³ ³нфекц³йн³
хвороби, величезний ³ включає в себе медичн³, соц³альн³ та
економ³чн³ насл³дки. В³домо, що у хворих на ГК² уже в перш³ дн³
порушується м³кроб³ота кишечника ³ виникає дисбактер³оз р³зного ступеня. Дисбактер³оз є кл³н³ко-лабораторним синдромом,
який характеризується зм³ною як³сного ³ к³льк³сного складу
м³крофлори б³отопу, супроводжується порушеннями водноелектрол³тного обм³ну й ентеральним синдромом (проносом,
здуттям живота, бурчанням). Сучасний фармацевтичний ринок
представляє багато препарат³в з проб³отичною активн³стю, однак
ми зупинили св³й виб³р на комб³нац³ї проб³отика «Лакто» з Реоводою ³ в³дсл³дкували в пор³вняльному аспект³ ефективн³сть
схеми.
Метою роботи було вивчити за кл³н³ко-лабораторними ³
м³кроб³олог³чними показниками ефективн³сть використання
базисної терап³ї в комб³нац³ї з проб³отиком Лакто та РеО-водою у
хворих на харчов³ токсико³нфекц³ї.
Матеріали і методи. Використано метод еп³дем³олог³чного
досл³дження випадок-контроль ³з залученням 18 хворих основної
групи та 11 хворих контрольної групи. Матер³ал (фекал³ї) для
вивчення м³крофлори кишкового б³отопу ³ встановлення дисбактер³озу доставляли без консерванту до двох годин ³з моменту
в³дбору в м³кроб³олог³чну лаборатор³ю Обласного КНП «Обласна
кл³н³чна л³карня» м. Черн³вц³. Вивчення проводили за традиц³йною методикою, зг³дно з³ стандартами м³кроб³олог³чних досл³джень, затверджених МОЗ України.
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Результати та обговорення. На баз³ в³дд³лення кишкових
³нфекц³й ³нфекц³йного стац³онару зазначеної вище медичної
установи обласного центру обстежено 18 хворих на харчов³
токсико³нфекц³ї, спричинен³ умовно-патогенною флорою (цитробактерами, протеями, патогенними стаф³лококами), яким проведено кл³н³чн³ ³ лабораторн³ досл³дження (загальнокл³н³чн³, бактер³олог³чн³). У 7 пац³єнт³в ретельно вивчено м³кроб³оценоз порожнини товстої кишки. Зм³ни м³кроб³оти кишечника виявлен³ в ус³х
обстежених у вигляд³ зниження к³лькост³ лактобактер³й, б³ф³добактер³й, загальної к³лькост³ E. coli. Вм³ст лактобактер³й
< 106 КУО/г фекал³й спостер³гався у 6 хворих ³ лише в 1 пац³єнта наближався до нормального р³вня – 107 КУО/г (норма
>106 КУО/г); вм³ст б³ф³добактер³й був зниженим < 107 КУО/г у
4 пац³єнт³в, а у 3 хворих наближався до норми (>107 КУО/г).
Виявлено також зниження загальної к³лькост³ E.coli < 106 КУО/г
у 6 ос³б. Кр³м базисної терап³ї хворим додатково призначали
Лакто по 1 капсул³ 3 рази на добу за 30 хв. до вживання їж³
впродовж 5 д³б у комб³нац³ї з РеО-водою.
В³дзначено, що у хворих, як³ отримували Лакто та РеО-воду,
ран³ше зникали симптоми ³нтоксикац³ї – гарячка ³ загальна слаб³сть. Анал³з кл³н³чних прояв³в з боку шлунково-кишкового тракту виявив б³льш виражений ефект, отриманий при використанн³
такої комб³нац³ї, що проявилося швидшою нормал³зац³єю випорожнень, зникненням больового синдрому в живот³ ³ диспепсичних прояв³в у хворих.
Висновки. Призначення проб³отика «Лакто» у комб³нац³ї з
РеО-водою разом з базисною терап³єю хворим на харчов³ токсико³нфекц³ї було ефективним, призвело до швидшого зникнення
симптом³в ³нтоксикац³ї та диспептичних прояв³в. Поб³чних
реакц³й при застосуванн³ ц³єї схеми в обстежених хворих не
в³дзначали.
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М.О. Соколенко, М.О. Андрущак
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК САРКОМИ КАПОШІ У ХВОРОГО
З ВИРАЖЕНОЮ ІМУНОСУПРЕСІЄЮ

Буковинський державний медичний ун³верситет,
м. Черн³вц³
Актуальність. Саркома Капош³ – найчаст³ше зустр³чається
³ найкраще вивчена пухлина у В²Л-³нф³кованих. У П³вн³чн³й
Америц³ та Європ³ її виявляють б³льш н³ж у 30% хворих на
В²Л-³нфекц³ю. Ран³ше її найчаст³ше виявляли у л³тн³х чолов³к³в
європейської раси або вих³дц³в з району Середземномор’я; в
африканц³в-негр³в, у тому числ³ молодого в³ку; у хворих з ³мунодеф³цитом у результат³ медикаментозного л³кування цитостатиками.
Мета роботи. Проанал³зувати кл³н³чний випадок саркоми
Капош³ у хворого на В²Л-³нфекц³ю.
Матеріали і методи. Д³агноз В²Л-³нфекц³ї встановлено на
п³дстав³ еп³дем³олог³чного анамнезу, кл³н³чних даних ³ п³дтверджений лабораторними методами досл³дження: серолог³чними
(виявленням специф³чних антит³л до В²Л у реакц³ях ³муноферментного анал³зу та ³мунного блотингу) та ³мунолог³чним (визначення вм³сту CD4+-л³мфоцит³в).
Результати та обговорення. Хворий С., 36 р., звернувся в
обласний центр проф³лактики та боротьби з³ СН²Дом з³ скаргами
на виражену загальну слаб³сть, б³ль у нижн³х к³нц³вках, неможлив³сть самост³йно стояти ³ ходити, груб³ к³рки на п³дошвах,
наявн³сть на долонях висипних згрупованих жовтуватих елемент³в, а на нижн³х к³нц³вках – червоних висипань. Також турбував
сверб³ж шк³ри та незначний сухий кашель.
Л³карем Черн³вецького обласного Центру СН²Ду був направлений в ³нфекц³йне в³дд³лення з д³агнозом: В²Л-³нфекц³я,
IV кл³н³чна стад³я. Синдром виснаження. Стрептодерм³я нижн³х
к³нц³вок. Л³воб³чна бронхопневмон³я.
З даних анамнезу захворювання стало в³домо, що хвор³є
упродовж 4-ох м³сяц³в, коли п³двищилась температура т³ла ³
почав стр³мко втрачати вагу. Самост³йно хаотично призначав соб³
л³ки, збивав температуру т³ла. Згодом на шк³р³ п³дошв з’явився
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висип, який через деякий час перетворився у к³рки. При огляд³ в
³нфекц³йному стац³онар³ стан хворого середньої тяжкост³, температура т³ла 38,3 °С, прояви кахекс³ї (р³ст 163 см, вага 46 кг).
Шк³рн³ покриви бл³д³, виражена сух³сть шк³ри. Язик дещо сухий,
обкладений б³лим нашаруванням. Незначна г³перем³я слизової
оболонки ротоглотки. Пол³аденопат³я. Л³мфатичн³ вузли зб³льшен³
до 1 см, дещо чутлив³.
Lokus morbi: на п³дошвах велика к³льк³сть щ³льних спотворених к³рок брудно-с³роватого кольору. На шк³р³ верхн³х ³ нижн³х
к³нц³вок багато округлих плям червоного кольору, р³зних розм³р³в, як³ мають прип³днятий край з лущенням у центральн³й
частин³ вогнищ. Так³ ж сам³ елементи є на тулуб³. На обох долонях – наявн³сть висипних згрупованих жовтуватих елемент³в.
Хворий консультований дерматологом, який в³дм³тив, що
обидв³ стопи г³перкератозн³. Д³агноз: Он³хом³козн³ ураження обох
к³нц³вок ³ верхн³х н³гтьових пластинок. Поширений псор³аз.
Додатково був оглянутий х³рургом. Висновок: Он³хом³коз з
генерал³зац³єю процесу на шк³р³. Посттравматичний дизартроз
обох кол³нних суглоб³в. Виражена розгинально-згинальна
контрактура.
Хворому було призначено л³кування. Через 5 д³б стан хворого дещо покращився, почав п³дн³матися з л³жка та робити
дек³лька крок³в, зменшився сверб³ж шк³ри, частково в³дпала к³рка
з п³дошви.
Висновки. На ман³фестац³ю Саркоми Капош³ впливають
зниження абсолютної к³лькост³ CD4+-T-л³мфоцит³в менше
200 кл./мкл ³ високий р³вень концентрац³ї РНК В²Л в плазм³
кров³ (б³льше 100 тис. коп./мл). Летальн³сть у хворих на В²Л³нфекц³ю в поєднанн³ з³ саркомою Капош³ становить 58%.
Прийом антиретров³русної терап³ї суттєво зменшує частоту
летальних випадк³в у ц³єї когорти пац³єнт³в.
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Д.С. Сосновенко, М.Д. Чемич
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ТА ПСИХО-ЕМОЦІЙНІ ЗМІНИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ,
ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ХВОРОБИ

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
Актуальність. Протягом с³чня 2018 – травня 2021 рок³в в
Україн³ оф³ц³йно зареєстровано 56 473 нових випадк³в В²Л-³нфекц³ї. У 22 313 ос³б, захворювання прогресувало до IV кл³н³чної
стад³ї. За зазначений пер³од СН²Д став причиною смерт³
9 283 хворих. Тривалий латентний пер³од, «серолог³чне в³кно» ³
р³зноман³ття кл³н³чних вияв³в створюють проблеми щодо як³сної
д³агностики й своєчасного л³кування.
Мета роботи. Встановити особливост³ ураження нервової
системи та психо-емоц³йн³ зм³ни у В²Л-³нф³кованих залежно в³д
стад³ї недуги.
Матеріали і методи. Протягом 2019 р. – п’яти м³сяц³в
2021 р. обстежено 69 В²Л-³нф³кованих, як³ отримували л³кування
у Медичному центр³ ³нфекц³йних хвороб та дерматовенеролог³ї
³мен³ З.Й. Красовицького й КНП СОР «Обласний кл³н³чний
медичний центр соц³ально небезпечних захворювань». Серед
обстежених було 44 (63,77%) чолов³ки ³ 25 (36,23%) ж³нок.
Зд³йснювали зб³р еп³дем³олог³чних ³ кл³н³ко-анамнестичних даних.
Отриманн³ дан³ опрацьовано з використанням комп’ютерних
програм Microsoft Office Excel 2010.
Результати та їх обговорення. У досл³дження було
залучено 35 В²Л-³нф³кованих з ² стад³єю хвороби та 34 особи з
²V. Серед обстежених хворих переважали чолов³ки 63,77%, в³ком
(38,01±1,34) року, ж³нок було 36,23%, в³ком (39,91±1,3) року.
Серед ймов³рних шлях³в передач³, на як³ вказували обстежен³, дом³нував статевий шлях передач³ (70,0% випадк³в), парентеральний – зазначали лише третина опитаних (27,0%, переважно при введенн³ наркотичних речовин). Особливу увагу
привертає передача В²Л в³д матер³ до дитини – 3,0% в³д ус³х
обстежених.
Порушення рухових функц³й ³ мозочкова симптоматика були
виявлен³ у 16,0%, мен³нгеальн³ ознаки спостер³галися у 13,0%
В²Л-³нф³кованих. 6,0% хворих виказували скарги на прогресивне
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пог³ршання зору. Когн³тивн³ порушення легкого ³ середнього
ступен³в тяжкост³ д³агностували у 22,0% пац³єнт³в не залежно
в³д стад³ї В²Л-³нфекц³ї. Психоемоц³йн³ розлади та порушення сну
виявляли у 19,0% пац³єнт³в. У 24,0% обстежених спостер³гався
безсимптомний переб³г В²Л-³нфекц³ї.
Висновки. Серед обстежених В²Л-³нф³кованих переважали
чолов³ки молодої в³кової групи. Превалював статевий шлях
передач³. У четвертої частини В²Л-³нф³кованих в³дсутн³ будь-як³
кл³н³чн³ симптоми. Основними ознаками ураження нервової системи, виявленими лише в обстежених з IV стад³єю В²Л-³нфекц³ї,
були порушення рухових функц³й, мозочкова ³ мен³нгеальна
симптоматика, прогресивне порушення зору. Когн³тивн³ порушення в³дзначено у кожного четвертого обстеженого незалежно
в³д стад³ї хвороби. Психоемоц³йн³ розлади ³ порушення сну
дом³нували у пац³єнт³в з ² стад³єю В²Л-³нфекц³ї.
Т.В. Телег³на
КОРЕЛЯЦІЯ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ІНДЕКСУ
CD4+/CD8+ З КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ЛЕПТОСПІРОЗУ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Лептосп³роз є одним ³з найпоширен³ших
зоонозних ³нфекц³йних захворювань у св³т³, що може мати
найтяжкий переб³г серед ³нших зооноз³в. Тяжк³сть ³ переб³г
лептосп³розу пов’язан³ з безпосередньою д³єю збудника, шляхом
³нф³кування та станом макроорган³зму, тобто загальною його
реактивн³стю ³ повноц³нн³стю ³мунолог³чних реакц³й.
Пров³дну роль в оц³нц³ стану ³мунної системи в³д³грає сп³вв³дношення Т-хелпер³в ³ Т-супресор³в у периферичн³й кров³, так
як в³д цього залежить адекватн³сть ³мунної в³дпов³д³.
²мунорегуляторний ³ндекс CD4+/CD8+ – сп³вв³дношення
CD4+ кл³тин (Т-хелпери) до CD8+ кл³тин (Т-цитотоксичн³ кл³тини). Значення ³мунорегуляторного ³ндексу в норм³ є в д³апазон³
в³д 1,5 до 2,6. Цей показник є в³дносним. Його незначне зб³льшення або зменшення не має самост³йного д³агностичного
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значення. Однак зм³ни ³ндексу мають насторожувати кл³н³цист³в
щодо причини в³дхилення цього показника.
За даними автор³в експериментальних досл³джень, при
³нф³куванн³ Leptospira interrogans новонароджених мишей, що
мали значне зниження ³ндексу CD4+/CD8+, спостер³галося виражен³ше ураження легень ³ нирок. ²нверс³я показника CD4+/
CD8+ є несприятливою ознакою розвитку ускладнень при лептосп³роз³.
Мета роботи. Пор³вняти тривал³сть ³ переб³г захворювання
залежно в³д р³вня ³мунорегуляторного ³ндексу в пац³єнт³в з
лептосп³розом.
Матеріали і методи. Ретроспективний анал³з медичних
карт стац³онарного хворого, як³ л³кувались ³ одужали у Льв³вськ³й
обласн³й ³нфекц³йн³й кл³н³чн³й л³карн³ (ЛО²КЛ) у пер³од 2016–
2019 рр. ³з д³агнозом «Лептосп³роз».
Результати та обговорення. Впродовж зазначеного пер³оду було в³д³брано 53 медичн³ карти пац³єнт³в, що перебували на
стац³онарному л³куванн³ з д³агнозом «Лептосп³роз» ³ мали середньотяжкий та тяжкий переб³г недуги. Хворих було розпод³лено на
дв³ групи. До першої групи (26 ос³б) ув³йшли пац³єнти з кл³н³чними ознаками пневмон³ї. Другу групу склали хвор³ без ознак
пневмон³ї – 27 ос³б. ²мунорегуляторний ³ндекс CD4+/CD8+ в
перш³й груп³ становив 1,17, що на 22% менше в³д нижньої
границ³ норми. У друг³й груп³ цей показник був 1,32 (на 12%
нижче в³д норми), проте отриман³ дан³ не є статистично достов³рними (р>0,05). Середня тривал³сть стац³онарного л³кування
в³дпов³дно становила 18 л³жко-дн³в проти 14 (р<0,05). Також у
кожн³й груп³ були пац³єнти, як³ серед ускладнень лептосп³розу
мали прояви гострої ниркової недостатност³. Таких було по
13 хворих в кожн³й з груп (50,0%). Однак, середнє значення
максимального р³вня сечовини у перш³й груп³ було б³льшим –
37,0 проти 18,5 ммоль/л в³дпов³дно (p=0,01).
Висновки. Зниження ³ндексу CD4+/CD8+ було б³льшим у
пац³єнт³в з лептосп³розом, що мали ще й пневмон³ю ³, законом³рно, у них тривал³шим був пер³од перебування у стац³онар³ та
тяжчий переб³г гострої ниркової недостатност³. Спостер³гається
очевидна тенденц³я до зниження ³мунорегуляторного ³ндексу в³д
граничної норми на 22% у груп³ пац³єнт³в з пневмон³єю пор³вняно на 12% у груп³ ос³б з лептосп³розом без пневмон³ї. Дане
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спостереження потребує додаткових досл³джень, проте уже дає
п³дстави задуматись про зв’язок зазначеного ³ндексу з тяжк³стю
переб³гу лептосп³розу ³ вчасно провести адекватну корекц³ю
л³кування.
В.². Трихл³б, Т.². Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТЯЖКОЇ ФОРМИ НОВОЇ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ В ПАЦІЄНТІВ,
ЯКІ ЛІКУВАЛИСЯ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД
ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р.

Українська в³йськово-медична академ³я, м. Київ
Актуальність нової коронав³русної ³нфекц³ї обумовлена
великим р³внем захворюваност³, частою мутац³єю в³русу, що
впливає як на ризик ³нф³кування, так ³ на прояви захворювання.
На кл³н³чн³ прояви та переб³г хвороби також впливає ³ багато
³нших фактор³в, серед яких є супутня в³русно-бактер³йна флора,
супутн³ хвороби.
Мета роботи: встановити особливост³ кл³н³чних прояв³в у
хворих, як³ л³кувались у ВР²Т ³з новою коронав³русною ³нфекц³єю, у перш³ дн³ п³сля госп³тал³зац³ї у пер³од еп³дем³ї ц³єї ³нфекц³ї
та сезону передач³ грипу.
Матеріали і методи. Опрацьовано 112 медичних карт
стац³онарних хворих, як³ л³кувались у ВР²Т НВМКЦ «ГВКГ» у
пер³од ³з с³чня по травень 2021 р.
Результати та обговорення. Т³, хто одужав, були в
середньому госп³тал³зован³ на Ме=8 (Q25=5, Q75=10), min=0,
max=17 добу, у той же час т³, що згодом померли, були госп³тал³зован³ в середньому на Ме=5 (Q25=1,5, Q75=7), min=0,
max=17 добу.
Серед хворих, хто одужав, до госп³тал³зац³ї температура т³ла
на нормальних цифрах була у 9 (11,25%) ос³б, субфебрильна – у
21 (26,25%), фебрильна – у 41 (51,25%), п³ретична – у
7 (8,75%) пац³єнт³в. У померлих до госп³тал³зац³ї був такий
характер температури т³ла: на нормальних цифрах – у
10 (31,25%) хворих, субфебрильна – у 8 (25,00%), фебрильна –
у 10 (31,25%), п³ретична – у 4 (12,50%) пац³єнт³в.
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Серед хворих, хто одужав, тривал³сть температури т³ла до
госп³тал³зац³ї до 3 д³б була у 70 (87,50%) ос³б, до 6 – у
61 (76,25%), до 9 – у 44 (55,00%) хворих, до 12 – у
13 (16,25%), до 17 д³б – у 4 (5,00%) пац³єнт³в. Серед хворих,
хто помер: до 3 д³б – у 23 (71,90%), до 6 – 17 (53,10%), до 9 –
у 9 (28,13%), до 12 д³б – у 2 (6,25%) пац³єнт³в.
Скарги при госп³тал³зац³ї на виражену загальну слаб³сть
були у 22 (19,64%) хворих, пом³рно виражену слаб³сть – у
73 (65,17%); 17 (15,18%) ос³б не акцентували увагу на наявност³
слабост³. Серед тих, хто в подальшому помер, на виражену
загальну слаб³сть скаржились 9 (28,12%) ос³б, на пом³рно
виражену слаб³сть 16 (50,00%); 7 (21,90%) хворих не акцентували увагу на ц³й скарз³. Серед тих, хто одужав, виражена
загальна слаб³сть була у 13 (16,25%) ос³б, пом³рно виражена
слаб³сть – у 57 (71,25%); не акцентували увагу на ц³й скарз³ –
10 (12,50%) ос³б.
На сухий кашель скаржились 38 (33,90%) пац³єнт³в, на
малопродуктивний кашель – 23 (20,54%), кашель з мокротою –
12 (10,70%), покашлювання або в³дсутн³сть кашлю –
39 (34,80%) хворих. Серед тих, хто одужав: сухий кашель був у
27 (33,75%) ос³б, малопродуктивний кашель – у 19 (23,75%),
кашель з мокротою – у 8 (10,00%), покашлювання або в³дсутн³сть кашлю – у 26 (32,50%) ос³б. Серед тих, хто помер: сухий
кашель – в 11 (34,38%), малопродуктивний кашель – у
4 (12,50%), кашель з мокротою – у 4 (12,50%), покашлювання
або в³дсутн³сть кашлю – у 13 (40,62%) ос³б.
Скарги на задишку при ф³зичному навантаженн³ були у
55 (49,11%) хворих, на задишку у спокої – у 25 (22,30%), таких
скарг не було – у 32 (28,57%). Серед тих, хто одужав: задишку
при ф³зичному навантаженн³ в³дзначали 45 (56,25%) хворих,
задишку у спокої – 12 (15,00%), задишки не було у 23 (28,75%)
ос³б. Сееред тих, хто помер, задишку при ф³зичному навантаженн³ в³дм³чали 10 (31,25%) хворих, задишку у спокої –
13 (40,63%), задишки не було у 9 (28,13%) ос³б. На в³дчуття
нестач³ пов³тря скаржилися загалом 16 (14,29%) хворих, серед
тих хто одужав – 9 (11,25%), серед тих хто помер – 7 (21,88%)
ос³б.
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На ломоту в т³л³ скаржились 13 (11,60%) хворих, лише
серед тих, хто одужав – 13 (16,25%) ос³б. На перш³ння в горл³
скаржився т³льки 1 хворий, який одужав.
Скарг на б³ль у горл³ не було у жодного хворого. Б³ль за
грудниною в³дзначали 2 (2,67%) пац³єнти, б³ль у грудн³й кл³тц³ –
3 (2,67%). Серед тих, хто помер: б³ль за грудниною в³дм³чав
1 (3,13%) хворий, б³ль у грудн³й кл³тц³ – 2 (6,25%), серед тих,
хто одужав, в³дпов³дно 2 (2,50%) ³ 1 (1,25%) пац³єнт.
Скарги на запаморочення були в 11 (9,80%) хворих, серед
тих, хто одужав, – у 5 (6,25%); серед померлих – у 6 (18,75%).
Схильн³сть до закреп³в була в 1 (0,89%) хворого, до проно
су – у 2 (1,79%), лише серед тих, хто одужав.
П³двищення артер³ального тиску кров³ спостер³гали при госп³тал³зац³ї лише в 1 (0,89%)хворого, який згодом помер (3,12%).
При госп³тал³зац³ї серед пац³єнт³в, як³ згодом померли, була
така температура т³ла: нормальна – у 14 (43,75%), субфебриль
на – у 8 (25,00%), фебрильна – у 7 (21,88%), п³ретична – у
2 (6,25%) ос³б. Серед тих, хто одужав, нормальна температура
т³ла була у 27 (33,75%), субфебрильна – у 28 (35,00%), фебрильна – у 22 (27,50%), п³ретична – у 3 (3,75%) ос³б.
Висновки. У померлих в³д нової коронав³русної хвороби до
госп³тал³зац³ї част³ше спостер³галася нормальна температура т³ла,
у тих, хто одужав, – вона була здеб³льшого понад 38 °С. Тривала
п³двищена температура т³ла до госп³тал³зац³ї довше серед тих, хто
одужав. При госп³тал³зац³ї серед пац³єнт³в, як³ в наступному
померли, част³ше реєструвалася нормальна температура т³ла,
серед, тих хто одужав, навпаки, – субфебрильна, фебрильна. При
госп³тал³зац³ї у тих, хто згодом помер, част³ше в³дзначали
виражену загальну слаб³сть. Серед тих, хто одужав, пор³вняно з
особами, як³ померли, част³ше в³дм³чали малопродуктивний
кашель, а у тих, хто помер, – покашлювання або кашлю не було.
Серед тих, хто одужав, част³ше була задишка при ф³зичному
навантаженн³, водночас серед тих, хто згодом помер, – задишка у
спокої, в³дчуття нестач³ пов³тря, запаморочення.
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В.². Трихл³б, Т.². Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ПОКАЗНИКИ БІОХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ КРОВІ У ХВОРИХ
ПРИ ТЯЖКІЙ ФОРМІ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ
ХВОРОБИ, ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ»
У ПЕРІОД ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р.

Українська в³йськово-медична академ³я, м. Київ
Актуальність. За даними наукової л³тератури, при нов³й
коронав³русн³й хвороб³ часто розвиваються р³зноман³тн³ ускладнення, у тому числ³ пневмон³я, гепатит, тромбоз, ³нфаркт,
³нсульт, м³окардит та ³нш³. Уже встановлено, що ускладнення
розвивається в абсолютно р³зн³ терм³ни. Також в³дбувається
загострення хрон³чних захворювань, що супроводжується зм³нами
в анал³зах кров³. З урахуванням виявлених ускладнень ³ загострень призначають л³кування або корегують його.
Метою роботи було встановити особливост³ показник³в
б³ох³м³чних анал³з³в кров³ в перш³ дн³ п³сля госп³тал³зац³ї у тяжко
хворих, як³ л³кувались у ВР²Т ³з новою коронав³русною хворобою
в поєднанн³ з пневмон³єю в пер³од еп³дем³ї ц³єї ³нфекц³ї та сезону
передач³ грипу.
Матеріали та методи. Були опрацьован³ дан³ 112 медичних
карт стац³онарних хворих, як³ л³кувались у ВР²Т НВМКЦ «ГВКГ»
³з с³чня по травень 2021 р.
Результати та обговорення. Т³, хто одужав, були в
середньому госп³тал³зован³ на: Ме=8 (Q25=5, Q75=10), min=0,
max=17 добу, у той же час т³, хто згодом помер, були госп³тал³зован³ в середньому на: Ме=5 (Q25=1,5, Q75=7), min=0,
max=17 добу.
Активн³сть АлАТ в ус³х категор³ях хворих: Ме=30,85
(Q25=19,5, Q75=51,55), min=9,1, max=1101,2 од/л. В ос³б, як³
одужали,
Ме=30,85
(Q25=19,5,
Q75=51,55),
min=9,1,
max=1101,2 од/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=27,4
(Q25=17,4, Q75=52,7), min=9,4, max=117,4 од/л.
Активн³сть АсАТ в ус³х категор³ях хворих: Ме=48,2
(Q25=34,2, Q75=67,6), min=4,9, max=1666,6 од/л. В ос³б, як³ одужали, Ме=46,5 (Q25=32,3, Q75=63,3), min=4,9, max=1666,6 од/л.
У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=53,6 (Q25=37,4, Q75=83,9),
min=20,6, max=228,4 од/л.
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Р³вень сечовини в кров³ ус³х категор³ях пац³єнт³в: Ме=7,19
(Q25=5,315, Q75=11,375), min=2,63, max=29,44 ммоль/л. У
хворих, як³ одужали, Ме=6,24 (Q25=4,76, Q75=8,11), min=2,63,
max=29,44 ммоль/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=11,83
(Q25=7,49, Q75=14,95), min=4,25, max=25,65 ммоль/л.
Вм³ст сироваткового креатин³ну в ус³х категор³ях хворих:
Ме=95,6 (Q25=83, Q75=122,8), min=54,9, max=289,9 мкмоль/л. В
ос³б, як³ одужали, Ме=92,9 (Q25=82,55, Q75=110,7), min=54,9,
max=289,9 мкмоль/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=109,3
(Q25=92,9, Q75=161,7), min=62,7, max=221,4 мкмоль/л.
Концентрац³я глюкози у кров³ ус³х категор³й пац³єнт³в:
Ме=7,03 (Q25=5,73, Q75=8,92), min=2,16, max=26,49 ммоль/л. В
ос³б, як³ одужали, Ме=7,02 (Q25=5,59, Q75=8,81), min=4,31,
max=24,13 ммоль/л. У хворих, як³ згодом померли, Ме=7,31
(Q25=6,3, Q75=9,93), min=2,16, max=26,49 ммоль/л.
Р³вень СРБ в кров³ ус³х категор³ях хворих: Ме=75,44
(Q25=48,7, Q75=140,48), min=0,31, max=356,57 мг/л. В ос³б, як³
одужали,
Ме=70,9
(Q25=45,14,
Q75=117,48),
min=0,31,
max=356,57 мг/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=87,75
(Q25=62,64, Q75=174,3), min=24,61, max=257,08 мг/л.
Концентрац³я феритину в ус³х категор³ях хворих – Ме=332,6
(Q25=119,4, Q75=350), min= 29,6, max=1453 нг/мл. В ос³б, як³
одужали,
Ме=344
(Q25=332,6,
Q75=901,5),
min=327,2,
max=1453 нг/мл. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=74,5
(Q25=29,6, Q75=119,4), min=29,6, max=119,4 нг/мл.
Р³вень D-димеру в ус³х категор³ях хворих – Ме=0,46
(Q25=0,27, Q75=0,98), min=0,07, max=2510 нг/мл. В ос³б, як³
одужали,
Ме=0,35
(Q25=0,24,
Q75=1,25),
min=0,07,
max=2510 нг/мл. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=0,51
(Q25=0,51, Q75=0,59), min=0,4, max=1,76 нг/мл.
Активн³сть КФК у вс³х категор³ях хворих – Ме=203,85
(Q25=94,25, Q75=427,55), min=7,1, max=3989,2 Од/л. В ос³б, як³
одужали,
Ме=218,7
(Q25=87,85,
Q75=447,35),
min=7,1,
max=2601,6 Од/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=185,8
(Q25=111,85, Q75=353,95), min=43,9, max=3989,2 Од/л.
Активн³сть КФК-МВ в ус³х категор³ях хворих – Ме=18,1
(Q25=13,4, Q75=26,3), min= 7,9, max=92,3 Од/л. В ос³б, як³
одужали,
Ме=18,05
(Q25=13,65,
Q75=24,15),
min=7,9,
146

max=92,3 Од/л. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=19,4
(Q25=13,1, Q75=26,8), min=9,4, max=66,2 Од/л.
Активн³сть ЛДГ в ус³х категор³ях хворих – Ме=428
(Q25=303,4, Q75=577,1), min=170,3, max=1387,3 нг/мл. В ос³б,
як³ одужали, Ме=392,85 (Q25=289,5, Q75=565,95), min=170,3,
max=1387,3 нг/мл. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, Ме=469,9
(Q25=381,6, Q75=610,7), min=270,8, max=791,6 нг/мл.
Висновки. П³двищена активн³сть ам³нотрансфераз спостер³галася у хворих уже в перш³ три дн³ п³сля їх поступлення з
COVID-19 у ВР²Т. Активн³сть АлАТ суттєво не в³др³знялася у
тих, хто згодом помер, ³ тих, хто одужав, водночас активн³сть
АсАТ була дещо вищою у тих, хто згодом помер. Також у цих
ос³б у той же терм³н обстеження у кров³ були п³двищен³ р³вн³
сечовини, креатин³ну, глюкози, СРБ, а також активн³сть ЛДГ.
Водночас у тих, хто помер, р³вень феритину в кров³ був значно
меншим, н³ж у тих, хто одужав. У перш³ три дн³ п³сля госп³тал³зац³ї р³вень D-димеру та активн³сть КФК були дещо вищими у
тих, хто одужав.
В.². Трихл³б, Т.². Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ХВОРИХ
НА ТЯЖКУ ФОРМУ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ,
ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД
ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р.

Українська в³йськово-медична академ³я, м. Київ
Актуальність. За даними наукової л³тератури, нова коронав³русна ³нфекц³я часто супроводжується р³зного роду ускладненнями, переважно пневмон³єю. В умовах обмежених д³агностичних
можливостей важко буває провести диференц³йну д³агностику
м³ж пневмон³єю на фон³ COVID-19 та негосп³тальною пневмон³єю, спричинену ³ншими збудниками. Є р³зн³ п³дходи до антибактер³йної терап³ї при пневмон³ї п³д час еп³дем³ї нової коронав³русної ³нфекц³ї.
З урахуванням того, що, зг³дно з рекомендац³ями МОЗ,
показаннями для призначення антибактер³йної терап³ї є наявн³сть
лейкоцитозу ³ даних за бактер³йну ет³олог³ю пневмон³ї або
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бактер³альне ускладнення, метою нашого дослідження було
встановити особливост³ динам³ки показник³в загального анал³зу
кров³ у тяжко хворих, як³ л³кувались у ВР²Т ³з COVID-19 ³
пневмон³єю, у перш³ дн³ п³сля госп³тал³зац³ї п³д час еп³дем³ї ц³єї
³нфекц³ї та сезон передач³ грипу.
Матеріали і методи. Опрацьовано 112 медичних карт
стац³онарних хворих, як³ л³кувались у ВР²Т НВМКЦ «ГВКГ» у
пер³од ³з с³чня по травень 2021 р.
Результати та обговорення. Т³, хто одужав, були в
середньому госп³тал³зован³ на: Ме=8-у (Q25=5, Q75=10), min=0-у,
max=17-у добу хвороби, у той же час, т³, як³ згодом померли,
були госп³тал³зован³ в середньому на: Ме=5-у (Q25=1,5, Q75=7),
min=0-у, max=17-у добу.
Р³вень лейкоцит³в при обстеженн³ ус³х хворих у перш³ три
дн³ п³сля госп³тал³зац³ї був таким: Me=6,55×109 1/л
(Q25=5,3×109 1/л, Q75=9,2×109 1/л), min=2,3×109 1/л,
max=21,5×109 1/л. У тих, хто одужав, вм³ст лейкоцит³в склав:
Me=6,3×109 1/л (Q25=5,3×109 1/л, Q75=9,4×109 1/л),
min=2,3×109 1/л, max=13,8×109 1/л; у тих, хто згодом помер:
Me=6,7×109 1/л (Q25=5,4×109 1/л, Q75=9,2×109 1/л),
min=2,9×109 1/л, max=21,5×109 1/л. Серед зазначених категор³й хворих лейкоцитоз був виявлений у 28 (25,0%), нормоци
тоз – у 72 (64,3%), лейкопен³я – у 12 (10,7%) ос³б. У пац³єнт³в,
як³ одужали, лейкоцитоз був у 20 (25,0%), нормоцитоз – у
53 (66,3%), лейкопен³я – у 7 (8,7%) ос³б. У хворих, як³ згодом
померли: лейкоцитоз – у 8 (25,0%), нормоцитоз – у 19 (59,4%),
лейкопен³я – у 5 (15,6%) ос³б.
В³дсоток л³мфоцит³в у хворих ус³х категор³й був: Me=16%
(Q25=10%, Q75=21,3%), min=2%, max=55%. У тих, хто одужав:
Me=16% (Q25=11%, Q75=21,2%), min=2%, max=55%; у тих, хто
згодом помер: Me=12,9% (Q25=9 %, Q75=23,6%), min=3,5%,
max=42%. Серед ус³х категор³й хворих л³мфоцитоз реєструвався
у 6 (5,4%), нормальна к³льк³сть л³мфоцит³в – у 39 (34,8%),
л³мфопен³я – у 67 (59,8%) ос³б. Серед тих, хто одужав, л³мфоцитоз мали 4 (5,0%), нормальну к³льк³сть л³мфоцит³в –
31 (38,7%), л³мфопен³ю – 45 (56,2%) ос³б. Серед хворих, як³
згодом померли, л³мфоцитоз був у 2 (6,2%), нормальна к³льк³сть
л³мфоцит³в – у 8 (25,0%), л³мфопен³я – у 22 (68,7%).
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К³льк³сть гранулоцит³в в ус³х категор³ях хворих була:
Me=79,8% (Q25=73,8%, Q75=85,7%), min=38,0%, max=96,8%.
К³льк³сть гранулоцит³в у хворих, як³ одужали: Me=79,4%
(Q25=73,7%, Q75=85,7%), min=38,0%, max=96,8%. К³льк³сть
гранулоцит³в у хворих, як³ згодом померли: Me=80,9%
(Q25=73,8%, Q75=89,1%), min=53,4%, max=95,3%. К³льк³сть хворих з гранулоцитозом серед ус³х категор³й хворих – 61 (54,5%),
з нормальною к³льк³стю гранулоцит³в – 50 (44,6%), гранулоцитопен³єю – 1 (0,9%). Число пац³єнт³в з гранулоцитозом серед
тих, хто одужав, було 41 (51,2%), з нормальною к³льк³стю гранулоцит³в – 38 (47,5%), з гранулоцитопен³єю – 1 (1,2%) особа.
К³льк³сть хворих з гранулоцитозом серед тих, як³ згодом помер
ли, – 20 (62,5%), з нормальною к³льк³стю гранулоцит³в –
12 (37,5%) ос³б.
В³дсоток паличкоядерних нейтроф³л³в у хворих ус³х
категор³й був Me=8,0% (Q25=6,5%, Q75=14,0%), min=1,0%,
max=58,0%. У хворих, як³ одужали: Me=8,0% (Q25=6,0%,
Q75=13,0%), min=1,0%, max=58,0%. В ос³б, як³ згодом померли:
Me=8,0% (Q25=7,0%, Q75=15,0%), min=3,0%, max=25,0%.
Серед ус³х категор³й хворих в³дсоток ос³б ³з зб³льшеною к³льк³стю
паличкоядерних нейтроф³л³в був 75,0. Серед хворих, як³ одужали,
в³дсоток ос³б ³з зб³льшеною к³льк³стю паличкоядерних нейтроф³л³в – 71,0, а серед тих, хто згодом помер – 84,6.
Р³вень тромбоцит³в в ус³х категор³ях хворих: Me=190×
9
10 1/л (Q25=160×109 1/л, Q75=233×109 1/л), min=72×109 1/л,
max=800×109 1/л; у тих, хто одужав: Me=188×109 1/л
(Q25=155×109 1/л, Q75=243×109 1/л), min=72×109 1/л,
max=800×109 1/л; у тих, хто згодом помер: Me=192×109 1/л
(Q25=167×109 1/л, Q75=225×109 1/л), min=93×109 1/л,
max=300×109 1/л. Серед ус³х категор³й пац³єнт³в тромбоцитоз
реєструвався у 7 (6,9%), нормальна к³льк³сть тромбоцит³в – у
68 (63,0%), тромбоцитопен³я – у 33 (30,6%) ос³б. У хворих, як³
одужали, тромбоцитоз реєструвався у 7 (9,0%), нормальна к³льк³сть тромбоцит³в – у 43 (55,1%), тромбоцитопен³я – у
28 (35,9%) ос³б. У пац³єнт³в, як³ згодом померли, нормальна
к³льк³сть тромбоцит³в – у 25 (83,3%), тромбоцитопен³я – у
5 (16,7%) ос³б.
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Показники ШОЕ в ус³х категор³ях хворих були Me=25
мм/год (Q25=7, Q75=35), min=3, max=55 мм/год. В ос³б, як³ одужали: Me=25 мм/год (Q25=7, Q75=42), min=3, max=55 мм/год.
У тих, хто згодом помер: Me=17 мм/год (Q25=4, Q75=30), min=4,
max=30 мм/год.
Висновки. В ос³б, як³ одужали п³сля COVID-19, част³ше
реєструвалися: нормоцитоз, нормальна к³льк³сть л³мфоцит³в,
тромбоцитопен³я; у тих, хто згодом помер: лейкопен³я, л³мфопен³я. У хворих ус³х категор³й були п³двищен³ ШОЕ, гранулоцитоз, дещо вищий серед тих, хто згодом помер, у цих пац³єнт³в в³н також част³ше реєструвався ³ част³ше спостер³галася
нормальна к³льк³сть тромбоцит³в.
В.². Трихл³б, Т.². Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ІЗ COVID-19,
ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД
ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р.

Українська в³йськово-медична академ³я, м. Київ
Актуальність. За попередн³ми досл³дженнями з приводу
негосп³тальної пневмон³ї було встановлено, що б³льш важк³ форми спостер³гались у пер³од п³двищеної захворюваност³ на грип.
Натепер нова коронав³русна хвороба збер³гає свою актуальн³сть.
За даними наукової л³тератури, на фон³ ц³єї ³нфекц³ї спостер³гається зб³льшення в³дсотку супутньої в³русно-бактер³йної флори.
Мета роботи: з’ясувати характеристику хворих, як³ л³кувавлись у ВР²Т ³з новою коронав³русною хворобою в пер³од еп³дем³ї
ц³єї ³нфекц³ї та сезону передач³ грипу.
Матеріали і методи. Були опрацьован³ дан³ 112 медичних
карт стац³онарних хворих, як³ л³кувались у НВМКЦ «ГВКГ» у
пер³од ³з с³чня по травень 2021 р.
Результати та обговорення. За час спостереження прол³ковано 112 хворих ³з важким переб³гом нової коронав³русної
хвороби, серед яких чолов³к³в було 100 (89,3%), ж³нок –
12 (10,7%). Середн³й в³к ус³х категор³й хворих склав (63,9±15,6)
(min=29, max=92) року. У чолов³к³в – (64,2±15,7) (min=29,
max=92) рок³в, у ж³нок – (61,4±15,1) (min=41, max=84) року.
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Померло 32 (28,6%) хворих. Серед померлих: чолов³к³в було
31 (96,9%), ж³нка – 1 (3,1%). Серед чолов³к³в ³з важким переб³гом частка померлих склала 31,0%, серед ж³нок – 8,3%. Середн³й в³к померлих ус³х категор³й був (77,28±7,7) року (min=58,
max=92), у чолов³к³в – (77,5±7,7) року (min=58, max=92), ж³нка
померла у в³ц³ 70 рок³в.
Середн³й л³жко-день в ус³х категор³й хворих був: Ме=15,5
(Q25=11, Q75=21), min=2, max=54 л³жко-дн³; у чолов³к³в –
Ме=15,5 (Q25=11, Q75=21), min=2, max=54, у ж³нок – Ме=15,5
(Q25=11,5, Q75=19,5), min=6, max=34 л³жко-дн³. У тих, хто згодом
помер, ус³х категор³й середн³й л³жко-день: Ме=10 (Q25=5,5,
Q75=16,5), min=2, max=32 л³жко-дня; у чолов³к³в – Ме=9 (Q25=5,
Q75=17), min=2, max=32 л³жко-дн³, у ж³нки – 1 л³жко-день.
Т³, хто одужав, були в середньому госп³тал³зован³ на:
Ме=8-му (Q25=5, Q75=10), min=0, max=17 добу, у той же час, т³,
хто згодом помер, були госп³тал³зован³ в середньому на: Ме=5-ту
(Q25=1,5, Q75=7), min=0, max=17 добу.
Структура попереднього д³агнозу в ус³х категор³й хворих
була такою: одноб³чна пневмон³я – у 2 (1,8%) пац³єнт³в, двоб³чна
пневмон³я – у 24 (21,4%), COVID-19 – у 77 (68,7%), ³нш³ хвороби – у 9 (8,0%); у чолов³к³в: одноб³чна пневмон³я – в
1 (1,0%), двоб³чна пневмон³я – у 23 (23,0%), COVID-19 – у
67 (67,0%), ³нш³ хвороби – у 9 (9,0%) ос³б; у ж³нок: одноб³чна
пневмон³я – в 1 (8,3%), двоб³чна пневмон³я – в 1 (8,3%), ³нш³
хвороби – у 10 (83,3%). У тих, хто згодом помер, ус³х категор³й:
двоб³чна пневмон³я – у 15 (46,9%), COVID-19 – у 10 (31,2%),
³нш³ хвороби – у 7 (21,9%) хворих; у померлих чолов³к³в: двоб³чна пневмон³я – у 15 (48,4%), COVID-19 – у 9 (29,0%), ³нш³
хвороби – у 7 (22,6%); у померлої хворої був виставлений д³агноз COVID-19.
К³нцев³ д³агнози розпод³лились таким чином: COVID-19,
негосп³тальна пневмон³я нижньої частки зл³ва – в 1 (0,9%) особи; COVID-19, негосп³тальна пневмон³я нижньої частки справа –
у 2 (1,8%); COVID-19, негосп³тальна двоб³чна пол³сегментарна
пневмон³я – у 109 (97,3%) хворих. У тих, хто одужав: COVID-19,
негосп³тальна пневмон³я нижньої частки зл³ва – в 1 (1,2%) хворого; COVID-19, негосп³тальна двоб³чна пол³сегментарна пневмон³я – у 79 (98,7%). У тих, хто згодом помер: COVID-19, негосп³тальна пневмон³я нижньої частки справа – у 2 (6,2%) хворих;
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COVID-19, негосп³тальна двоб³чна пол³сегментарна пневмон³я – у
30 (93,7%) ос³б.
У структур³ ускладнень переважала дихальна недостатн³сть:
1 ст. – у 17 хворих, 2 ст – у 16, 3 ст – в 11 хворих; дихальна
недостатн³сть 2 ст. разом з пневмоф³брозом була у 10 хворих,
дихальна недостатн³сть 1 ст. з токсичним гепатитом – у 7, дихальна недостатн³сть 3 ст. з ГРДС, а також поодинок³ випадки
плевриту, емп³єми, ателектазу, г³дротораксу, м³окардиту. У тих,
хто помер: дихальна недостатн³сть 3 ст. була у 7 ос³б, дихальна
недостатн³сть 2 ст. – у 4. Також в³дзначали поєднання дихальної
недостатност³ 1 ст. з тромбозом (тромбоембол³єю), з гострою серцевою недостатн³стю, гострим пошкодженням нирок; поєднання
дихальної недостатност³ 2 ст. з гострою серцевою недостатн³стю,
гострим порушенням ритму, гепатитом, гострою серцевою недостатн³стю, г³дротораксом, гострим пошкодженням нирок, тромбозом (тромбоембол³єю); поєднання дихальної недостатност³ 3 ст.
з ГРДС, серцевою недостатн³стю, гострим пошкодженням нирок,
гепатитом, г³дротораксом, гострим порушенням серцевого ритму,
тромбозом (тромбоембол³єю), гострим порушенням мозкового
кровооб³гу за ³шем³чним типом, ³нфарктом м³окарду.
Серед супутн³х д³агноз³в у хворих, як³ одужали, були так³: у
49 (61,2%) – хрон³чна ³шем³чна хвороба серця, у 14 (17,5%) –
ГХ 1 ст., у 31 (38,7%) – ГХ 2 ст., у 9 (11,2%) – ГХ 3 ст., у
19 (23,7%) – цукровий д³абет, у 13 (16,2%) – порушення толерантност³ до глюкози; у 23 (28,7%) – аритм³я, у 4 (5,0%) –
ХОЗЛ, в 1 (1,2%) – бронх³альна астма, у 6 (7,5%) – хрон³чний
гепатит, у 13 (16,2%) ожир³ння 1 ст., у 12 (15,0%) – ожир³ння
2 ст., у 2 (2,5%) – ожир³ння 3 ст., у 12 (15,0%) – захворювання
щитопод³бної залози, в 1 (1,2%) – хрон³чна хвороба нирок 1 ст.,
у 8 (10,0%) – хрон³чна хвороба нирок 2 ст., у 8 (10,0%) – хрон³чна хвороба нирок 3 ст., ³нш³ хвороби (неходжк³нська В-л³мфома, стан п³сля курсу ПХТ, вторинна агаммаглобул³нем³я, анем³я, середн³й отит, подагра) – у 38 (47,5%).
Серед супутн³х д³агноз³в у тих, хто помер, були так³: у
31 (96,9%) – хрон³чна ³шем³чна хвороба серця, в 1 (3,1%) – ГХ
1 ст., у 6 (18,7%) – ГХ 2 ст., у 23 (71,9%) – ГХ 3 ст., у
10 (31,2%) – цукровий д³абет, у 4 (12,5%) – порушення толерантност³ до глюкози, у 12 (37,5%) – аритм³я, у 3 (9,4%) –
ХОЗЛ, у 4 (12,5%) – хрон³чний гепатит, у 2 (6,2%) – ожир³ння
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1ст., в 1 (3,1%) – ожир³ння 2 ст., в 1 (3,1%) – ожир³ння 3 ст., у
4 (12,5%) – захворювання щитопод³бної залози, у 6 (18,7%) –
хрон³чна хвороба нирок 1 ст., в 1 (3,1%) – хрон³чна хвороба
нирок 2 ст., у 10 (31,2%) – хрон³чна хвороба нирок 3 ст.. Також
у 29 (90,6%) померлих були й ³нш³ супутн³ захворювання.
Висновки. У ВР²Т переважно л³кувалися хвор³ на COVID-19
чолов³ки в³ком в³д 29 до 92 рок³в, середн³й в³к – 64 роки, у той
же час померл³ були в³ком в³д 58 до 92 рок³в, а їх середн³й в³к –
78 рок³в. Хвор³, як³ в згодом померли, були госп³тал³зован³ ран³ше
н³ж т³, хто одужав. У б³льшост³ пац³єнт³в ус³х категор³й була
д³агностована двоб³чна пол³сегментарна пневмон³я. У структур³
ускладнень переважала гостра дихальна недостатн³сть. У хворих,
як³ померли, пор³вняно з тими, хто одужав, у б³льшої частини
реєструвалися супутн³ хрон³чна ³шем³чна хвороба серця, г³пертон³чна хвороба 3 ст., цукровий д³абет ³ порушення толерантност³
до глюкози, аритм³я, ХОЗЛ, хрон³чний гепатит, хрон³чна хвороба
нирок 3 ст.
О.Я. Хомин, ².В. Дибас, О.². Гладченко
ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ

Льв³вський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ Данила Галицького, м. Льв³в
Актуальність. Гостр³ мен³нг³ти у д³тей залишаються одн³єю
з найпоширен³ших форм ураження центральної нервової системи.
Встановлення д³агнозу з урахуванням збудник³в у ранн³ терм³ни
захворювання допомагає уникнути проведення д³тям емп³ричної
терап³ї. Рутинн³ методи досл³дження спинно-мозкової р³дини на
початку хвороби є не достатньо ³нформативними для процесу
диференц³йного розп³знавання гострих мен³нг³т³в, що обумовлює
пошуки нових можливостей лабораторної д³агностики даного
захворювання у д³тей.
Мета роботи. Оц³нити д³агностичну ц³нн³сть результат³в
досл³дження активност³ лактатдег³дрогенази л³квору в пац³єнт³в з
попередн³м д³агнозом «мен³нг³т».
Матеріали і методи. П³д спостереженням перебували
32 дитини в³ком в³д 12 м³с. до 10 рок³в, як³ були госп³тал³зован³ у
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КНП ЛОР «Льв³вська обласна ³нфекц³йна кл³н³чна л³карня» з
попередн³м д³агнозом «мен³нг³т». Анал³зували симптоми захворювання, результати лабораторних досл³джень кров³, л³квору. За
даними досл³дження л³квору пац³єнти були розпод³лен³ на дв³
групи: група 1 з д³агнозом «серозний мен³нг³т» – 18 хворих, група
2 з д³агнозом «гостра респ³раторно-в³русна ³нфекц³я, енцефалопат³я» – 14 д³тей. Активн³сть лактатдег³дрогенази (ЛДГ) у л³квор³
досл³джували за допомогою тест-систем ф³рми Roche Diagnostics
на анал³затор³ Cobas 6000. Тяжк³сть переб³гу серозних мен³нг³т³в
оц³нена за 0-18-бальною шкалою AMSS (N. Hikita, 2015).
Результати та обговорення. Середн³й в³к д³тей групи 1
становив (92,3±11,8) м³с., групи 2 – (109,4±12,2) м³с. Основними симптомами захворювання у д³тей були п³двищення
температури т³ла ³ мляв³сть (у 100,0% хворих груп 1 ³ 2), сонлив³сть (у 50,0% д³тей групи 1 ³ 100,0% д³тей групи 2), блювання (в³дпов³дно у 92,86 ³ 78,57% хворих), а також ч³тко виражен³ мен³нгеальн³ симптоми (риг³дн³сть м’яз³в потилиц³, Керн³нга,
Брудзинського) – в³дпов³дно у 87,56 ³ 66,25% д³тей. Щодо
тривалост³ симптом³в хвороби, мен³нгеальних ознак д³ти групи 1 ³
2 в³рог³дно не в³др³знялися. Г³пертерм³я у пац³єнт³в обох груп
тривала впродовж (2,29±0,52) дня стац³онарного л³кування.
Р³вень цитозу л³квору в д³тей ³з серозними мен³нг³тами (група 1)
був невисоким ³ у середньому становив (194,58±40,4)×106 1/л; у
52,97% хворих цитоз було розц³нено як л³мфоцитарний. У д³тей
групи 2 к³льк³сть кл³тин у л³квор³ була в³рог³дно нижчою ³ у
середньому становила (12,69±7,61)×106 1/л (p<0,01), в ус³х
хворих ц³єї групи цитоз був л³мфоцитарний. Вм³ст б³лка, цукру в
л³квор³ перебував у межах норми ³ в³рог³дно у д³тей групи 1 ³ 2 не
в³др³знявся. Активн³сть ферменту ЛДГ у л³квор³ хворих з
серозними мен³нг³тами становила (33,36±5,13) Од/л, ³ цей
показник був майже вдв³ч³ вищим в³д р³вня ЛДГ у д³тей з
енцефалопат³єю – (18,43±2,23) Од/л. Активн³сть ЛДГ була прямо пропорц³йна вм³сту б³лка в л³квор³ (r=0,52, p=0,005), цитозу
л³квору (r=0,84, p=0,027), також корелювала з вм³стом к³лькост³
лейкоцит³в у периферичн³й кров³ (r=0,56, p=0,01). Показник
активност³ ЛДГ статистично в³рог³дно не залежав в³д тяжкост³
переб³гу серозних мен³нг³т³в.
Висновки. Активн³сть ЛДГ л³квору в пац³єнт³в ³з серозними
мен³нг³тами є в³рорг³дно вищою, н³ж у хворих з енцефалопат³єю.
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Встановлено залежн³сть активност³ ЛДГ в³д р³вня цитозу л³квору,
концентрац³ї в л³квор³ б³лка, загальної к³лькост³ л³мфоцит³в у
периферичн³й кров³. Досл³дження активност³ ЛДГ л³квору можна
використовувати як ³нформативний показник у д³агностиц³ серозних мен³нг³т³в у пед³атр³ї.
Т.В. Чабан, В.М. Бочаров, О.В. Кузьмина, В.В. Тюпа
ЗМІНИ В СИСТЕМІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ
ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА COVID-19 З ЦУКРОВИМ
ДІАБЕТОМ

Одеський нац³ональний медичний ун³верситет, м. Одеса
Актуальність. Актуальною проблемою сьогодення є важк³сть переб³гу коронов³русної хвороби COVID-19 у хворих на
цукровий д³абет (ЦД) II типу.
Вид³ляють два механ³зми розвитку посилення глюкозорезистентност³. Рецепторний механ³зм – порушення ц³л³сност³
мембран, спровокований активац³єю перекисного окислення л³п³д³в (ПОЛ) та антиоксидантним захистом; структурн³ порушення – конформац³йн³ зм³ни рецептор³в остр³вцевих кл³тин п³дшлункової залози (ПЗ) п³д впливом продукт³в окисного стресу.
Антиоксидантна система (АОС) зд³йснє ³нактивац³ю активних форм кисню ³ радикал³в г³дроперекис³в л³п³д³в, що утворюються при порушенн³ ц³л³сност³ мембран внасл³док активац³ї
процес³в ПОЛ. Однак подальше накопичення токсичних продукт³в
пероксидац³ї не може б³льше нейтрал³зувати їх внасл³док функц³ональної недостатност³ АОС. До таких показник³в належать:
каталаза (КТ), супероксиддисмутаза (СОД) ³ малоновий д³альдег³д
(МДА).
Мета роботи. Вивчити активн³сть ПОЛ та АОС у плазм³
кров³ хворих на COVID-19 з ЦД II типу.
Матеріали і методи. У досл³дження вв³йшли 68 хворих на
COVID-19 з ЦД II типу: 39 (53,8%) чолов³к³в в³ком в³д 30 до
82 рок³в ³ 21 (46,2%) ж³нка в³ком в³д 38 до 86 рок³в; середн³й в³к
хворих склав 58 рок³в. 28 (41,2%) хворих знаходились у тяжкому
стан³, ³нш³ 40 (58,8%) були у середньотяжкому стан³. Заб³р кров³
проводився на момент госп³тал³зац³ї до стац³онару. В ус³х хворих
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д³агноз COVID-19 був п³дтверджений методом ПЛР-тесту. Ус³
хвор³, за даними комп’ютерної томограми, мали позал³карняну
пневмон³ю з ураженням легеневої тканин в³д 25 до 80%.
Принцип визначення активност³ КТ заснований на зниженн³
концентрац³ї перекису водню п³д впливом ферменту в реакц³ї з
мол³бдатом амон³ю, СОД – на здатност³ ферменту, при рН=10,2,
гальмувати реакц³ю окислення адренал³ну до адренохрому. Визначення концентрац³ї МДА засновано на утворенн³ забарвленого
комплексу МДА з т³обарб³туровою кислотою.
Оптичну щ³льн³сть вим³рювали за допомогою фотометра
«Солар Р-2111».
Результати та обговорення. Встановлено, що в ус³х
хворих на COVID-19 зм³нювався вм³ст МДА та СОД. У плазм³
кров³ хворих COVID-19 з ЦД II типу спостер³галося зниження
активност³ КТ у 4,35 разу, при чому ц³й показник був знижений
майже у 60 раз³в у груп³ пац³єнт³в в³ком в³д 43 до 65 рок³в з
тяжким переб³гом хвороби. Зб³льшення СОД у 4,08 разу, навпаки, спостер³галося у груп³ хворих в³ком в³д 55 рок³в з р³зним
переб³гом хвороби. Концентрац³я МДА зб³льшувалась у 2,63 разу
в ус³х групах хворих з р³зним ступенем тяжкост³ хвороби пор³вняно з групою практично здорових людей.
Висновки. Результати проведених досл³джень показали, що
у хворих на COVID-19 з ЦД II типу в³дбувається зб³льшення
ПОЛ та АОС, накопичуються продукти окисного стресу, зокрема
КТ, активн³сть якої виявилася значно зниженою пор³вняно з
хворими на COVID-19 без супутньої коморб³дної патолог³ї. На
нашу думку, таке р³зке зниження активност³ КТ пов’язано з
ураженням м³тохондр³ального апарату остр³вцевих кл³тин ПЗ.
Встановленно п³двищення вм³сту СОД ³ МДА, що вказує на
виражену активац³ю в³льнорадикальних процес³в, як³ призводять
до пошкодження л³п³дних ³ б³лкових компонент³в кл³тин, що
сприяє утворенню ³ накопиченню високотоксичних л³поперекисних з’єднань, що п³дсилюють процеси дестаб³л³зац³ї кл³тинних
мембран ³ субкл³тинних структур. Це може чинити негативний
вплив на переб³г COVID-19 у хворих з ЦД II типу.
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Т.В. Чабан, В.В. Тюпа, О.В. Кузьм³на, В.М. Бочаров
ПОРУШЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
У ХВОРИХ НА COVID-19

Одеський нац³ональний медичний ун³верситет, м. Одеса
Актуальність. У зв’язку з глобальним поширенням нової
коронав³русної ³нфекц³ї (COVID-19), особливу увагу заслуговують
важк³ та ускладнен³ форми недуги внасл³док високого ризику
³нвал³дизац³ї ³ летальних випадк³в. На сучасному етап³ глибоко
вивчаються р³зн³ аспекти патогенезу COVID-19. Значний ³нтерес
представляє досл³дження оксидативних процес³в у хворих з
COVID-19 р³зного ступеня важкост³.
Супероксиддисмутаза (СОД) є основним антиоксидантним
ферментом, що зд³йснює реакц³ю дисмутац³ї супероксид-ан³он
радикалу (О2–). Широка участь супероксидних радикал³в у
ферментативних реакц³ях синтезу простагландин³в ³ метабол³зму
ксеноб³отик³в дозволяє розглядати СОД як фермент, який виконує захисну антиоксидантну д³ю, є ключовою ланкою регуляц³ї
концентрац³ї О2–. Як зниження, так ³ п³двищення активност³ СОД
може бути причиною розвитку патолог³чних процес³в: у першому
випадку внасл³док недостатнього захисту кл³тинних б³омембран
в³д активних кисневих метабол³т³в, у другому – в результат³
цитотоксичної д³ї H2O2, що утворюється при дисмутац³ї О2–.
Каталаза (КТ) є другим ферментом першої л³н³ї антиоксидантного захисту, функц³онально зв’язаним ³з СОД, оск³льки
зд³йснює розщеплення H2O2, утвореного при дисмутац³ї супероксид-ан³он радикалу. У позакл³тинн³й р³дин³ КТ швидко втрачає
свою активн³сть у результат³ д³ї протеол³тичних фермент³в ³ не
в³д³грає ³стотної захисної рол³. Однак, при деяких захворюваннях,
що супроводжуються гострими запальними процесами, п³двищення вм³сту КТ у сироватц³ кров³ може перешкоджати окисленню
функц³онально важливих молекул ³ структур.
У патогенез³ COVID-19, як ³ при захворюваннях, що спричинюються ³ншими РНК-вм³сними в³русами, важливу роль в³д³грає оксидативний стрес. За даними досл³дження Joлl Pincemail ³
сп³вавт. (2021), у хворих на COVID-19 з тяжким переб³гом спостер³галось зб³льшення вм³сту продукт³в перекисного окислення
л³п³д³в, а також деф³цит деяких антиоксидант³в (в³там³ну С,
глутат³ону, т³олових б³лк³в) ³ м³кроелемент³в (селену), що,
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можливо, сприяє трансформац³ї, г³ал³н³зац³ї альвеолярних мембран легень з розвитком респ³раторного дистресс синдрому.
Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилось
30 хворих на COVID-19, як³ перебували на л³куванн³ в КНП
«Одеська м³ська кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня» ОМР, д³агноз був
п³дтверджен методом ПЛР. У групу були включен³ хвор³ чолов³ки
³ ж³нки в³ком в³д 35 до 70 рок³в, з COVID-19 з переб³гом
середньої тяжкост³ та тяжким, з об’ємом ураження легень в³д 25
до 75%. У сироватках кров³ хворих визначали активн³сть КТ ³
СОД методом фотометр³ї. Досл³дження проводили при
госп³тал³зац³ї хворих ³ на 7-ий день перебування у стац³онар³. Для
оц³нки отриманих результат³в обстежено 20 здорових ос³б.
Результати та обговорення. Середн³й день госп³тал³зац³ї
становив на (6,8±2,13)-ий день. Активн³сть КТ при надходженн³
була (60,73±5,88)%, при показниках у здорових людей – 73,8–
77,4%. Через тиждень, тобто у пер³од розпалу, активн³сть КТ
становила (65,95±5,72)%. Активн³сть СОД при надходженн³
складала (9,49±2,4) ОД/л. П³сля тижневого курсу терап³ї активн³сть СОД становила (7,9±2,47) ОД/л. Активн³сть СОД у здорових людей була 1,64-2,4 ОД/л.
Висновки. У хворих на COVID-19 з переб³гом середньої
тяжкост³ та тяжким спостер³гається порушення активност³
антиоксидантних фермент³в, що може св³дчити про вичерпання
захисних можливостей антиоксидантної системи ³ опосередкованого пошкодження б³омембран кл³тин. Однак це питання
залишається недостатньо досл³дженим ³ потребує б³льш глибокого
вивчення.
Н.С. Чегодайк³на, К.В. Орловська, Ю.². Поливянна, Т.О.Чумаченко
ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЛЯМБЛІОЗ НАСЕЛЕННЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДУ «Харк³вський обласний центр контролю та
проф³лактики хвороб МОЗ України», Харк³вський
нац³ональний медичний ун³верситет, м. Харк³в
Актуальність. Лямбл³оз – широко розповсюджене захворювання, спричинене Giardia lamblia, що зумовлює серйозн³ захворювання у людей як у вигляд³ спорадичних випадк³в, так й
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еп³дем³й. Лямбл³оз особливо поширений у районах ³з незадов³льними сан³тарними умовами ³ очисткою ст³чних вод.
Мета роботи – оц³нити р³вень захворюваност³ населення на
лямбл³оз у Харк³вськ³й област³.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективний еп³дем³олог³чний анал³з захворюваност³ на лямбл³оз населення Харк³вськ³й област³ за 8 рок³в (2013–2020 рр.).
Результати та обговорення. У структур³ паразитарної
захворюваност³, лямбл³оз впродовж останн³х рок³в пос³дає ²² м³сце
п³сля на ентероб³озу, захворюван³сть становить у середньому
18,2% (в³д 14,4 у 2015 р. до 24,2% у 2018 р.).
За пер³од спостереження у Харк³вськ³й област³ зареєстровано 6 901 випадок лямбл³озу практично на вс³х адм³н³стративних
територ³ях област³. Середн³й показник захворюваност³ за пер³од,
що анал³зується (8 рок³в) становить 29,92 на 100 тис. населення ³
коливається у межах в³д 43,69 у 2013 р. до 7,67 – у 2020 р. Такий р³зкий спад ми пов’зуємо з³ зменшенням на 57,6% к³лькост³
обстеженого населення ³ зниженням на 43,9% позитивних знах³док при проведенн³ д³агностичних лабораторних досл³джень.
У структур³ захворюваност³ число випадк³в лямбл³озу серед
д³тей складає 6 073 (88,0%), серед дорослих – 828 (12,0%) ос³б.
Найб³льша к³льк³сть хворих серед д³тей зареєстровано у в³ков³й
груп³ 5-9 рок³в, що складає 3 188 (52,5%) особи в³д ус³х випадк³в
недуги. Серед д³тей орган³зованих колектив³в випадки лямбл³озу
виявляли таким чином: в учн³в загальноосв³тн³х шк³л у
3 383 (55,7%) особи, у д³тей дитячих навчальних заклад³в – в
1 676 (27,6%), у неорган³зованих д³тей – у 832 (13,7%), у д³тей
³нших орган³зованих заклад³в – у 158 (2,6%) ос³б в³д ус³х обстежаних. Серед дорослого населення найб³льша к³льк³сть хворих
зареєстрована серед категор³ї «³нш³ контингенти» – 767 (92,7%)
чолов³к; серед персоналу дошк³льних навчальних заклад³в –
27 (3,3%) ос³б, персоналу шк³л – 22 (2,6%), прац³вник³в громадського харчування ³ тваринник³в – 11 (1,3%), прац³вник³в комунальних водогон³в – 1 (0,1%) особа.
Лямбл³оз реєструвався впродовж усього року, проте найб³льша к³льк³сть випадк³в виявлялася у листопад³ – 897 (13,0%) ³
у кв³тн³ – 828 (12,0%).
Висновки. Зважаючи на вар³абельн³сть симптом³в при захворюванн³ на лямбл³оз ³ в³дносну складн³сть д³агностики,
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розповсюджен³сть на територ³ї Харк³вськ³й област³, вважаємо за
необх³дне зб³льшити к³льк³сть досл³джень на лямбл³оз та ³нш³
протозойн³ ³нваз³ї вц³лому. Орган³зувати проведення навчання ³
п³двищення квал³ф³кац³ї серед прац³вник³в паразитарних (³ не
т³льки) лаборатор³й. Також необх³дно проведення сан³тарно-просв³тних роб³т з групами ризику захворюваност³ на лямбл³оз.
М.Д. Чемич, О.С. Саєнко
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА БЕШИХУ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ НЕДУГИ

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
Актуальність. Протягом багатьох рок³в бешиха вважалася
тяжкою хворобою. На цю ³нфекц³ю припадає 15–20% ус³х
запальних захворювань шк³ри ³ п³дшк³рної кл³тковини. Незважаючи на пандем³ю COVID-19, частота виникнення бешихи залишається стаб³льною. Спостер³гається зростання к³лькост³ пац³єнт³в з еритемно-бульозною формою, зб³льшення частоти випадк³в
з тривалою гарячкою, пов³льна репарац³я у вогнищ³ запалення,
що приз-водить до подовження тривалост³ перебування пац³єнт³в
у стац³онар³.
Мета роботи. Встановити особливост³ зм³н якост³ життя
хворих на бешиху залежно в³д частоти виникнення недуги.
Матеріали і методи. Обстежено 90 хворих на бешиху, як³
перебували на л³куванн³ в КНП СОР «Медичний кл³н³чний центр
³нфекц³йних хвороб та дерматолог³ї ³мен³ З.Й. Красовицького».
Пац³єнти були обстежен³ з використанням об’єктивних кл³н³чних
даних, лабораторних та ³нструментальних метод³в досл³дження,
опрацьовано їх медичн³ карти. Хворих було под³лено на три
групи: перша – пац³єнти з первинною бешихою, друга – з повторною, третя – з рецидивною бешихою, по 30 ос³б у кожн³й.
Для оц³нки якост³ життя був використаний опитувальник
SF-36, який заповнювався пац³єнтами п³сля попередньо проведеного ³нструктажа. В³н м³стить 8 шкал: ф³зичне функц³онування;
рольове функц³онування, обумовлене ф³зичним станом; ³нтенсивн³сть болю; загальний стан здоров’я; псих³чне здоров’я;
рольове функц³онування, обумовлене емоц³йним станом; соц³аль160

не функц³онування; життєва активн³сть, що згрупован³ по чотири
для визначення ф³зичного та психолог³чного компонент³в здоров’я. 36 пункт³в охоплюють оц³нку функц³онального стану,
загальну оц³нку власного здоров’я пац³єнтом ³ р³вень благополуччя. Розрахунок бал³в проводився зг³дно ³нструкц³й таким
чином, що чим вище показники, тим вища як³сть життя.
Результати та обговорення. Госп³тал³зац³я хворих ус³х
груп в³дбувалася в однаковий терм³н в³д початку захворювання –
на (2,74±0,16)-ий день. Середн³й в³к пац³єнт³в склав (55,6±
5,2) року.
Найб³льш³ зм³ни спостер³галися серед показник³в шкали, що
в³дпов³дають психолог³чному компоненту здоров’я. Однаковим в³н
був у пац³єнт³в першої та другої груп – (44,92±0,71) ³ (44,81±
0,88) балу в³дпов³дно, в ос³б третьої групи – на 12,0% нижчий –
(38,87±1,18) балу, р<0,01.
Так³ зм³ни зумовлен³ р³зким зниженням показник³в рольового функц³онування, обумовленого емоц³йним станом: у перш³й
груп³ – 64 бали, у друг³й – 67, у трет³й – 40 бал³в, що св³дчить
про високий вплив емоц³йного стану на виконання повсякденної
роботи (у тому числ³ зменшення об’єму роботи, велик³ затрати
часу, зниження її якост³ тощо) у хворих на рецидивну бешиху.
Показники ф³зичного компоненту у перш³й ³ друг³й групах
знаходилися на одному р³вн³ – в³дпов³дно (46,17±0,54) ³ (47,31±
0,97) балу (р>0,05), найнижчими вони були в пац³єнт³в третьої
групи – (42,17±1,38) балу, р<0,05. Так³ результати зумовлен³
сукупн³стю восьми шкал, згрупованих по чотири: ф³зичний
компонент здоров’я ³ психолог³чний компонент здоров’я.
При оц³нц³ якост³ життя виявлено, що у хворих на
рецидивну бешиху пор³вняно з хворими на первинну ³ повторну
недугу значення, як³ характеризували ф³зичний та психолог³чний
компоненти здоров’я, були нижчими.
Висновки. У пац³єнт³в з рецидивною бешихою встановлено
найнижч³ показники психолог³чного компоненту здоров’я пор³вняно з особами з первинною ³ повторною формами недуги. Сумарний показник шкал, що характеризує ф³зичне та рольове функц³онування, обумовлене ф³зичним станом, ³нтенсивн³сть болю, на
9% був нижчим у пац³єнт³в з рецидивною бешихи (р<0,05), у
групах з первинною та повторною – знаходився на одному р³вн³.
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O. Chemych, O. Berest, M. Chemych, A. Olefir
INDICATORS OF ENDOGENOUS INTOXICATION AND
IMMUNOREACTIVITY IN HIV-INFECTED PATIENTS
DEPENDING ON THE LEVEL OF CD-4 CELLS

Department of Infectious Diseases with Epidemiology
Department of Computer Science Sumy State University,
Sumy, Ukraine
Introduction. Ukraine is one of the first countries in the
European region in terms of the number of HIV-positive people.
According to the Center for Public Health in Ukraine, at the
beginning of 2020, there were 244,000 HIV-positive people.
The aim of the study – to determine changes in endogenous
intoxication and immunoreactivity indices in HIV-infected persons
depending on the level of CD-4+ cells.
Materials and methods. 72 HIV-positive patients undergoing
treatment at an infectious disease clinic, Sumy, Ukraine were
surveyed. Clinical blood counts of patients with HIV infection and
40 clinically anamnestic healthy blood donors were calculated.
Endogenous intoxication and immunoreactivity indicators were
calculated: leucocyte intoxication index (LII), hematological index of
intoxication (HII), index of leucocytes shift (ISL), Krebs index (KI),
immunoreactivity index (IR), lymphocyte-granulocyte index (ILG),
neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-monocyte ratio
(LMR), neutrophil reactive response (NRR), index of leukocyte and
ESR ratio (ILESR), lymphocyte index (Ilymph), eosinophilslymphocyte ratio (ELR), index of allergization (IA), nuclear index
(NI), index of intoxication severity (IIS).
Research results. Depending on the level of CD4, patients
were divided into three groups: HIV (CD4+ ≥500)/μl, HIV (CD4+
≤499-200)/μl, HIV (CD4+ ≤199)/μl (17, 17, 38 appropriately).
In the HIV (CD4+ ≥500) group, IIS was increased by 3,4 times
compare to the healthy group (p=0,001). NI and ILESR indexes
were 1,8 times (p=0,013) and 2,5 times (p=0,004) higher
respectively, compare to healthy subjects. Other indexes did not
have significant differences from the comparison group.
In the HIV (CD4+ ≤499-200) group, intoxication indexes such
as ISL, HII, IIS and NRR were 1,2–3 times higher (p=0,045;
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p=0,048; p<0,001; p<0,001) than in healthy individuals. The LII did
not change. NRR was 2,8 times higher (p=0,006) than in the HIV
(CD4+ ≥500) group. Indexes of non-specific reactivity, such as IR,
LMR, Ilymph, in patients of HIV (CD4+ ≤499-200) group were
1,1–2 times lower than those of healthy people (p=0,024; p=0,033;
p=0,045), and NI was 2,4 times higher (p=0,004). NLR, ELR, IA
had no significant difference in their values from the comparison
group. In patients with HIV (CD4+ ≤499-200), indexes of
inflammatory activity were as follows: KI and ILESR were
1,1–6,7 times higher (p=0,043; р<0,001) and ILG was 1,2 times
lower (p=0,023) than those of the comparison group.
In patients with HIV (CD4+ ≤199), IIS, NRR, LMR, NI,
and ILG values differed significantly from the HIV (CD4+ ≥500)
group.
Intoxication indexes such as LII, HII, IIS, NRR were 1,9–
13,7 times higher among patients with HIV (CD4+ ≤199) (p=0,027;
p=0,001; p<0,001; p<0,001), ISL had no distinct changes in values
compare to healthy people. Indexes of non-specific reactivity: IR,
LMR, Ilymph, IA – decreased by 1,3–1,6 times (p=0,009; p=0,006;
p=0,021; p=0,043), and IA increased by 3,4 times (p<0,001), NLR
and ELR did not change. Indexes of inflammatory activity: ILG was
1,3 times lower (p=0,005), and ILESR was 6,6 times higher
(p<0,001) compare to healthy individuals, KI was not significantly
different from the comparison group.
Conclusions. The most significant changes in indexes were in
the HIV (CD4+ ≤199) group: endogenous intoxication indexes (LII,
ISL, HII, IIS, NRR) were increased 1,9–13,7 times. Non-specific
reactivity indexes (IR, LMR, Ilymph, IA) were decreased 1,3-1,6 times;
NI in group was 3,4 times higher (p<0,05–0,001). Changes in
indexes of inflammatory activity were observed: ILG was decreased
by 1,3 times, and ILESR was increased by 6,6 times (p<0,05–
0,001).
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Т.О. Чумаченко, В.². Макарова, С.Х. Невмержицька
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COVID-19 СЕРЕД
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність. Наприк³нц³ 2019 р. людство стикнулось з
новим збудником ³нфекц³йної хвороби з групи коронав³рус³в, який
має високий еп³дем³чний потенц³ал, що призвело до пандем³чного
поширення ³нфекц³йного захворювання COVID-19 з великою
к³льк³стю летальних випадк³в. Ця пандем³я вплинула на вс³
процеси в сусп³льств³ та стала маркером д³євост³ систем охорони
здоров’я населення та результат³в сп³льних зусиль уряду, пол³тик³в, науковц³в ³ медичної сп³льноти по стриманню поширення
COVID-19 в усьому св³т³.
Випадки захворювання на нову коронав³русну хворобу
реєструються у вс³х в³кових, соц³альних, етн³чних, профес³йних
групах населення земл³, включаючи медичних прац³вник³в, що, у
свою чергу, п³двищує напружен³сть у систем³ охорони та збереження громадського здоров’я. Незважаючи на вжит³ заходи щодо
збереження життя та здоров’я медичного персоналу, за даними
Всесв³тньої орган³зац³ї охорони здоров’я, за час пандем³ї в р³зних
країнах захвор³ло в³д 3 до 10% медичних прац³вник³в. Натепер в
Україн³ в³дсоток захвор³лих медичних прац³вник³в дор³внює 4%, а
летальн³сть для ц³єї групи складає 1%.
Метою нашого досл³дження є анал³з еп³дем³чної ситуац³ї з
коронав³русної хвороби COVID-19 в окремому заклад³ системи
охорони здоров’я м. Харкова.
Матеріали і методи. Проведено спостережливе обсервац³йне еп³дем³олог³чне досл³дження захворюваност³ на COVID-19
медичних прац³вник³в в окремому заклад³ охорони здоров’я м.
Харкова.
Результати та обговорення. Досл³дження було проведено
в стац³онарному заклад³ охорони здоров’я х³рург³чного проф³лю,
який надає, у тому числ³, спец³ал³зовану ³ високоспец³ал³зовану
кард³ох³рург³чну медичну допомогу населенню Харк³вської област³
та сходу України. Пер³од спостереження склав 9 м³сяц³в – з
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01.05.2020 р. по 01.02.2021 р. Усього захвор³ло 184 медичних
прац³вники. Важка форма захворювання встановлена у 18 ос³б,
що склало 10% в³д ус³х захвор³лих, легка – у 78 випадках,
в³дпов³дно 42%. Найчаст³ше реєструвалась безсимптомна форма
хвороби – 88 випадк³в, частка яких була 48%. У структур³
захвор³лих превалювали ж³нки, в³дсоток яких склав 74 проти
26% чолов³к³в, усього виявлено 136 випадк³в захворювань серед
ж³нок ³ 48 – серед чолов³к³в.
Анал³з в³кової структури захвор³лих медичних прац³вник³в
виявив р³вном³рний розпод³л серед ос³б середнього в³ку. Так, у
в³кових групах 29–39 та 50–59 рок³в було встановлено по
39 (21,2%) захвор³лих, у в³ков³й груп³ 40–49 рок³в виявлено
36 (19,6%) випадк³в. Найчаст³ше (44 випадки) хвор³ли особи
старшого в³ку: 61 р³к ³ старш³, частка яких дор³внювала 23,9%. У
в³ков³й груп³ 18–28 рок³в зареєстровано 26 (14,1%) випадк³в
недуги.
Найб³льш ураженими профес³йними групами виявились
л³кар³ (60 ос³б), медичн³ сестри (51 особа) ³ молодший медичний
персонал (49 ос³б), частка яких у загальн³й структур³ захвор³лого
персоналу закладу охорони здоров’я склала в³дпов³дно 32,6, 27,7 ³
26,6%. Також було зареєстровано 13 (7, %) випадк³в нової
коронав³русної хвороби серед допом³жного персоналу та
11 (6,0%) – серед представник³в наукового п³дрозд³лу.
При анал³з³ розпод³лу захвор³лих медичних прац³вник³в по
в³дд³ленням закладу охорони здоров’я встановлено, що в³дд³леннями з високим ризиком ³нф³кування медичного персоналу є так³:
гострих захворювань судин, кард³ох³рург³чне та ³нтервенц³йної
кард³олог³ї, в яких працює 62,4% захвор³лих. В³дд³леннями з³
середн³м ризиком ³нф³кування персоналу є анестез³олог³чне,
нев³дкладної х³рург³чної допомоги, гн³йної х³рург³ї та ультразвукової д³агностики та м³н³³нвазивних втручань, частка захвор³лого
персоналу цих в³дд³лень склала в³дпов³дно 12,0, 12,8, 11,7 та
4,3%.
Проведене еп³дем³олог³чне розсл³дування виявило, що перш³
випадки COVID-19 серед медичного персоналу були зареєстрован³
у в³дд³ленн³ гострих захворювань судин ³ були пов’язан³ з
недотриманням таких рекомендованих проф³лактичних заход³в як
нос³ння масок у громадських м³сцях, дотримування соц³альної
дистанц³ї, а подальш³ випадки виникли внасл³док контакт³в
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персоналу м³ж собою ³ з пац³єнтами у в³дд³ленн³. Проте, випадки
захворювань медичного персоналу у в³дд³ленн³ кард³ох³рург³чному
та ³нтервенц³йної кард³олог³ї були пов’язан³ саме з контактами з
пац³єнтами, в яких в анамнез³ не було нової коронав³русної
хвороби ³ яким тестування на наявн³сть в³русу SARS-CoV-2 не
проводили. Медичн³ прац³вники ³нф³кувались, коли надавали
таким пац³єнтам екстрену медичну допомогу, що част³ше
в³дбувалось п³д час ургентного чергування.
Висновки. Занесення респ³раторної ³нфекц³ї COVID-19 до
закладу охорони здоров’я х³рург³чного проф³лю в³дбувались п³д
час надання медичної допомоги при госп³тал³зац³ї хворих на
кард³осудинну патолог³ю, як³ не п³длягали тестуванню на
COVID-19. ²нфекц³я швидко поширювалась серед медичного
персоналу. Таким чином, при орган³зац³ї та дотримуванн³ правил
³нфекц³йного контролю в закладах охорони здоров’я необх³дно
враховувати, що гостра кард³осудинна патолог³я є одн³єю з ознак
COVID-19, хвор³ з такими проявами хвороби можуть бути джерелами збудника ³нфекц³ї й причиною спалах³в серед медичних
прац³вник³в та ³нших пац³єнт³в.
Отриман³ дан³ п³дкреслюють необх³дн³сть для медичних
прац³вник³в в³дноситись до кожного пац³єнта як до потенц³йного
джерела збудника COVID-19. У закладах охорони здоров’я будьякого проф³лю необх³дно створити умови та забезпечити ресурси
для дотримання правил ³нфекц³йного контролю медичними
прац³вниками, систематично проводити навчання як медичного
персоналу, так й адм³н³страц³ї закладу.
К.Б. Штокайло, М.². Шк³льна, О.Л. ²вах³в, Н.Ю. Вишневська
ДІАГНОСТИКА СУПУТНІХ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛОКАЛІЗОВАНОЮ СКЛЕРОДЕРМІЄЮ

Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського, м. Терноп³ль
Актуальність. Локал³зована склеродерм³я (морфеа) є одн³єю з актуальних проблем сучасної дерматолог³ї. Захворювання
має прогресуючий переб³г ³ складн³ патогенетичн³ механ³зми.
Незважаючи на проведен³ ³мунолог³чн³ та б³ох³м³чн³ досл³дження,
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залишається нез’ясованою природа локального асиметричного
запалення шк³ри з наступним склерозом. Тригерними факторами
ц³єї недуги є спадков³сть, травми, ран³ше проведена вакцинац³я,
вплив рад³ац³ї, нейро-ендокринн³ порушення, контакт ³з х³м³чними
речовинами, прийом деяких медичних препарат³в, укуси комах,
перенесена в³русна або бактер³йна ³нфекц³я, зокрема спричинена
B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi (збудник поворотних гарячок)
та Bartonella species (³снують досл³дження про передачу збудника B. henselae через укуси кл³щ³в роду Ixodes ricinus). Значення вказаних кл³щових ³нфекц³й, як супутн³х щодо локал³зованої склеродерм³ї, зокрема в Україн³, потребує подальшого
досл³дження.
Мета роботи. З’ясувати частоту виявлення сироваткових
антит³л IgM ³/чи IgG до збудник³в кл³щових ³нфекц³й:
B. burgdorferi s. l., B. miyamotoi та B. henselae у пац³єнт³в ³з
локал³зованою склеродерм³єю.
Матеріали і методи. П³д спостереженням знаходилося
78 пац³єнт³в в³ком в³д 18 до 74 рок³в ³з локал³зованою склеродерм³єю, як³ протягом 2015–2021 рр. л³кувались амбулаторно ³
стац³онарно на баз³ КУТОР «Терноп³льський обласний кл³н³чний
шк³рно-венеролог³чний диспансер». Чолов³к³в було 17 (21,8%),
ж³нок – 61 (78,2%). Д³агноз локал³зованої склеродерм³ї (морфеа)
встановлювали кл³н³чно, зг³дно з класиф³кац³єю МКХ-10.
Дана робота є фрагментом комплексних науково-досл³дних
роб³т кафедри ³нфекц³йних хвороб з еп³дем³олог³єю, шк³рними та
венеричними хворобами ТНМУ ³м. ².Я. Горбачевського МОЗ
України: «Вивчення еп³дем³олог³ї, патогенезу ³ кл³н³ки Лайм-борел³озу в ендем³чних рег³онах України, в тому числ³ в Терноп³льськ³й област³, та вдосконалення його д³агностики, терап³ї,
реаб³л³тац³йних заход³в ³ проф³лактики» (№ державної реєстрац³ї
0118U000357) та «Моно- ³ зм³шан³ ³нфекц³ї, що передаються
кл³щами, вдосконалення л³кувально-д³агностичних технолог³й ³
заход³в б³обезпеки» (№ державної реєстрац³ї 0120U104348), як³
ф³нансуються за кошти МОЗ України.
Ет³олог³чне розшифрування Лайм-борел³озу у 78 пац³єнт³в ³з
локал³зованою склеродерм³єю проводили в два етапи. На першому
етап³ у сироватках кров³ методом ELISA виявляли наявн³сть антиIgM та анти-IgG до B. burgdorferi s. l. На другому етап³
сироватки кров³ з позитивними ³ пром³жними результатами
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першого етапу були досл³джен³ методом ³муноблоту. Визначали
специф³чн³ антит³ла обох клас³в до окремих антиген³в збудник³в
B. burgdorferi s. l. Це дало змогу в³дкинути хибнопозитивн³ результати першого етапу досл³дження. Отриман³ дан³ анал³зували
в³дпов³дно до рекомендац³й виробника тест-систем.
Анти-IgM та анти-IgG до B. miyamotoi (одного з³ збудник³в
кл³щових поворотних гарячок) визначали в сироватках кров³
36 пац³єнт³в ³з морфеа методом ³муноблоту в лаборатор³ї «IGeneX
Inc.» (М³лп³тас, Кал³форн³я, США).
Специф³чн³ анти-IgG до B. henselae виявляли в сироватках
кров³ 26 пац³єнт³в за допомогою методу непрямої ³мунофлуоресценц³ї. Результати оц³нювали в пол³ зору флуоресцентного м³кроскопа Olympus IX70, використовуючи ртутну лампу, об’єктив ×20
(для оц³нки зр³з³в тканин, ³нф³кованих кл³тин); ×40 (для оц³нки
кл³тинних субстрат³в) за яскраво-зеленим св³т³нням ³мунного
комплексу антиген-антит³ло, м³ченого флуоресцеїном, який розм³щувався переважно пренуклеарно у вигляд³ др³бно- та грубозернистої флуоресценц³ї в цитоплазм³.
Результати та обговорення. За допомогою ²ФА позитивн³
або пром³жн³ результати наявност³ антит³л хоча б одного класу до
B. burgdorferi s. l. були у 29 (37,2%) ³з 78 пац³єнт³в ³з локал³зованою склеродерм³єю, з них лише анти-IgM виявлено у
9 (11,5%), лише анти-IgG – у 15 (19,3%), антит³ла обох клас³в
одночасно – у 5 (6,4%) хворих.
П³дтвердити позитивн³ та пром³жн³ результати наявност³
антит³л до борел³й у сироватках кров³ пац³єнт³в з морфеа методом
³муноблоту вдалося у 25 (86,21%) ³з 29 пац³єнт³в. Таким чином,
анти-IgM ³/чи анти-IgG до B. burgdorferi s. l. виявлено у
25 (32,1%) ос³б ³з 78 обстежених хворих ³з локал³зованою склеродерм³єю.
Одночасно сироватки кров³ 36 пац³єнт³в ³з морфеа досл³джували на наявн³сть антит³л до B. miyamotoi. Позитивн³ результати
щодо анти-IgМ отримано у 3 (8,3%) ос³б, пром³жн³ – в 1 (2,8%),
у решти – негативн³. Стосовно специф³чних сироваткових антиIgG: позитивн³ результати були у 5 (13,9%) пац³єнт³в, у решти –
негативн³. Варто в³дзначити, що в ус³х ос³б, в яких виявлено
антит³ла до B. miyamotoi, були наявн³ й антит³ла до
B. burgdorferi s. l.
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За допомогою методу непрямої ³мунофлуоресценц³ї анти-IgG
до B. henselae виявлено в сироватц³ кров³ 4 (15,3%) ³з 26 пац³єнт³в ³з локал³зованою склеродерм³єю, у тому числ³ в 1 пац³єнта
були антит³ла одночасно до B. burgdorferi s. l. та B. henselae.
Висновки. Застосування двохетапного серолог³чного методу
д³агностики Лайм-борел³озу (ELISA та ³муноблот) дозволило
виявити анти-IgM ³/чи анти-IgG до B. burgdorferi s. l. майже у
кожного третього хворого з локал³зованою склеродерм³єю. Вперше в Терноп³льськ³й област³ у хворих з ц³єю патолог³єю знайдено
антит³ла до B. miyamotoi та B. henselae, що св³дчить про причетн³сть зазначених збудник³в до виникнення кл³н³чних прояв³в
морфеа. Майже у кожного сьомого пац³єнта з локал³зованою
склеродерм³єю методом ³муноблоту виявлено анти-IgG одночасно
до B. miyamotoi та B. burgdorferi s. l. Анти-IgG до B. henselae
детектовано в 4 (15,3%) пац³єнт³в ³з морфеа.
К.В. Юрко, В.В. Кучерявченко, А.С. Лєсна
НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність. Нова коронав³русна хвороба вражає не т³льки дихальну систему, а також впливає на нервову систему, що
п³двищує ризик летальност³. Невролог³чн³ прояви COVID-2019
викликають наукову зац³кавлен³сть досл³дник³в усього св³ту.
Мета роботи. Вивчити невролог³чн³ прояви у пац³єнт³в з
COVID-19.
Матеріали і методи. Проанал³зован³ результати л³кування
83 пац³єнт³в, як³ перебували на л³куванн³ в КНП ХОР «Обласна
кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня». Для оц³нки якост³ сну
використовували П³тсбурзький ³ндекс якост³ сну (PSQI); наявн³сть у пац³єнт³в тревожност³ виявляли за допомогою Шкали
тревожност³ Гамельтона (HAM-A); також для визначення ступеня
вираженост³ болю голови використовували в³зуально-аналогову
шкалу (ВАШ). Був створений власний опитувальник пац³єнт³в.
Б³льшу к³льк³сть склали пац³єнти похилого в³ку, середн³й в³к
становив (67,2±4,4) року. COVID-19 у пац³єнт³в був п³дтвердже169

ний досл³дженням назофаренг³альних мазк³в методом ПЛР. Для
виявлення запального процесу в легенях було виконано комп’ютерну томограф³ю. Ус³ пац³єнти мали двоб³чне пол³сегментарне
запалення легень.
Отриман³ результати досл³дження були оброблен³ за загальними правилами вар³ац³йної статистики з³ застосуванням tкритер³я Стьюдента.
Результати та обговорення. Переб³г COVID-19 ускладнювався наявн³стю в пац³єнт³в супутньої патолог³ї, а саме: г³пертон³чна хвороба, ³шем³чна хвороба серця, хрон³чн³ обструктивн³
захворювання легень, захворювання щитопод³бної залози, ожир³ння, онколог³чн³ захворювання. Пац³єнти були госп³тал³зован³
на (7,1±3,0)-у добу в³д початку захворювання. У 43 (51,8%)
хворих прояви дихальної недостатност³ в³дпов³дали ²²² ступеня, у
39 (46,9%) – ДН ²² ступеня.
Хвор³ були под³лен³ на дв³ групи залежно в³д ступеня
тяжкост³ недуги. Першу групу склали 48 (57,8%) пац³єнт³в ³з
середньотяжким переб³гом COVID-19. Кл³н³чн³ прояви порушення
нервової системи спостер³галися у 72,9% ос³б ц³єї групи. У них
в³дзначали: б³ль голови – у 35 (72,9%) ос³б, порушення сну – у
33 (68,5%), атакс³ю, тривожн³сть – у 15 (31,2%), занепокоєння – у 9 (18,7%), депрес³ю – у 6 (12,5%), в³дсутн³сть смаку ³
нюху – у 21 (60,0%), суїцидальн³ думки – у 7 (14,6%), невралг³ї – у 5 (10,4%) пац³єнт³в.
Другу групу склали 35 (42,2%) хворих ³з тяжким переб³гом
недуги. Тяжк³сть переб³гу зумовлена двоб³чною пневмон³єю,
дихальною недостатн³стю, артер³альною г³потенз³єю, невролог³чними ³ псих³чними порушеннями, метабол³чною енцефалопат³єю,
Пац³єнти ц³єї групи потребували додаткову дотац³ю O2. Кл³н³чн³
прояви порушення нервової системи виявлялися у 91,4% ос³б
другої групи ³ характеризувалися: болем голови – у 32 (91,4%),
порушенням сну – у 29 (82,9%), порушення св³домост³ – у
7 (20,0%), атакс³єю – у 5 (14,3%), тривожн³стю – у 27 (77,1%),
запамороченням – у 43 (51,8%), занепокоєнням – у 25 (71,4%),
агез³єю – у 37 (44,6%), проявами депрес³ї – у 14 (40,0%),
в³дсутн³стю смаку ³ нюху – у 27 (77,1%), суїцидальними думками – у 6 (17,1%), психомоторним збудженням – у 42 (50,6%),
невралг³єю – у 5 (14,3%) пац³єнт³в.
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Висновки. Порушення нервової системи спостер³галися у
72,9% пац³єнт³в ³з середн³м ступенем тяжкост³ та у 91,4% – ³з
тяжким переб³гом COVID-19. Кр³м того, у хворих ³з тяжким переб³гом недуги достов³рно част³ше виявляються так³ невролог³чн³
порушення: б³ль голови, порушення св³домост³, тривожн³сть,
занепокоєння, депрес³я. Отже, порушення нервової системи є
типовими для COVID-19 ³ зб³льшуються при прогресуванн³ коронав³русної хвороби, залежно в³д ступеня тяжкост³.
К.В. Юрко, Н.Ф. Меркулова, А.С. Лєсна
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР МОКРОТИННЯ
У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ІЗ COVID-19

Харк³вський нац³ональний медичний ун³верситет,
м. Харк³в
Актуальність. К³льк³сть хворих з В²Л-³нфекц³єю залишається на високому р³вн³, незважаючи на нову коронав³русну
хворобу. Пандем³я COVID-19 завдає негативного впливу на
надання медичної допомоги В²Л-³нф³кованим пац³єнтам в усьому
св³т³.
Мета роботи. Вивчити м³кроб³олог³чний спектр мокротиння
В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в з COVID-19.
Матеріали і методи. Проанал³зовано ³стор³ї хвороб 35 В²Л³нф³кованих пац³єнт³в, як³ отримували л³кування у КНП ХОР
«Обласна кл³н³чна ³нфекц³йна л³карня» м. Харк³в з с³чня 2020 р.
по с³чень 2021 р. У 22 пац³єнт³в д³агноз COVID-19 було встановлено за допомогою досл³дженням назофаренг³альних мазк³в
методом пол³меразної ланцюгової реакц³ї (ПЛР), виявлено РНК
SARS-COV-2. В ус³х пац³єнт³в д³агностовано пол³сегм³нтарну двоб³чну пневмон³ю комп’ютерною томограф³єю. Ус³ пац³єнти систематично отримували курс антиретров³русної терап³ї.
Результати та обговорення. У 22 (62,8%) пац³єнт³в з
п³дтвердженою двоб³чною пневмон³єю з проявами дихальної
недостатност³ ²²² ступеня, SpO2 – (87±3)%, частота дихальних
рух³в – (26±2) за 1 хв., м³кроб³олог³чний спектр мокротиння був
таким: р³ст гриб³в Candida albicans 105 – у 19 (54,2%),
Streptococcus pneumoniae 5×107 – у 7 (20,0%), Pseudomonas
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aeruginosa 6×106 – у 3 (8,5%) пац³єнт³в. При ПЛР мокротиння у
9 (25,7%) хворих виявлено ДНК Pneumocystis jirovecii. При
потоков³й цитометр³ї р³вень СD4+ у пац³єнт³в ц³єї групи склав
172 в 1 мкл (IQR, 110-365 в 1 мкл).
У 13 (37,1%) пац³єнт³в з негативним результатом ПЛР на
COVID-19 з пневмон³єю з дихальною недостатн³стю ²–²² ступеня
при досл³дженн³ м³кроб³олог³чного спектру мокротиння виявили:
р³ст гриб³в Candida albicans 105 – в 11 (31,4%), Klebsiella
pneumoniae 6×106, Staphylococcus epidermidis 5×106 – у
9 (25,7%). Р³вень СD4+ у груп³ – 320 в 1/мкл (IQR, 230–450 в
1 мкл).
Висновки. У пац³єнт³в з В²Л-³нфекц³єю ³ COVID-19 виявлено б³льший спектр умовно-патогенної, опортун³стичної флори в
мокротинн³, н³ж у пац³єнт³в т³льки з В²Л-³нфекц³єю, що пояснює
виражен³шу ³мунну супрес³ю при поєднанн³ цих ³нфекц³й.
Г.В. Ялова, О.В. Рябоконь
ВМІСТ ММР-9 ТА TGF-1β У СИРОВАТКАХ КРОВІ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ІНФІКОВАНИХ
1-им ГЕНОТИПОМ ВІРУСУ, ПРИ РІЗНИХ ТЕМПАХ
ПРОГРЕСУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ

Запор³зький державний медичний ун³верситет,
м. Запор³жжя
Актуальність. При хрон³чному гепатит³ С (ХГС) швидк³сть
прогресування ф³брозу печ³нки (ФП) є ³ндив³дуальною у кожного
пац³єнта та залежить в³д багатьох фактор³в. Патогенетичн³
механ³зми прогресування ФП пов’язан³ з д³єю проф³брогенних ³
антиф³брогенних циток³н³в, дисбаланс яких стимулює утворення
ф³брозної тканини. Одним ³з пров³дних проф³брогенних циток³н³в
є трансформуючий фактор росту-1β (TGF-1β), а одним з головних
антиф³брогенних циток³н³в є металоматриксна протеїназа-9
(MMP-9).
Мета роботи. Проанал³зувати вм³ст ММР-9 та TGF-1β в
сироватках кров³ хворих на ХГС при р³зних темпах прогресування ф³брозу печ³нки.
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Матеріали і методи. Обстежено 78 хворих на ХГС, як³
були ³нф³кован³ 1-им генотипом в³русу. Ж³нок – 42, чолов³к³в –
36. В³ковий склад пац³єнт³в – в³д 27 до 70 рок³в, мед³ана в³ку
склала 54,5 [45,0; 62,0] рок³в. Тривал³сть ХГС визначалась на
основ³ даних про лабораторне п³дтвердження д³агнозу та на
п³дстав³ кл³н³ко-еп³дем³олог³чних даних. Мед³ана тривалост³ ХГС
склала, за даними лабораторного п³дтвердження, 8,0 [3,0; 13,0]
рок³в, за кл³н³ко-еп³дем³олог³чними даними – 12,0 [7,0; 20,0] рок³в. Темп прогресування ФП був розрахований за формулою,
запропонованою T. Poynard et al. (1997). При оц³нц³ тривалост³
ХГС за даними лабораторного п³дтвердження пов³льний темп ФП
визначено у 18 (23,1%), швидкий – у 60 (76,9%) пац³єнт³в. При
оц³нц³ тривалост³ ХГС за кл³н³ко-еп³дем³олог³чними даними пов³льний темп визначено у 30 (38,5%), швидкий – у 48 (61,5%) хворих. Методом ²ФА визначали вм³ст ММР-9 (Elabscience, США)
та TGF-1β (Elabscience, США) у сироватках кров³ хворих ³
20 здорових ос³б. ²ФА проведено на баз³ НМЛЦ ЗДМУ. Статистична обробка проведена в програм³ Statistica 13 for Windows
(No. JPZ804I382130ARCN10-J).
Результати та обговорення. При оц³нц³ тривалост³ ХГС за
даними лабораторного п³дтвердження визначено, що вм³ст
ММР-9 у сироватках кров³ хворих, як³ мають як пов³льний темп
прогресування ФП, так ³ швидкий є нижчим, н³ж у здорових
людей, ³ складає 1 109,5 [753,4; 1209,5] pg/ml ³ 890,4 [616,3;
1082,4] pg/ml проти 1 269,4 [1 088,7; 1 331,5] pg/ml в³дпов³дно
(p<0,05). Проте не було встановлено залежност³ зм³н цього
параметра в³д темпу прогресування ФП (р>0,05). При анал³з³
вм³сту TGF-1β в сироватках кров³ встановлено, що при пов³льному темп³ прогресування ФП цей показник не в³др³знявся в³д
величини у здорових ос³б (р>0,05), а при швидкому темп³ прогресування – у 2,2 разу перевищував показник здорових людей
(p<0,05).
За умов оц³нки тривалост³ ХГС на п³дстав³ кл³н³ко-еп³дем³олог³чних даних виявлено, що вм³ст ММР-9 у сироватках кров³
у хворих, як³ мають як пов³льний темп прогресування ФП, так ³
швидкий темп був нижчим, н³ж у здорових людей ³ склав
1 053,8 [926,7; 1 209,5] та 814,4 [542,3; 1 005,4] pg/ml проти
1 269,4 [1 088,7; 1 331,5] pg/ml в³дпов³дно (p<0,05). Встановлено
залежн³сть р³вня зниження вм³сту ММР-9 у сироватках кров³
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хворих на ХГС в³д темпу прогресування ФП, а саме: за умов
швидкого прогресування цей показник виявився найнижчим
(p<0,05). Вм³ст TGF-1β у сироватках кров³ хворих з пов³льним
темпом прогресування ФП не в³др³знявся в³д показника здорових
ос³б (р>0,05), проте у пац³єнт³в з³ швидким темпом цей показник
у 2,3 разу перевищував показник здорових людей (p<0,05).
Р³вень п³двищення TGF-1β у сироватках кров³ залежав в³д темп³в
прогресування ФП ³ найвищим виявився у пац³єнт³в з³ швидким
темпом прогресування ФП (p<0,05).
Висновки. У хворих на ХГС прогресування ФП супроводжується зменшенням вм³сту ММР-9 ³ п³двищенням р³вня TGF-1β
в сироватках кров³, пор³вняно з³ здоровими особами. При оц³нц³
переб³гу ХГС вм³ст ММР-9 у сироватках кров³ є найнижчим
(p<0,05), а р³вень TGF-1β – найвищим (p<0,05) за умов швидкого
темпу прогресування ФП.
С.М. Янчук, М.Д. Чемич
ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА КО-ІНФЕКЦІЮ СНІД/ТУБЕРКУЛЬОЗ У РІЗНИХ
ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Сумський державний ун³верситет, м. Суми
Актуальність. Проблема В²Л-³нфекц³ї, особливо в поєднанн³
з туберкульозом, має св³тове значення, що потребує найб³льш
швидкого вир³шення у зв’язку з темпами зростання захворюваност³ ³ несприятливим прогнозом на майбутнє. Захворюван³сть на
В²Л-³нфекц³ю впливає на репродуктивну функц³ю популяц³ї
населення країн усього св³ту, а також має сприяє зниженню
р³вня ³ тривалост³ життя дорослого працездатного населення.
Мета роботи. Пор³вняти показники захворюваност³ на ко³нфекц³ю СН²Д/туберкульоз серед громадян України, визначити
передбачуван³ причини подальшого її зростання.
Матеріали і методи. Для проведення досл³дження були
використан³ статистичн³ дан³ «Центру медичної статистики» МОЗ
України, «Центру громадського здоров’я» ³ ВООЗ.
Результати та обговорення. За даними ВООЗ, розвиток
туберкульозу у В²Л-³нф³кованої особи перевищує таку в³рог³дн³сть
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у людини, яка не хвор³є на В²Л-³нфекц³ю, приблизно у 18 раз³в
(15–21). За 2019 р. у св³т³ в³д В²Л-асоц³йованого туберкульозу
померло 208 000 людей. У св³т³ к³льк³сть ос³б, хворих на туберкульоз з оф³ц³йно п³дтвердженим В²Л-статусом, зросла з 64% у
2018 р. до 69% у 2019 р., б³льша частка хворих на В²Л/СН²Д ³
на ко-³нфекц³ю проживають на африканському континент³. У
цьому рег³он³ в³дсоток В²Л-³нф³кованих ос³б, як³ заражен³ туберкульозом, становить 89% в³д загального числа В²Л-позитивних
людей.
Оф³ц³йн³ статистичн³ дан³ в Україн³ св³дчать, що з 1987 по
2019 рр. на В²Л-³нфекц³ю захвор³ли 341 084 ос³б, з яких СН²Д
виявлено у 114 487, померло в³д СН²Д-асоц³йованих захворювань – 49 751. Зростання р³вня захворюваност³ характерно для
зах³дних областей України, а також для Донецької, Житомирської, Запор³зької, Сумської, Черкаської областей ³ м. Київ. Впродовж 2018 р. в³д СН²Ду померло 3 448 ос³б (³нтенсивний показник зр³с з 7,7 до 8,1 на 100 тис. населення). Основною причиною
смерт³ хворих на СН²Д є туберкульоз, в³д якого помирає майже
кожний другий пац³єнт. За статистичними даними Центру
медичної статистики, за 2019 р. к³льк³сть хворих на активний
туберкульоз ус³х форм складає 4 398 (10,5 на 100 000 населення). Найвищ³ показники в Одеськ³й област³ – 1 231 (52,0 на
100 000), Дн³пропетровськ³й – 600 (18,7), Донецьк³й –
353 (18,5), м. Києв³ – 294 (10,1) ³ Київськ³й област³ – 259 (14,7).
В³дпов³дно на ц³ област³ припадає найб³льша частка хворих на
туберкульоз з активною формою легеневого туберкульозу з бактер³овид³ленням. Зг³дно з показниками 2016 р. загальний р³вень
захворюваност³ на ко-³нфекц³ю В²Л/туберкульоз становив 19,5 на
100 000 населення, в³дпов³дно в найб³льш уражених областях: в
Одеськ³й – 48,4, Дн³пропетровськ³й – 33,0, Донецьк³й – 25,1, у
м. Києв³ – 16,2 ³ Київськ³й област³ – 27,4 на 100 000 населення.
Висновки. За даними ЮНЕЙДС в Україн³ туберкульоз є
найпоширен³шою причиною смерт³ серед В²Л-³нф³кованих пац³єнт³в. Хоча спостер³гається тенденц³я до зниження р³вня захворюваност³, однак проблема залишається актуальною, особливо в
деяких рег³онах України. Р³вень захворюваност³ на туберкульоз у
В²Л-³нф³кованих залишається високим, що, мабуть, пов’язано з
низьким р³внем схильност³ до л³кування ³ недостатн³м р³внем
дов³ри до л³кар³в.
175

ЗМІСТ
О.П. Адамович
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЬОЗУ КІНЦЯ
ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ .............. 3
М.А. Андрейчин, М.Т. Гук
ПРОБЛЕМА ПОЄДНАНИХ ІНФЕКЦІЙ ................................................ 4
М.А. Андрейчин, М.Т. Гук
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ
КЛІЩОВИХ МОНО- І КО-ІНФЕКЦІЙ ................................................. 5
А.С. Андрушкевич, Я.І. Йосик
ЗМІНА КЛІМАТУ І ПОЯВА НОВИХ ІНФЕКЦІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ...................................................................................... 8
Н. В. Банадига
ЗНАЧЕННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ
ІНФЕКЦІЙ І ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ПЕРЕБІГУ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ...................................................... 10
І.І. Бень, О.О. Павлишин, М.А. Васильєв
ВИКЛИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З КО-ІНФЕКЦІЄЮ
ВІЛ-ВГС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2020 р. .................................... 12
К.І. Бодня, Т.А. Велієва
КЛІНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
ЕХІНОКОКОЗУ ПЕЧІНКИ .................................................................... 14
К.І. Бодня, Л.М. Потапова, Л.І. Скорик
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ
ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТIВ
ПІВНІЧНОГО СХОДУ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ........................... 16
І.П. Бодня, К.В. Юрко, К.І. Бодня
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ БЛАСТОЦИСТОЗУ В ЖИТЕЛІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ............................. 17
К.І. Бодня, К.В. Юрко, І.П. Бодня, Л.І. Скорик
АЛГОРИТМ КОПРОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
КИШКОВИХ ПРОТОЗООЗІВ ЛЮДИНИ ............................................ 20
А.В. Бондаренко, А.С. Лєсна
ШИРИНА РОЗПОДІЛУ ЕРИТРОЦИТІВ – ПРЕДИКТОР
ЛЕТАЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 ............................................ 22
176

В.В. Височанська
ПЕРЕДВІСНИКИ СИНДРОМУ ВИВІЛЬНЕННЯ ЦИТОКІНІВ
І ПРЕДИКТИВНИЙ ПІДХІД ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ
З COVІD-19............................................................................................. 23
О.І. Вовчик
ОСОБЛИВОСТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ
ДІАГНОСТИКИ CLOSTRIDIUM DIFFICILE-ІНФЕКЦІЇ ................... 26
Н.В. Воробйова, О.В. Усачова
ТРИГЕРНІ ФАКТОРИ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ РОТАВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ .............................................................................. 28
О.Б. Ворожбит
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ СНУ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ЯКІ ЗАЗНАЛИ СТИГМАТИЗАЦІЇ
ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇХ ДІАГНОЗОМ ................. 30
Б.А. Герасун, О.Б. Герасун
ІМУНІЗАЦІЯ АВТОЛЕЙКОЦИТАМИ ЯК МЕТОД ПОТЕНЦІЙОЇ
ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 ................................................... 32
А.О. Горбачевський, М.Д. Чемич
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ,
ЗУМОВЛЕНИЙ ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С............................................ 34
М.Т. Гук
ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ ДО ЗБУДНИКІВ КЛІЩОВИХ
ТА ІНШИХ ІНФЕКЦІЙ У ХВОРИХ З ЛІМФАДЕНОПАТІЄЮ ......... 35
М.Т. Гук, І.С. Іщук, О.Л. Івахів
ВИЗНАЧЕННЯ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ В ПАЦІЄНТІВ
З КЛІЩОВИМИ МОНО- І КО-ІНФЕКЦІЯМИ.................................... 37
Р.О. Гуменна, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська
ЗАСТОСУВАННЯ РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ ІМУНОФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ
ХВОРОБ У ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ
СИСТЕМИ .............................................................................................. 39
О.П. Данько, В.Р. Шагінян, Г.В. Сопіль, О.П. Дяченко,
С.П. Ясеновий, С.М. Ніколаєнко, Т.С Волкожа, Т.Я. Погорельчук
ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КИШКОВИХ ПАРАЗИТАРНИХ
ІНВАЗІЙ ................................................................................................. 42

177

І.В. Дибас, Г.О. Литвин, Т.В. Покровська
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАШЛЮКУ В ДІТЕЙ
ВІКОМ 1-24 міс. .................................................................................... 44
П.А. Дьяченко, О.Г. Андрєєва
ЗМІНИ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕСВІРУСНИХ
УРАЖЕНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
COVID-19 ................................................................................................ 46
Д.Г. Живиця, Л.В. Живиця, Д.В. Мирошниченко
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЖИМІВ ЛІКУВАННЯ, ЗАСНОВАНИХ
НА СОФОСБУВІРІ, У ПАЦІЄНТІВ З ВГС-ІНФЕКЦІЄЮ:
ДАНІ З РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ .................................... 48
Н.Г. Завіднюк, М.А. Андрейчин, Н.А. Ничик, Я.І. Йосик,
І.С. Іщук
NIPAH-ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ: ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА ............ 49
В.І. Задорожна, І.Л. Маричев, О.І. Процап
ФОРМУВАННЯ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ХВОРИХ НА COVID-19
ТА ЩЕПЛЕННЯ ВАКЦИНОЮ НА ОСНОВІ мРНК ............................ 51
О. Зубач
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ У ЛЬВІВСЬКОМУ
РЕГІОНІ ................................................................................................. 53
О. Зубач, В. Іванісик, Н. Прикуда
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНИХ ГЕПАТІВ
У ХВОРИХ НА ВІЛ/СНІД .................................................................... 55
Л.А. Іванова, М.Н. Гарас, І.Б. Горбатюк, Л.Р. Романчук
COVID-19 У НОВОНАРОДЖЕНИХ: ДОСВІД НА ПРИКЛАДІ
КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ...................................................................... 56
Н.О. Іванченко, О.С. Лич
РЕЗУЛЬТАТИ ВИЯВЛЕННЯ IgG ДО BORDETELLA PERTUSSIS
СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 ......................................................... 58
Ia.I. Iosyk, M.A. Andreychyn, N.H. Zavidnyuk, N.N. Nuchyk
CLINICAL MANAGEMENT COMBINE INFLUENZA AND OTHER
ACUTE RESPIRATORY INFECTION..................................................... 59
І.О. Ключник, Т.О. Чумаченко
КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ......................................... 61

178

Т.І. Коваль, А.І. Ваценко, В.А. Боднар, Т.М. Котелевська,
О.М. Ізюмська, Н.О. Прийменко, Л.М. Сизова, О.Г. Марченко,
Н.П. Свириденко, Л.М. Калініченко
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРЕДИКТОРІВ ТЯЖКОГО
ПЕРЕБІГУ COVID-19 ............................................................................ 62
Т.І. Коваль, Т.М. Котелевська, В.А. Боднар, В.А. Полторапавлов,
Н.П. Лимаренко, О.І. Здор, Л.Г. Волошина, Р.О. Пономаренко,
С.Л. Поніматченко
УРАЖЕННЯ НИРОК ПРИ МАЛЯРІЇ (клінічний випадок) ............ 64
Т.Р. Колотило, В.Д. Москалюк
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ .................................................. 66
О.В. Конакова, О.В. Усачова, Є.А. Сіліна, Т.М. Пахольчук,
О.А. Дралова
ЕПШТЕЙНА-БАРР ВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ У ДІТЕЙ: КЛІНІКОЛАБОРАТОРНИЙ ПРОФІЛЬ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ............... 68
В.С. Копча
ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ГЕМОСТАЗУ ПРИ КОРОНАВІРУСІНДУКОВАНІЙ КОАГУЛОПАТІЇ ......................................................... 69
С.Я. Лаврюкова, Н.С. Пастерначенко, В.О. Мозгова,
О.М. Усиченко, К.М. Усиченко
МОЖЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ШВИДКОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ НА ПІДСТАВІ ГЕНЕТИЧНИХ
МАРКЕРІВ .............................................................................................. 72
Г.О. Литвин, Н.Р. Баса, О.В. Куксенко
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СИНДРОМУ РАМЗІ-ХАНТА,
АСОЦІЙОВАНОГО З ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗОМ, У ДИТИНИ
14 РОКІВ .................................................................................................74
А.Г. Лішневська, М.Д. Чемич
ЗВ’ЯЗОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЛЕКТИНУ-9 З ЛАБОРАТОРНИМИ
ТА ІМУНОЛОГІЧНИМИ ЗМІНАМИ У КРОВІ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ЗАЛЕЖНО ВІД СХЕМИ
ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ ..................................................................76
I. Lutaі, M. Chemych, Y. Yakovleva, O. Sushchenko
SUMY REGION AS AN ENDEMIC REGION FOR LYME
BORELIOSIS IN UKRAINE .................................................................... 78

179

Н.Г. Малиш, А.В. Сенченко, Е.В. Янголь
ПОШИРЕНІСТЬ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ З АЕРОЗОЛЬНИМ
МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ ............................................... 80
О.Я. Матвіюк, О.Я. Пришляк, О.П. Бойчук, Т.З. Кобрин, О.Є. Кондрин,
У.Я. Мазурок, Л.І. Андрусишин, Н.М. Дьоміна, А.В. Кучер
ПОКАЗНИКИ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЯК ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТЯЖКИХ ТА УСКЛАДНЕНИХ ФОРМ КОРУ
В ДОРОСЛИХ ........................................................................................ 82
Г.Б. Матейко, М.В. Матвісів
ГЕПАТИТ С У ВАГІТНИХ: ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ ВАГІТНОСТІ ... 83
Г.Б. Матейко, М.В. Матвісів
ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В І ВАГІТНІСТЬ: ВЗАЄМНИЙ ВПЛИВ .... 85
Д.В. Мирошниченко, Д.Г. Живиця
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОНОТЕРАПІЇ ФЛУКОНАЗОЛОМ
У ПАЦІЄНТІВ З КРИПТОКОКОВИМ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТОМ
НА ФОНІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ..................................................................... 88
А.В. Мокієнко
ВОДА ТА ВОДНО-ОБУМОВЛЕНІ ІНФЕКЦІЇ: СТАРІ
ПРОБЛЕМИ І НОВІ ВИКЛИКИ ......................................................... 90
А.В. Мокієнко
ТАЛАСОГЕННІ ІНФЕКЦІЇ: СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ ................. 91
В.Д. Москалюк, І.В. Баланюк, С.С. Кривецька
ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ
РОЗЛАДІВ, АСОЦІЙОВАНИХ ІЗ COVID-19 ....................................... 93
В.Д. Москалюк, Ю.І. Бойко
НАВАНТАЖЕННЯ ВІЛ У КРОВІ Й ЛІКВОРІ ЗАЛЕЖНО
ВІД ПРИЙОМУ АНТИРЕТРОВІРУСНИХ ПРЕПАРАТІВ .................. 95
В.Д. Москалюк, І.В. Рудан
ВИСЛІДИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ В І С ПРИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ...... 96
С.О. Никитюк, С.І. Климнюк, С.С. Левенець, О.Б. Омецінська
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЛАЙМ-КАРДИТУ В ДІТЕЙ ...... 98
Н.А. Ничик, Н.Г. Завіднюк, Я.І. Йосик
MERS – БЛИЗЬКОСХІДНИЙ КОРОНАВІРУСНИЙ
РЕСПІРАТОРНИЙ СИНДРОМ ............................................................ 99
180

О.М. Ольховська, Д.І. Кухар, Н.Г. Дейнека, М.А. Піддубна
КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ В ДІТЕЙ ХАРКІВСЬКОГО
РЕГІОНУ ............................................................................................... 101
О.М. Ольховська, В.М. Ольховська
ВПЛИВ ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 6-го ТИПУ НА СТАН ІМУННОЇ
ВІДПОВІДІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА СТРЕПТОКОКОВИЙ
ТОНЗИЛІТ............................................................................................. 103
К.А. Пак, О.В. Рябоконь, І.О. Кулєш, Т.Б. Матвєєва
ПОРІВНЯННЯ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПРОЯВІВ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) У ПАЦІЄНТІВ
ІЗ СЕРЕДНЬОТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ КИСНЕВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ..................................................... 104
Т.М. Пахольчук, О.В. Усачова, Є.А. Сіліна, Л.І. Кляцька,
Т.Б. Матвеєва, І.В. Литвиненко
ГЕМОЛІТИКО-УРЕМІЧНИЙ СИНДРОМ ЯК УСКЛАДНЕННЯ
ІНФЕКЦІЙНОЇ ДІАРЕЇ В ДІТЕЙ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ........... 106
В.О. Паничев
РЕЗУЛЬТАТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ
ЗА КЛІЩОВИМИ ІНФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ........................................................................ 108
А.М. Петрук, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів
ЛЯМБЛІОЗ І ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ ЯК МОЖЛИВІ ЧИННИКИ
КРОПИВ’ЯНКИ .................................................................................... 110
Л.В. Пипа, Н.В. Пілюйко, О.В. Піддубна, Н.О. Зимак-Закутня,
Ю.М. Лисиця
МУЛЬТИСИСТЕМНИЙ ЗАПАЛЬНИЙ СИНДРОМ У ДІТЕЙ ........... 112
Т.В. Покровська, Г.О. Литвин, І.В. Дибас
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕНІНГОКОКЦЕМІЇ
В ДІТЕЙ ................................................................................................ 114
Н.М. Прикуда, А.М. Задорожний
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СЕПСИСУ, СПРИЧИНЕНОГО

STAPHYLOCOCCUS AUREUS.............................................................. 116
О.Я. Пришляк, О.П. Бойчук, А.Л. Процик, О.В. Маринчак,
У.Я. Мазурок, М.П. Стовбан, О.М. Цимбалюк, Л.І. Будеркевич,
В.В. Остапчук, О.О. Прокоф’єва
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СПЕЦИФІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА COVID-19 .........................................118
181

О.Я. Пришляк, І.Г. Грижак, З.Р. Тиліщак, В.І. Кваснюк,
У.Я. Мазурок, О.В. Копчак, М.М. Куравкін, Н.П. Гуровська,
Л.Р. Грижак, А.В. Дронів
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ЕДАРАВОН У РІЗНИХ ДОЗУВАННЯХ
НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ COVID-19 ................................................ 119
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, О.П. Бойчук, Т.З. Кобрин,
А.Л. Процик, З.Р. Тиліщак, У.Я. Мазурок, Р.М. Мізюк, В.І. Кваснюк,
Н.В. Васкул
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВНУТРІШНЬОВЕННОГО
НОРМАЛЬНОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ У ХВОРИХ НА COVID-19.... 121
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, О.П. Бойчук, З.Р. Тиліщак,
О.В. Копчак, М.В. Прокопович, Н.П. Гуровська, Л.Р. Грижак,
А.В. Дронів
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АРГІНІНУ АСПАРТАТУ У ХВОРИХ
НА COVID-19 ЗІ СУПУТНІМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ................... 123
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, І.Г. Грижак, Р.М. Мізюк,
О.В. Маринчак, О.Є. Кондрин, О.Я. Матвіюк, В.І. Кваснюк,
М.В. Прокопович, М.М. Симчич
РОЗВИТОК ГОСТРОЇ ЛЕГЕНЕВОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ НОВІЙ
КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ ............................................................ 125
О.Я. Пришляк, Б.М. Дикий, З.Р. Тиліщак, І.Г. Грижак, Т.З. Кобрин,
О.П. Бойчук, Т.О. Нікіфорова, У.Я. Мазурок, Н.В. Васкул
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19
У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-го ТИПУ ..................... 127
О.Я. Пришляк, О.В. Маринчак, О.Є. Кондрин, О.П. Бойчук,
І.В. Мегедин
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ВАГІТНИХ ........................ 129
О.В. Прокопів, Н.М. Прикуда
ПОЄДНАНІ ВІРУСНО-БАКТЕРІЙНІ ІНФЕКЦІЇ (ВІТРЯНА
ВІСПА + СКАРЛАТИНА) У ПРАКТИЦІ ДИТЯЧОГО
ІНФЕКЦІОНІСТА ................................................................................. 131
О.В. Рябоконь, В.В. Черкаський, І.О. Кулєш, Ю.Ю. Рябоконь
АНАЛІЗ ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ДАНИХ ПОМЕРЛИХ
ХВОРИХ ВНАСЛІДОК КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ
COVID-19 ............................................................................................... 133
А.С. Сидорчук, Н.А. Богачик, А.Д. Драгануш
РЕО-ВОДА З ПРОБІОТИКОМ «ЛАКТО» У КОМПЛЕКСНІЙ
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ ................... 135
182

М.О. Соколенко, М.О. Андрущак
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК САРКОМИ КАПОШІ У ХВОРОГО
З ВИРАЖЕНОЮ ІМУНОСУПРЕСІЄЮ .............................................. 137
Д.С. Сосновенко, М.Д. Чемич
ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА
ПСИХО-ЕМОЦІЙНІ ЗМІНИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ,
ЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ХВОРОБИ .................................................... 139
Т.В. Телегіна
КОРЕЛЯЦІЯ ІМУНОРЕГУЛЯТОРНОГО ІНДЕКСУ CD4+/CD8+
З КЛІНІЧНИМ ПЕРЕБІГОМ ЛЕПТОСПІРОЗУ ................................ 140
В.І. Трихліб, Т.І. Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТЯЖКОЇ ФОРМИ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ В ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ЛІКУВАЛИСЯ У ВРІТ
НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р. ........ 142
В.І. Трихліб, Т.І. Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ПОКАЗНИКИ БІОХІМІЧНИХ АНАЛІЗІВ КРОВІ У ХВОРИХ
ПРИ ТЯЖКІЙ ФОРМІ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ,
ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД
ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р. ......................................................... 145
В.І. Трихліб, Т.І. Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У ХВОРИХ
НА ТЯЖКУ ФОРМУ НОВОЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ,
ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД
ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 2021 р. ......................................................... 147
В.І. Трихліб, Т.І. Лисенко, А.О. Єрошенко, О.С. Мартинчик
ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ІЗ COVID-19, ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ
У ВРІТ НВМКЦ «ГВКГ» У ПЕРІОД ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ
2021 р. .................................................................................................... 150
О.Я. Хомин, І.В. Дибас, О.І. Гладченко
ДІАГНОСТИКА ГОСТРИХ МЕНІНГІТІВ У ДІТЕЙ ........................... 153
Т.В. Чабан, В.М. Бочаров, О.В. Кузьмина, В.В. Тюпа
ЗМІНИ В СИСТЕМІ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ
У ХВОРИХ НА COVID-19 З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ...................... 155
Т.В. Чабан, В.В. Тюпа, О.В. Кузьміна, В.М. Бочаров
ПОРУШЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ
НА COVID-19 ........................................................................................ 157

183

Н.С. Чегодайкіна, К.В. Орловська, Ю.І. Поливянна, Т.О.Чумаченко
ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЛЯМБЛІОЗ НАСЕЛЕННЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ..................................................................... 158
М.Д. Чемич, О.С. Саєнко
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА БЕШИХУ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЧАСТОТИ ВИНИКНЕННЯ НЕДУГИ .......................................... 160
O. Chemych, O. Berest, M. Chemych, A. Olefir
INDICATORS OF ENDOGENOUS INTOXICATION AND
IMMUNOREACTIVITY IN HIV-INFECTED PATIENTS
DEPENDING ON THE LEVEL OF CD-4 CELLS................................. 162
Т.О. Чумаченко, В.І. Макарова, С.Х. Невмержицька
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COVID-19 СЕРЕД
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ............................................................................................. 164
К.Б. Штокайло, М.І. Шкільна, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська
ДІАГНОСТИКА СУПУТНІХ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛОКАЛІЗОВАНОЮ СКЛЕРОДЕРМІЄЮ ............. 166
К.В. Юрко, В.В. Кучерявченко, А.С. Лєсна
НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ У ПАЦІЄНТІВ З COVID-19 ................... 169
К.В. Юрко, Н.Ф. Меркулова, А.С. Лєсна
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ СПЕКТР МОКРОТИННЯ У ВІЛІНФІКОВАНИХ ІЗ COVID-19 ............................................................... 171
Г.В. Ялова, О.В. Рябоконь
ВМІСТ ММР-9 ТА TGF-1β У СИРОВАТКАХ КРОВІ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С, ІНФІКОВАНИХ 1-им
ГЕНОТИПОМ ВІРУСУ, ПРИ РІЗНИХ ТЕМПАХ ПРОГРЕСУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ .............................................................. 172
С.М. Янчук, М.Д. Чемич
ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА КО-ІНФЕКЦІЮ СНІД/ТУБЕРКУЛЬОЗ У РІЗНИХ
ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ.......................................................................... 174

184

ДЛЯ НОТАТОК

185

ДЛЯ НОТАТОК

186

ДЛЯ НОТАТОК

187

В³дпов³дальний за випуск О.Л. Івахів
Комп’ютерна верстка Ірина Петрикович
Художнє оформлення Павло Кушик

П³дписано до друку 22.09.2021. Формат 60 84 1/16
Пап³р офсетний. Гарн³тура Antiqua. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 10,9. Обл.-вид. арк. 11,7.
Наклад 300 прим. Зам № 188.
Видавець ³ вигот³вник
Терноп³льський нац³ональний медичний ун³верситет
³мен³ ².Я. Горбачевського МОЗ України
Майдан Вол³, 1, м. Терноп³ль, 46001, Україна
Св³доцтво про внесення
до державного реєстру суб’єкт³в видавничої справи
ДК № 7242 в³д 02.02.2021 р.

188

