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ВСТУП 

 

Актуальність роботи.  

Серед захворювань органів дихання у дітей друге місце займає 

пневмонія, прогноз і частота якої безпосередньо пов’язані з соціально-

економічними умовами [23, 84, 98]. В Україні показники дитячої 

захворюваності на пневмонію коливаються від 4 до 20 випадків на 1000 

дітей віком від 1 місяця до 15 років, а летальність в середньому становить 

13,1 на 10 000 [8, 12, 17, 18].   

 Актуальною залишається проблема пневмоній у дітей, які часто 

хворіють на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ). На дану групу дітей 

припадає до 68-75 % усіх випадків ГРЗ. При цьому відсоток дітей 

дошкільного віку – 40 %, молодшого шкільного віку – 15 %, які 

характеризуються зниженою порівняно з однолітками резистентністю до 

респіраторних патогенів [198, 199, 193].  

Часті ГРЗ не тільки допомагають формуванню імунітету дитини, але й 

індукують розвиток імуносупресії, що призводить до формування 

замкнутого кола «інфекція-імунодепресія-інфекція», яке сприяє розвитку 

хронічної патології, є причиною зниження адаптації основних 

функціональних систем, і тому нерідко (10 – 30 % випадків) ускладнюються 

пневмонією [76, 201, 206, 208, 210]. Крім цього, часті ГРЗ спричиняють 

метаболічні розлади (ацидоз, активацію процесів пероксидного окислення 

ліпідів (ПОЛ)), що негативно впливають на антиоксидантні системи 

організму, зокрема на редокс-систему глутатіону, призводять до зриву 

адаптаційних можливостей організму, розвитку імунодефіциту 

взаємопов’язаного з дефіцитом мікроелементів [2, 7, 17, 24]. 

Лікування дітей даної категорії є доволі складним через 

необгрунтоване використання великої кількості різноманітних лікарських 

препаратів, у тому числі антибіотиків, що супроводжується несприятливими 

наслідками [26, 47, 51, 74]. 
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Висока захворюваність дітей на ГРЗ та частота їх ускладнень 

пневмонією, чималі загальні витрати на лікування диктують необхідність 

пошуку раціональних шляхів оптимізації їх лікування та імунореабілітації 

[94, 107, 116, 222].  

Таким чином, назріла необхідність зосередити увагу на вивченні 

клініко-патогенетичних особливостей перебігу пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ на основі показників функціонального стану редокс-

системи глутатіону, вмісту цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ) і β2-мікроглобуліну 

у сироватці крові та мікроелементного складу крові з метою оптимізації 

патогенетичного лікування, профілактичних заходів та прогнозування 

ризику розвитку даного ускладнення ГРЗ.  

Мета дослідження: підвищити ефективність лікувально-

профілактичних заходів у дітей з пневмонією, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання шляхом вивчення показників імунітету, 

функціонального стану системи глутатіону, мікроелементного складу крові.  

Завдання дослідження: 

1. Встановити особливості клінічного перебігу пневмонії у дітей, 

які часто хворіють на ГРЗ. 

2. Дати патогенетичну оцінку реакції імунної системи у таких 

дітей на основі показників вмісту цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІНФ-γ), β2-МГ у 

сироватці крові.  

3. Вивчити функціональний стан системи глутатіону при пневмонії 

у дітей, які часто хворіють на ГРЗ.  

4. З’ясувати особливості мікроелементного складу крові (залізо, 

мідь, цинк) у таких дітей.  

5. Оцінити прогностичну значимість показників вмісту окремих 

цитокінів та β2-мікроглобуліну у сироватці крові для прогнозування ризику 

розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ. 

6. Удосконалити патогенетичну терапію пневмонії у таких дітей, 

профілактику у них частих ГРЗ та вивчити їх ефективність. 
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Об'єкт дослідження: пневмонія у дітей, які часто хворіють на ГРЗ. 

Предмет дослідження: клінічний перебіг пневмонії, показники вмісту 

цитокінів у сироватці крові (ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ) та β2-МГ, функціональний 

стан системи глутатіону, мікроелементний склад крові, прогнозування 

ризику розвитку пневмонії, удосконалення лікувально-профілактичних 

заходів у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, оцінка їх ефективності. 

Методи дослідження: анамнестичні, клінічні, біохімічні, 

імунологічні, інструментальні, математично-статистичні. 

Наукова новизна результатів дослідження 

Поглиблено знання про клініко-патогенетичні особливості перебігу 

пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, на підставі співставлення 

клінічних проявів з показниками вмісту цитокінів, функціонального стану 

системи глутатіону та мікроелементного складу крові. 

  Доведено, що у дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, 

спостерігали більш виражені порушення в антиоксидантній системі 

глутатіону, дисмікроелементоз у крові, зниження вмісту ІЛ-2, ІФН-γ і β2-

мікроглобуліну та підвищення рівня ІЛ-4 в сироватці крові, що свідчить про 

недостатню активацію макрофагів і Th1 типу імунної відповіді, домінування 

Th2 типу.  

Вивчено прогностичну значимість показників вмісту цитокінів та β2-

МГ для прогнозування ризику розвитку пневмонії у таких дітей. Виявлено 

прямий середньої сили кореляційний зв’язок між рівнем ІЛ-4 – ІФН-γ і β2-

МГ – ІЛ-2 та зворотній між ІЛ-2 – ІЛ-4.  

Обгрунтовано доцільність доповнення протокольної терапії дітям з 

пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, препаратом з антиоксидантним, 

антигіпоксичним і органопротекторним ефектами з метою відновлення 

функціональної активності показників редокс-системи гулутатіону 

(підвищення рівнів глутатіонредуктази і глутатіонтрансферази та зниження 

вмісту глутатіонпероксидази та гамаглутамілтранспептидази в сироватці 

крові), підвищення рівнів прозапальних цитокінів (ІЛ-2, ІФН-γ) і β2-МГ та 
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зниження концентрації протизапального ІЛ-4, що сприяло швидшого 

регресу клінічних проявів, зменшення тривалості курсу антибіотикотерапії 

та частоти її заміни, а також тривалості стаціонарного лікування. 

 Розроблено та доведено ефективність способу профілактики ГРЗ у 

дітей, які  часто хворіють, що включає призначення двох імуномодулюючих 

препаратів з різним механізмом дії, вітамінно-мінерального комплексу та 

мультикомпонентного пробіотика і одночасно є методом профілактики 

пневмонії. Спосіб сприяє відновленню функціональної рівноваги між T-

хелперами 1 та 2 типу, активності клітинної ланки імунітету та 

противірусного захисту організму, ліквідації дисмікроелементозу крові, що 

дає можливість зменшити частоту, тривалість, важкість перебігу ГРЗ, 

розвиток ускладнень з боку ЛОР-органів, бронхітів, пневмонії, потребу в 

призначенні антибіотиків.  

Практичне значення дослідження 

Встановлено, що діти, які часто хворіють на ГРЗ з обтяженим анте- та 

інтранатальним анамнезом (прояви асфіксії в пологах, затримка 

внутрішньоутробного розвитку по (ЗВУР) по гіпопластичному типу, 

народження від матерів, в яких вагітність перебігала із загрозою 

переривання, гестозами, фетоплацентарною недостатністю, 

екстрагенітальною патологією) рекомендовано відносити до групи високого 

ризику розвитку пневмонії.  

Розроблено і впроваджено в практику спосіб прогнозування ризику 

розвитку пневмонії у дітей в 1-2 день захворювання на ГРЗ, який полягав у 

визначенні в сироватці крові показників співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4, вмісту 

β2-МГ та ІФН-γ і при зниженні показника співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 нижче 

50, вмісту ІФН-γ – нижче 3,5 пг/мл, β2-МГ – нижче 3,0 пг/мл такий ризик 

існує (деклараційний патент на корисну модель UA №34916 бюл. № 23, 

12.10.15). 

На основі вивчення функціональних змін в редокс-системі глутатіону 

обгрунтовано доцільність застосування в комплексній терапії дітей з 
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пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ патогенетичного препарату, який 

сприяв зменшенню проявів токсикозу, кашлю, дихальної недостатності, що 

дозволило скоротити тривалість курсу антибіотикотерапії, частоту її заміни  

і термін стаціонарного лікування. 

Запропонований спосіб профілактики частих ГРЗ, який полягає у 

застосуванні одночасно двох імуномодулюючих препаратів з різним 

механізмом дії з 3-х разовим повторенням курсу, вітамінно-мінерального 

комплексу та мультикомпонентного пробіотика з 2-х разовим повторенням 

курсу в період очікування сезонного підвищення захворювання на ГРЗ, 

тобто з початку вересня поточного до кінця березня наступного року 

(деклараційний патент на корисну модель UA № 93912 бюл. № 20, 27.10.14). 

Впровадження результатів дослідження в практику охорони 

здоров’я. Результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну 

роботу Одеської міської клінічної лікарні, Львівської міської дитячої 

клінічної лікарні, Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, Івано-

Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні та у навчальний процес 

на кафедрах інфекційних хвороб Одеського національного медичного 

університету, педіатрії Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького та педіатрії і дитячих інфекційних хвороб 

Буковинського державного медичного університету. 

Зв’язок теми із державними або галузевими науковими 

програмами та планами робіт установи. Дисертаційна робота виконана 

згідно плану наукових робіт ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» і є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії на тему: Розробка методів 

прогнозування, лікування та реабілітації поширеної хірургічної та 

соматичної патології у дітей в сучасних екологічних умовах (номер 

державної реєстрації № 0114U005518). Дисертант є співвиконавцем даної 

теми. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є науковим 

дослідженням, в якому автором самостійно проведено патентний пошук та 

опрацьовано наукову літературу з досліджуваної проблеми. Сумісно з 

керівником обґрунтовані мета і завдання, визначена програма наукових 

досліджень, сформулювані висновки і практичні рекомендації. Самостійно 

розроблено і проведено комплексне лікування дітей з пневмонією, які часто 

хворіють на ГРЗ та їх реабілітацію, з метою профілактики ГРЗ та пневмонії. 

Автором виконані статистична обробка, науковий аналіз отриманих 

результатів, оформлення дисертації, підготовка матеріалів до друку.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи і 

результати досліджень оприлюднено: на 83-й науково-практичній 

конференції студентів і молодих учених з міжнародною участю «Інновації в 

медицині» (м. Івано-Франківськ, 2014); Х Конгресу педіатрів України 

«Актуальні проблеми педіатрії» (м. Київ, 2014); міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові 

дискусії» (м. Харків, 2014); 84-й науково-практичній конференції студентів і 

молодих учених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-

Франківськ, 2015); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасний 

вимір медичної науки та практики» (м. Дніпропетровськ, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 робіт, з яких 6 

статей у фахових виданнях України, 1 – в міжнародному виданні, 5 тез у 

матеріалах конференцій, конгресів; отримано 2 патенти України на корисну 

модель.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 172 

сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

двох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної 

літератури, що містить 307 джерел, з яких 214 – кирилицею, 93 – латиницею 

та додатків, а також включає 24 таблиці та 10 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО 

ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

 

1.1 Сучасні погляди на етіологію пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ 

 

Проблема бронхолегеневої патології продовжує залишатись в центрі 

уваги педіатричної науки та практики і останнім часом посідає перше місце 

в структурі захворюваності дитячого населення [8, 11, 80]. Провідне місце в 

нозологічній структурі захворювань нижніх дихальних шляхів займає 

пневмонія, актуальність якої зумовлена високим ризиком розвитку 

ускладнень, інвалідності та смертності [128, 133, 135], а також значними 

економічними витратами на її лікування пневмонії [139, 140, 153].  

Етіологія пневмонії у дітей має свої особливості та безпосередньо 

пов’язана з нормальною мікрофлорою, яка колонізує верхні дихальні 

шляхи. У 20-60% випадків етіологію пневмонії не вдається встановити. Вид 

збудника залежить від умов інфікування, розвитку захворювання, стану 

імунної реактивності організму, частих ГРЗ та антибактерійної терапії при 

них, віку дитини, наявності супутніх захворювань та патологічних станів 

(імунодефіцитний стан, аспіраційний синдром) [6, 13, 34, 69, 77].  

За даними літератури при негоспітальних пневмоніях у дітей першого 

року життя серед збудників переважають E. coli, віруси, S. aureus, S. 

epidermidis, S. pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae; у дітей 1-6 років – Streptococcus pneumoniae, 

віруси, Haemophilus influenzae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae 

у 3-7%, Mycoplasma pneumoniae - у 23-44% хворих [77, 127, 184, 187, 221]. 

За даними вітчизняних авторів у дітей 7-15 років основним збудником 

негоспітальної пневмонії в 70-80% випадків є Streptococcus pneumoniae [12, 
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44, 209]. Важлива роль належить Haemophilus influenzae – грамнегативній 

паличці, яка знаходиться на другому місці серед збудників, що в 15-20% 

випадків є причиною негоспітальної пневмонії, особливо в ранньому 

дитячому віці [51, 91, 118, 215]. У цьому віці збільшується частота 

пневмонії, викликаної Mycoplasma pneumoniae та Chlamydia pneumoniae [95, 

99, 105]. 

Крім того, важливу роль у виникненні пневмонії можуть відігравати 

грамнегативні бактерії кишкової групи (протей, клебсієла та інші), які 

викликають захворювання у 3-8% випадків [6, 118, 230]. Дуже рідко 

причиною пневмонії є Pseudomonas aeruginosa (у хворих на муковісцидоз) 

та гемолітичний стрептокок групи А (Streptococcus pyogenes), що 

розповсюджується лімфогенно із вогнищ в мигдаликах [11, 13, 177]. 

Основний шлях проникнення інфекції в легені є бронхогенний. За 

локалізацією збудники негоспітальної пневмонії поділяють на позаклітинні 

(Streptococсus pneumoniaе, Hаemophilus influenzаe, Morhaxelеa catarrhalis) і 

внутрішньоклітинні (Chlamуdophila pneumoniae, Муcoplasma pneumoniae, 

Legionella pneumophila) [29, 33, 139, 140, 234].  

Госпітальні пневмонії (ГП) у дітей в більшості випадків викликають 

Pseudomonas aeruginoza, золотистий і епідермальний стафілококи (частіше 

метицилінрезистентні штами), Еscherichia coli та інші бактерії кишкової 

групи (ентеробактер, цитробактер). При ГП існує загроза розвитку мікст-

інфекції в результаті перехресного інфікування [8, 33, 47, 281].   

Аналіз наукової літератури стосовно етіологічних чинників пневмонії 

у дітей свідчить, що розвиткові пневмонії у дітей часто передує гостра 

респіраторна інфекція, і захворювання частіше викликається бактерійною 

мікрофлорою або її асоціацією з вірусною [26, 30, 31].  

Гостра респіраторна вірусна інфекція знижує імунологічну 

реактивність організму та веде до некротичних змін епітелію дихальних 

шляхів, відкриваючи доступ бактерійній флорі [45, 75, 119]. У 60 % дітей 

вона ускладнюються бактерійною інфекцією, що значно обтяжує перебіг 
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захворювання [56, 81]. Серед вірусів найбільше значення у виникненні 

пневмонії має респіраторно-синцитіальний, віруси парагрипу 1-го і 3-го 

типу, грипу і аденовіруси. У віці 1-5 років етіологічна роль респіраторних 

вірусів помітно знижується, а у дітей старше 5 років не перевищує 5 

випадків на 100 захворювань на рік [26, 29, 32, 35, 285].    

Аналізуючи етіологію ГРЗ у дітей, які часто хворіють, слід відмітити, 

що вона змінилася. Якщо в попередні роки у 80-90% таких дітей основними 

збудниками були грампозитивна флора, то останніми роками зросла частка 

внутрішньоклітинних збудників – хламідії, мікоплазм. У 7-13 % дітей при 

мікробіологічному дослідженні визначали інші збудники: гриби роду 

Candida, клебсієла, ешерихії, синьогнійна паличка [13, 100, 153, 299]. 

Звертає на себе увагу і той факт, що у всіх країнах найбільш висока 

захворюваність на ГРЗ припадає на дітей раннього віку. Це критичний для 

дитини період, оскільки внаслідок особливостей свого організму, 

ефективності протиінфекційного захисту, вона стає особливо вразливою по 

відношенню до вірусів та бактерій, що викликають респіраторні 

захворювання [25, 29, 52, 62].  

Значну роль у розвитку пневмонії в групі дітей, які часто хворіють на 

ГРЗ дітей відіграють різні фактори, вплив яких вивчено недостатньо. Серед 

ендогенних факторів: лімфатична конституція, несприятливий анте- і 

постнатальний розвиток та супутня патологія (хвороби органів травлення, 

вегетативна дисфункція). Спостереження вчених багатьох країн свідчать, 

що діти з надмірною масою тіла також схильні до частих ГРЗ [25, 115, 141]. 

До екзогенних факторів ризику відносять: несприятливі матеріально-

побутові умови, харчування, низький рівень санітарної культури у сім’ї, 

нераціональне харчування і режим дня, стреси, макро- і мікроекологічні 

фактори, поліпрагмазію, зміну антибіотикорезистентності збудників. Майже 

у половини дітей в анамнезі спостерігається ранній перевід на штучне 

вигодовування з використанням неадаптованих сумішей [5, 67, 74, 78, 273]. 
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Таким чином, етіологія пневмоній у дітей залежить від умов розвитку 

захворювання, особливостей інфікування легеневої тканини, стану 

імунологічної реактивності організму, який визначається віком та супутніми 

захворюваннями і патологічними станами. 

1.2 Основні дані про патогенез, фактори ризику розвитку пневмонії у 

дітей, які часто хворіють на ГРЗ 

Розвиток пневмонії оцінють як своєрідний динамічний процес взаємодії 

мікроорганізму і протиінфекційного захисту макроорганізму. При ГРЗ початок 

розвитку більшості бронхолегеневих захворювань пов’язаний з патологічними 

процесами слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і ротоглотки, оскільки 

вона в нормі затримує і елімінує близько 70 % поступаючого ззовні антигенного 

матеріалу [44, 45, 51, 254]. Слизова оболонка дихальних шляхів для запобігання 

проникненню патогенних мікроорганізмів має автономну імунну систему, 

складовими якої є Т- і В-лімфоцити, макрофаги, а також продукти їх секреції; 

секреторний імуноглобулін А (secretory immunoglobulin A – S IgA), який утворює 

захисну плівку на її поверхні [69, 161, 294]. Мукоциліарний кліренс забезпечує 

процес елімінації сторонніх частинок та мікроорганізмів за допомогою шару слизу, 

що вкриває її та постійно рухається за допомогою поступального руху війок 

дихального епітелію в напрямку носоглотки. Слизовий шар складається із 

слизового секрету келихоподібних клітин і підслизових залоз, а також факторів 

неспецифічного протимікробного захисту: лізоциму (фактор руйнування клітинної 

стінки бактерій), лактоферину (білок, що зв’язує залізо та перешкоджає його 

використанню бактеріями для розмноження), SIgA [45, 75, 104, 268, 298]. Часті 

ГРЗ призводять до вторинної недостатності місцевого імунітету слизової оболонки 

дихальних шляхів внаслідок недостатності місцевих факторів захисту, що веде до 

ще частіших ГРЗ та приєднання бактерійної інфекції [112, 119, 159, 217]. 

Порушення цілісності епітелію під впливом респіраторної інфекції, 

особливо повторної, сприяє тривалій персистенції збудників, збільшення 

антигенного навантаження на лімфоепітеліальну глоткову систему (ЛЕГС), що 
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сприяє розвитку хронічної інтоксикації. Це супроводжується порушенням 

місцевого захисту та проникненям патогенних агентів в нижні відділи дихальної 

системи [9, 60, 70, 247, 300].  

При ГРЗ потрапляння віріону в клітину та його розмноження в ній 

призводить до синтезу цією клітиною інтерферону-α (ІФН-α), який діє на сусідні 

клітини, пригнічує в них синтез рибонуклеїнових кислот. У дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ, реєструються достовірно більш низькі титри лейкоцитарного 

інтерферону в сироватці крові, ніж у епізодично хворіючих дітей [4, 19, 24, 256]. 

Результати цілеспрямованих досліджень останніх років свідчать, що у 35% дітей із 

частими ГРЗ відзначається низький рівень ендогенного інтерферону, продукція 

якого в організмі дитини є важливим компонентом повноцінної імунологічної 

відповіді як при вірусних, так і при бактерійних інфекціях [71, 85, 220, 251].  

Важливим протизапальним цитокіном є інтерферон-γ (ІФН-γ), що 

виробляється активованими Т-лімфоцитами та НК-клітинами. Разом з ІЛ-2 він 

відноситься до основних прозапальних цитокінів і є індуктором клітинної ланки 

імунітету, підвищує ефективність презентації антигенів та сприяє їх розпізнаванню 

Т-лімфоцитами [3, 24, 30, 53, 60, 304].  

За допомогою основного комплексу гістосумісності 1-го типу вірусні 

пептиди презентуються на поверхні клітини, де розпізнаються Т-кілерами як 

чужорідні, що призводить до елімінації інфікованої клітини. Крім того, віріони 

фагоцитуються макрофагами та дендритними клітинами, після обробки з участю 

основного комплексу гістосумісності 1-го типу презентуються Т-хелперам, які 

стимулюють В-клітини до продукції специфічних антитіл [1, 2, 74, 145, 225]. 

При приєднанні бактерійної інфекції велику роль відіграють Toll-подібні 

рецептори (Toll-like receptors-TLR), які є факторами вродженого імунітету і 

рецепторами до константних елементів бактерійної оболонки [41, 49, 253, 296].  

Toll-like-рецепторний шлях сприяє реалізації неспецифічного вродженого 

імунітету (фагоцитоз, НК-клітини) ще до активації набутого специфічного 

імунітету, у процесі якого відбувається продукція інтерлейкіну (ІЛ)-2 та ІФН-γ, що 
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забезпечує подальшу клітинну імунну відповідь, яка відіграє провідну роль у 

розвитку противірусного та протимікробного імунітету [73, 228, 276].  

Незважаючи на складну організацію та довершеність захисних механізмів 

слизової оболонки, вірусні та бактерійні патогени можуть успішно подолати усі 

бар’єри, проникнути у внутрішнє середовище організму та викликати 

захворювання. Цьому сприяють різноманітні зовнішні (висока вологість і низька 

температура повітря) та внутрішні (хронічні вогнища інфекції, супутні 

захворювання, дисфункція імунних процесів) фактори [13, 35, 75, 290, 302]. 

Запальний процес в легеневій тканині (незалежно від етіології хвороби) 

надзвичайно складний і на перших етапах виникає як захисна реакція організму, 

направлена на елімінацію патогенного агента. У випадку надмірної активації 

запальних клітин, механізми запалення із захисних здатні легко перетворюватися в 

патологічні, розвивається комплекс складних процесів взаємодії клітин запалення 

та біологічно активних речовин (медіаторів запалення), що виділяються ними, які 

підсилюють або послаблюють інтенсивність запальних змін [86, 97, 98, 233, 283]. 

Серед таких речовин важлива роль належить цитокінам – низькомолекулярним 

білкам, біологічна активність яких здійснюється через специфічні рецептори, 

розташовані на клітинних мембранах [269, 282]. Запальна реакція, що формується 

з їх участі, є основою розвитку імунної відповіді [39, 49, 84, 101, 132]. Можна 

сказати, що вони є “диригентами в оркестрі” імунних реакцій організму, які 

регулюють і збалансовують всі етапи і компоненти імунологічної відповіді. 

Індукція синтезу цитокінів є ранньою запальною відповідю, що відбувається в 

перші 96 годин після інфікування [107, 131, 151, 284].  

Залежно від провідного напрямку дії, цитокіни поділяють на прозапальні 

(інтерлейкін (ІЛ)-1,-2,-6,-12), протизапальні (ІЛ-4, ІЛ-10, 8) [111, 125, 249, 291]. 

Цитокіни здійснюють зв'язок між імунною, нервовою, ендокринною, 

кровотворною та іншими системами. Вони необхідні для організації та регуляції 

єдиної захисної реакції, специфічної імунної відповіді. Типи імунної відповіді 

пов’язані з переважаючою активацією Th1- або Th2-лімфоцитів [219, 245]. 

Активація Th1-лімфоцитів, які секретують ІЛ-2, призводить до розвитку 
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клітинного типу імунної відповіді. Синтез Th2-лімфоцитами ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-10 

стимулює гуморальну ланку імунітету [10, 16, 39, 41, 60]. Відомо, що ІЛ-2 є 

активатором проліферації і диференціації Т-лімфоцитів, індуктором цитолітичної 

активності Т-лімфоцитів і натуральних кілерів, стимулює клональну проліферацію 

В-лімфоцитів, синтез плазматичними клітинами імуноглобулінів всіх типів, 

підвищує фагоцитарну активність мононуклеарних фагоцитів. Зниження 

концентрації ІЛ-2 слід розцінювати як прояв депресії Т-клітиної ланки імунітету 

[101, 130, 122, 143, 144].  

Відомо, що у дітей віком 2-6 років висока проліферативна активність 

лімфоцитів, при цьому фракція недиференційованих лімфоцитів більша, ніж у 

дорослих, спостерігається більш високий рівень клітинної цитотоксичності. Саме в 

цьому віці відбувається переорієнтація імунної відповіді на інфекційні антигени із 

Th2- на Th1-відповідь, типову для дорослих [60, 84, 138, 148, 250].  

У дітей, які часто хворіють на ГРЗ, виявляють зміни в імунній системі: 

підвищення вмісту ІЛ- (2, 4) та ІЛ- (6, 8), які беруть участь в хронізації запального 

процесу, дисімуноглобулінемію, а також зниження клітинної цитотоксичності, 

зростання кількості клітин, які експресують рецептори, що індукують апоптоз 

[223, 255]. При цьому продукція прозапальних цитокінів недостатня для 

адекватної імунної відповіді, що свідчить про зниження резервних можливостей 

імунної системи і є результатом тривалого та масивного антигенного 

навантаження на організм дитини. Такий стан імунної системи є фактором 

розвитку бактерійних ускладнень, зокрема пневмоній [125, 173, 178, 179, 186 ]. 

 Організація контролю імунітету за антигенним гомеостазом організму, в 

основі якого лежить феномен «розпізнавання свого», здійснюється молекулами І 

класу головного комплексу гістосумісності (ГКГ), легкою частиною якого є β2-

мікроглобулін (β2-МГ) [216, 259]. Продукти І класу є трансмембранними 

глікопротеїдами, експресуються практично на всіх клітинах, які містять ядро 

(лімфоцити, епітеліоцити, гепатоцити) та відображають активність 

імунопатологічних процесів. У клінічних дослідженнях представлені результати 

кількісного визначення β-2-мікроглобуліну (β2-МГ) в сироватці крові хворих на 
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ВІЛ-інфекцію. Це дозволяє розглядати β2-МГ як маркер активності запального 

процесу та інформативний показник ступеня вираженості імунодефіциту у цих 

хворих [90, 108, 112, 261]. Наведені дані є обгрунтуванням для визначення вмісту 

β2-МГ у сироватці крові в якості показника імуносупресії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ. Не вивчена інформативність β2-МГ також при пневмонії у дітей. 

Висока сприйнятливість до збудників ГРЗ обумовлена, насамперед, 

незрілістю системи імунітету і відсутністю імунологічної пам'яті щодо попередніх 

контактів з інфекційними агентами. З віком, і появою цих контактів з'являються 

антитіла до більшої кількості вірусів і бактерій, що виражається в зниженні 

захворюваності на ГРЗ внаслідок антигенного тренування імунної системи [222, 

260]. Тому максимальна захворюваність на ГРЗ відмічається у віці від 6 місяців до 

6 років, коли коло контактів із збудниками значно розширюється, а імунна пам'ять 

знаходиться на етапі формування [203, 205, 211, 303].    

У дітей, які часто хворіють на ГРЗ і мають виражений дисбаланс у ланках 

захисних систем організму, зазвичай виявляють: спадкову обтяженість; високу 

частоту ГРЗ протягом року (6-7 разів і частіше) з тривалим і ускладненим 

перебігом; супутні морфо-функціональні відхилення в різних органах і системах; 

швидке формування хронічних вогнищ інфекції та захворювань. Саме ці діти 

найчастіше мають безліч факторів ризику та ознаки сформованого вторинного 

імунодефіциту [190, 192, 199, 238].  

У патогенезі захворювань органів дихання ключову роль відіграє 

вільнорадикальне окислення. Вільні радикали і активні форми кисню (АФК) 

утворюються, в основному, при послідовному приєднанні електронів до 

кисню і в процесі вільнорадикального переокисного окиснення ліпідів [263, 

289]. Відомо, що АФК, пероксид водню, гіпохлорид, кисневі радикали – 

супероксид і гідроксил беруть участь в багатьох життєво важливих процесах 

в організмі, підтриманні гомеостазу, окисненні і детоксикації екзо- і 

ендогенних сполук. Захист від пошкоджуючої дії АФК забезпечують 

антиоксидантні ферменти: супероксиддисмутаза, каталаза, ферменти 

редокс-системи глутатіону [38, 42, 43, 81]. В нормі в системі оксиданти - 
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антиоксиданти зберігається рівновага. Її порушення призводить до 

надлишкової продукції АКФ і недостатності антиоксидантного захисту. 

Переважання продукції АФК або виснаження системи антиоксидантного 

захисту супроводжується розвитком оксидативного стресу, в захисті клітин 

від якого ключова роль належить системі глутатіону [160, 169, 297, 301].  

Система глутатіону є однією із активних складових антиоксидантної 

системи захисту організму, яка відіграє велику роль у блокуванні 

патологічного процесу і тільки при її недостатності або виснаженні 

виникають серйозні ураження [193, 210, 218, 232]. Глутатіон – біологічно 

активна речовина, одна з універсальних регуляторів біохімічного і 

фізіологічного гомеостазу в організмі людини. Внутрішньоклітинний пул 

глутатіону включає його відновлену (GSH) і окиснену (GSSG) форми, 

змішані дисульфіди (GS-S-білок), тіоефіри. Приблизно 97 – 99% загального 

глутатіону припадає на його GSH форму. До складу редокс-системи 

глутатіону входять ферменти, які забезпечують регенерацію GSH форми з 

GSSG форми глутатіону, а саме глутатіонпероксидаза (ГП), 

глутатіонредуктаза (ГР), глутатіонтрансфераза (ГТ) [7, 39, 92, 229, 252]. 

Глутатіон бере участь в трьох лініях захисту від активних кисневих 

сполучень за допомогою: 1) супероксиддисмутази; 2) каталази, ГП; 3) ГП, 

ГТ, що послідовно відновлюють супероксид і органічні гідроперекиси. 

Глутатіонредуктаза необхідна для відновлення окисленого глутатіону. 

Відновлення за допомогою ГП і ГТ гідропероксидів запобігає 

прогресуванню пероксидації і появі її вторинних метаболітів [98, 146, 196, 

217].  

Глутатіон плазми утилізується тканинами шляхом транспорту через 

клітинні мембрани і ресинтезу в клітині. Його надходження з плазми крові в 

тканини контролює гамаглутамілтранспептидаза, а синтез його лімітує гама-

глутамілцистеїнсинтетаза [14, 152, 235]. 

Гамаглутамілтранспептидаза (ГГТП) – фермент, що каталізує 

переміщення γ-глутамілової групи від пептиду або сполук, що містять дану 
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групу до акцепторного пептиду або амінокислоти. Завдяки цьому, ГГТП 

сприяє транспортуванню амінокислот через мембрану клітин. Даний 

транспортний механізм характеризується високою продуктивністю і 

споживає більше енергії порівняно з іншими. Тому високий вміст даного 

ензиму призводить до швидкого виснаження енергетичних резервів клітини 

і є маркером оксидативного стресу. Високий рівень ГГТП викликає 

зниження забезпеченості глутатіоном, що може індукувати продукцію 

вільних радикалів [7, 152, 114, 179, 240].  

Реакцію між GSH і багатьма метаболітами ксенобіотиків каталізує 

глутатіон-s-трансфераза. Окислювальний стрес може призвести до суттєвого 

накопичення окисленого GSH в печінці. Його підвищений вміст у плазмі 

крові, у свою чергу, може викликати окислення тіолових груп білків плазми 

і базальних мембран клітин та їх інактивацію. Відновлений GSH як 

активний переносник водню регулює перебіг окисно-відновних реакцій, як 

донор SH-груп має важливе значення в механізмах детоксикації, як 

антиоксидант підтримує структурну цілісність еритроцитів, захищає 

гемоглобін від дії різноманітних окисників, забезпечуючи його 

кисневозв’язуючі властивості. Стан системи глутатіону в еритроцитах 

суттєво впливає на активність гемоглобіну і механізми регуляції 

кисневотранспортної функції крові в цілому [7, 79, 172, 195, 287]. 

Глутатіон підтримує функціональну активність біологічних мембран, 

бере участь у механізмах передачі нервових імпульсів, синтезі білка й ДНК, 

модулюванні конформаційного стану білкових молекул, регуляції активності 

ферментів, механізмах транспорту амінокислот, синтезі простагландинів. 

Він виступає в якості резерву цистеїну в клітинах, приймає участь в 

реалізації механізмів апоптозу [61, 92, 277, 254]. 

З погляду на протекторні властивості надзвичайну актуальність мають 

дослідження функціонального значення системи глутатіону в генезі 

гіпоксичних станів. В механізмах розвитку і компенсації гіпоксії унікальною 
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є саме роль GSH як одного з найважливіших компонентів системи 

антиоксидантного захисту [7, 20, 79, 146, 239]. 

Виникнення запального патологічного процесу в дитячому організмі 

супроводжується не тільки вираженими змінами в імунній системі та 

системі антиоксидантного захисту, а також порушеннями обміну 

мікроелементів. В нормі в організмі дитини підтримується певний 

мікроелементний баланс. Підвищений інтерес до проблеми 

мікроелементного дисбалансу є невипадковим, оскільки саме есенціальні 

мікроелементи (залізо, цинк, мідь) приймають активну участь в окисно-

відновних процесах, вуглеводному, білковому і жировому обмінах, входять в 

склад металоферментів, є активаторами ферментів та їх інгібіторами, 

впливають на розвиток запалення і регуляцію внутрішньоклітинних функцій 

[5, 66, 78, 271]. 

Останнім часом інтенсивно проводяться дослідження з вивчення 

взаємозв’язку імунної системи і обміну мікроелементів. Достатнє 

поступлення мікро- і макроелементів є обов’язковою умовою для 

нормального розвитку і функціонування імунної системи, що дозволяє 

зберегти резистентність до інфекційних агентів, а також елімінувати 

збудників із організму [78, 83, 175]. Доказано, що мікроелементи впливають 

на всі ланки природженого та набутого імунітету. Залізо, цинк входять до 

складу різних ферментів, які беруть участь в процесах проліферації та 

диференціації клітин імунної системи. Тому їх прийнято називати імунними 

мікроелементами [4, 176, 182, 226].  

Незважаючи на численні дослідження, присвячені вивченню впливу 

мікроелементів на функціонування імунної системи, їх біологічне значення 

вивчено далеко не повністю, особливо у дітей, які часто хворіють на ГРЗ.  

Залізо бере активну участь в окисно-відновних та імунобіологічних 

реакціях, необхідних для процесів росту і кровотворення. Дефіцит заліза 

призводить до затримки фізичного, нервово-психічного, психомоторного, 

статевого розвитку, розвитку синдрому хронічної втоми, порушує роботу 
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ендокринних залоз, нервової, травної та серцево-судинної систем, зумовлює 

збільшення абсорбції важких металів. У результаті наростання гемічної 

гіпоксемії на тлі пригнічення активності ферментів тканинного дихання 

прогресують дистрофічні процеси в органах і тканинах [4, 142, 182, 198, 

264].  

Зниження рівня заліза призводить до пригнічення як Т-хелперної, так і 

Т-супресорної ланки імунітету. Іони заліза регулюють функціональну 

активність Т-лімфоцитів, а дефіцит його в організмі супроводжується 

зниженням активності нейтрофілів, природніх кілерів. Дефіцит заліза може 

свідчити про недостатність клітинної та гуморальної ланок імунітету [78, 

124, 142, 258].  

Цинк посідає друге місце після заліза за поширеністю в організмі 

людини та входить до складу більше, ніж 300 ферментів, у тому числі 

алкогольдегідрогенази, ДНК- та РНК-полімераз, фосфатази, дегідрогеназ, 

карбоксипептидази, ферментів синтезу триптофану та інших [22, 78, 256]. 

Його біологічна роль реалізується шляхом участі в синтезі РНК та білка, 

гальмуванні вільнорадикального окиснення, посиленні процесів поділу і 

диференціювання клітин та репарації тканин. Цинк входить до складу 

інсуліну, цинкзалежними є адренокортикотропний, соматотропний і 

гонадотропний гормони. Також цей елемент бере участь у гемопоезі – 

описані цинкзалежні анемії [83, 176, 227]. 

Крім того, цинк бере участь у формуванні багатьох ланок імунної 

відповіді, здійснює імуномодулюючий вплив, підтримує баланс між 

клітинним та гуморальним імунітетом, є активатором функції Т-лімфоцитів, 

продукції ними цитокінів, знижує інтенсивність алергічних проявів [89, 224, 

265]. Дефіцит цинку призводить до порушення функціонування як 

неспецифічних, так і специфічних механізмів захисту макроорганізму, 

пригнічення Th1-імунної відповіді за рахунок зниження продукції ІФН-γ, 

ІЛ-2, зменшення маси лімфоїдної тканини (тимусу, лімфовузлів, селезінки, 

мигдаликів) і загальної кількості лейкоцитів, провокує розвиток атопічних 



23 
 

захворювань. Різке зниження вмісту цинку виявлено у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ. Доведено, що призначення цинку знижує ризик розвитку 

ГРЗ і одночасно з емпіричною антибактерійною терапією може скоротити 

тривалість стаціонарного лікування хворих на пневмонію дітей [176, 175, 

182, 198]. 

Мідь – мікроелемент антиоксидантного захисту, що входить до складу 

церулоплазміну, цитохромоксидази, тирозинази, аскорбінази, інших 

ферментів. Вона бере участь у гемопоезі та метаболізмі заліза, обміні й 

окисленні аскорбінової кислоти, адреналіну, серотоніну, у регуляції 

рівноваги біогенних амінів у крові, процесах мієлінізації в нервовій системі 

[4, 124, 274]. Цей елемент має значення у підтримці нормальної будови 

сполучнотканинних волокон, впливає на вуглеводний обмін, тканинне 

дихання. Мідь має виражені протизапальні властивості, знижує активність 

аутоімунних захворювань, бере активну участь у процесах функціонування 

імунної системи. Враховуючи, що мідь входить до складу окисних 

ферментів, під час захворювання необхідність організму у цих ферментах 

зростає [157, 176, 292]. 

Таким чином, в патогенезі пневмонії важливе значення мають 

порушення в імунному статусі, системі антиоксидантного захисту, а також в 

мікроелементному складі крові. При цьому вивчення цілого ряду важливих 

патогенетичних аспектів пневмонії у часто хворіючих на ГРЗ дітей, які 

стосуються змін у редокс-системі глутатіону, вивчення показників цитокінів, 

вмісту β2-МГ, а також мікроелементів крові (залізо, цинк, мідь) дадуть 

можливість удосконалити патогенетичне лікування та ефективність 

профілактичних заходів. 

 

1.3 Сучасні методи діагностики пневмонії у дітей 

 

Сукупність анамнестичних, клінічних даних, інструментальних та 

лабораторних методів дослідження дозволяє верифікувати діагноз 
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пневмонії. Значну роль у розвитку пневмонії в групі ЧХД на ГРЗ дітей 

відіграють ендо- та екзогенні фактори. Недооцінка преморбідного фону 

веде до несвоєчасної діагностики, нераціонального ведення пацієнта, 

неповноцінності профілактичних заходів щодо зниження захворюваності на 

ГРЗ. Важливе значення має ретельно зібраний спадковий анамнез. За 

результатами епідеміологічного дослідження більше 56 % дітей мають хоча 

б одного із батьків з виявленою в дитинстві підвищеною схильністю до 

інфекцій дихальних шляхів, і тільки у 9 % дітей батьки не часто хворіли на 

ГРЗ в дитинстві. Ймовірно, причиною цього є генетично обумовлена 

затримка розвитку імунної системи [23, 44, 47, 243].  

Для успішної діагностики пневмонії важливе значення мають 

правильно та ретельно зібраний анамнез хвороби. Основними клінічними 

проявами, які дозволяють запідозрити у дитини пневмонію, є симптоми 

токсикозу (лихоманка, слабкість, адинамія, зниження апетиту, діурезу), 

дихальної недостатності (ДН) (тахіпноє, задишка, ціаноз), фізикальні дані 

(укорочення перкуторного звуку над ділянкою ураження легень і 

локалізовані тут же аускультативні зміни) [48, 58, 246]. Експерти ВООЗ 

вважають, що в типових випадках для пневмонії характерні: фебрильна 

температура з тривалістю більше 3 днів; ціаноз і наявність наступних ознак 

респіраторного дистресу: - задишка більше 40 у дітей від року до 5 років, 

більше 30 у дітей старше 5 років за відсутності ознак бронхіальної 

обструкції; тахіпное; кашель, який у 15-25 % дітей може бути відсутнім [87, 

91, 128, 270].  

В сучасній класифікації пневмоній враховують умови їх розвитку, 

особливості інфікування легеневої тканини, стан імунологічної реактивності 

організму. Такий підхід дозволяє з високою ймовірністю визначити 

етіологію захворювання, призначити адекватне лікування, яке вимагає 

введення першої дози антибактерійного препарату (АБП) не пізніше 8 годин 

від початку захворювання [109, 126, 135, 265].       
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Загальноприйнятим стандартом діагностики пневмонії є лабораторна 

діагностика, яка включає підрахунок кількості лейкоцитів і їх формули: 

лейкоцитоз більше 10-12x109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво (> 10% 

паличкоядерних нейтрофілів) вказують на високу ймовірність бактерійної 

інфекції. Предикторами несприятливого перебігу запального процесу в 

легеневій паренхімі є лейкопенія <3x109/л або лейкоцитоз більше 25x109/л 

[46, 102, 163, 236]. 

Встановлення етіологічної структури пневмоній з ряду причин 

ускладнене. Для бактеріологічного аналізу зазвичай використовується 

секрет з верхніх дихальних шляхів або трахеальний аспірат (мокротиння), 

але виявлені мікроорганізми у верхніх дихальних шляхах не завжди 

ідентичні мікрофлорі нижніх дихальних шляхів. Для діагностики 

мікоплазменої та хламідійної етіології пневмоній використовують 

імунологічні або молекулярні методи дослідження [18, 40, 117, 244]. 

Найбільш інформативним дослідженням хворих на пневмонію є 

рентгенографія органів грудної клітки (ОГК). Введення обов’язкового 

рентгенологічного підтвердження до «золотого стандарту» діагностики 

пневмонії дозволяє на ранніх стадіях патологічного процесу діагностувати 

захворювання та своєчасно призначити необхідну терапію [48, 51, 57, 261]. 

Рентгенологічне дослідження дозволяє запідозрити етіологію пневмонії. 

Інфільтративні зміни можуть бути долевими, що характерно для 

бактерійних пневмоній (в тому числі пневмококових, викликаних 

анаеробами, грибами). Дифузна двохстороння інфільтрація типова для 

таких збудників, як пневмокок, стафілокок. Вогнищева та дрібновогнищева 

інфільтрація може бути гомогенною (пневмокок, легіонела) або 

негомогенною (стафілокок, віруси, мікоплазма). Поєднання 

інфільтративних та інтерстиційних змін типово для пневмонії вірусної, 

мікоплазменної і пневмоцистної. Інтерстиційні зміни можуть бути 

міліарними (мікобактерія тубуркульозу, гриби) або сітчастими (віруси, 

пневмоцисти, мікоплазма, хламідії) [65, 91, 94, 99]. 
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Комп’ютерна томографія (КТ) легень виправдана лише для 

проведення диференційної діагностики, якщо звичайна рентгенограма 

малоінформативна і для більш точної оцінки можливих ускладнень. 

Дослідження дозволяє виявити ранні інфільтративні та інтерстиційні зміни, 

коли рентгенографія ще не інформативна, а також порожнини, 

лімфаденопатію, плевральний випіт, дрібновогнищеві зміни [127, 137, 152, 

155].  

В якості додаткових об’єктивних критеріїв діагностики 

використовують електрокардіографію (ЕКГ), ехокардіоскопію (ЕХО-КС) з 

доплер-картуванням. Оскільки у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, 

приблизно у половини випадків зустрічається захворювання ЛОР-органів, 

вони потребують консультації ЛОР-спеціаліста.  

В плані диференційної діагностики слід враховувати, що неефективне  

лікування пневмонії  може бути маскою туберкульозу легень, онкологічних 

або імунологічних захворювань (васкуліти, альвеоліт, еозинофільна 

пневмонія), вроджених вад розвитку, муковісцидозу, дефіциту α1-

антитрипсину, патології гастроезофагальної зони та серцево-судинної  

системи [65, 152, 155, 293]. 

 

1.4  Комплексне лікування дітей з пневмонією, які часто хворіють на  

ГРЗ  

Проблеми раціональної терапії пневмонії залишаються актуальними 

протягом багатьох років. Це обумовлено значною поширеністю 

захворювання, помилками в діагностиці та лікуванні, високими 

показниками летальності. Лікування дітей, хворих на пневмонію, проводили 

згідно наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005 р. Актуальними і 

невирішеними залишаються питання раціональної терапії пневмоній у 

дітей, які часто хворіють на ГРЗ, яка є невизначеною в протокольному 

лікуванні, а також подальше призначення імунореабілітаційних заходів. 
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Лікування пневмонії у цих дітей на сьогоднішній день залишається 

остаточно не вирішеним в зв’язку з високою частотою неадекватного 

призначення антибіотиків, що призводить до появи резистентних 

мікроорганізмів та розвитку імуносупресії [51, 91, 126]. 

Призначення антибіотикотерапії є абсолютним показанням при 

пневмонії, несвоєчасність та неадекватність застосування якої може 

призвести до несприятливих наслідків. Незважаючи на успіхи у розробці та 

впровадженні нових антибактерійних препаратів (АБП), проблема їх 

успішного застосування при пневмонії залишається невирішеною, особливо 

у часто хворіючих на ГРЗ дітей. В умовах швидкого розширення арсеналу 

АБП змінюється спектр мікроорганізмів та ступінь їх чутливості. Однією з 

основних умов раціональної антибіотикотерапії при пневмонії є облік 

резистентності провідних збудників до АБП [126]. За даними досліджень, 

проведених в Росії, антибіотики призначають 25% - 50% дітей з ГРЗ, в 

Франції та США – 23% - 25%, в Китаї – 97%, що призводить до росту 

резистентності пневмотропної флори до пеніцилінів та макролідів, 

додаткових затрат, неефективності лікування [50, 54, 59, 241]. Призначення 

антибіотиків дітям, які часто хворіють на ГРЗ, нерідко є недоречним та 

нераціональним, оскільки призводить до порушення біоценозу дихальних 

шляхів з переважанням грамнегативної флори, яка має вирішальне значення 

в розвитку ускладнень, зокрема пневмонії у цих дітей. Відомо декілька 

основних механізмів антибіотикорезистентності: ферментативна інактивація 

антибіотика, у першу чергу за допомогою β-лактамаз; порушення 

проникливості зовнішньої клітинної мембрани; модифікація мішені 

переважно внаслідок мутації; активне виведення (ефлюкс) антибіотика з 

бактерійної клітини через клітинні канали [73, 85, 126, 278].              

При неускладнених пневмоніях надають перевагу пероральним 

формам препаратів. При тяжкому перебігу пневмонії лікування повинно 

починатись з парентерального введення антибіотика, а при поліпшенні 

стану пацієнта слід перейти в можливо коротші строки на пероральний 
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прийом цього ж препарату (ступенева терапія) [59, 54, 99, 272]. Запорукою 

успіху антибактерійної терапії є чітка реєстрація ефекту та адекватна зміна 

АБП у випадку його відсутності [96, 126, 288].  

Згідно до діючого протоколу при типовому перебігу неускладненої 

пневмонії призначаються: амінопеніциліни в амбулаторних умовах; 

захищені пеніциліни, резистентні до β-лактамаз (амоксицилін/клавуланат, 

амоксицилін/сульбактам); цефалоспорини 2-го покоління як монотерапію 

амбулаторно, стаціонарно – у комбінації з аміноглікозидами [109, 120, 

126]. У дітей, які часто хворіють на ГРЗ, зростає роль грамнегативної 

флори у розвитку ускладнень, зокрема пневмонії. Тому у цих хворих 

перевагу надають цефалоспоринам 3-го покоління, оскільки вони мають 

виражену антибактерійну активність до резистентних форм 

мікроорганізмів та розширений спектр дії відносно грамнегативних 

збудників на відміну від цефалоспоринів 1-го, 2-го покоління та β-лактамів 

[121, 126, 167]. 

Встановлено, що близько 65% бактерій можуть організовувати 

біоплівку – функціонально координовану, пов'язану з поверхнею об'єкта в 

захисній полісахаридній оболонці колонію асоційованих між собою 

бактерій з синхронізованою генною експресією. У межах однієї біоплівки 

можуть співіснувати грампозитивні і грамнегативні бактерії, гриби. 

Бактерії в біоплівках залишаються живими при концентраціях 

антибіотиків в 1000 разів вище смертельних концентрацій для 

планктонних бактерій. Відомо, що вогнища біоплівки з’являються при 

багатьох бронхолегеневих інфекційно-запальних захворюваннях, зокрема 

при пневмонії  [167, 171, 245]. Протягом останніх років відзначається 

тенденція до поширення пеніцилінрезистентних штамів Str. pneumoniae, 

стійких до амінопеніцилінів, цефалоспоринів 1-го, 2-го поколінь і 

макролідів, у той же час доказано ефективність цефалоспоринів 3-го 

покоління щодо впливу на життєдіяльність бактерійних біоплівок [50, 51, 

57].  
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При важкій пневмонії із вираженим токсикозом не виключене 

застосування двох і більше антибіотиків: цефалоспорини 2-3-го та 

аміноглікозиди 1-2-го поколінь; карбопенеми із обов’язковим 

дотриманням принципу ступеневої терапії. При встановленій ролі 

анаеробних збудників обирають цефалоспорини 2-го покоління або 

метронідазол, при грибковій інфекції – флюконазол, кетоконазол. Якщо і в 

цьому випадку терапія безуспішна, припускають мікоплазмену та 

хламідійну етіологію пневмонії і призначають макроліди. Проте, широке 

застосування макролідів, особливо у дітей раннього віку, небажане, так як 

зростаюча роль атипової мікрофлори в розвитку пневмоній відзначається в 

шкільному віці. Крім того, нераціональний вибір антибіотиків швидко 

індукує розвиток резистентності мікрофлори дитини [54, 126].  

Ефективність лікування пневмонії у дітей, окрім адекватної 

етіотропної терапії, визначається також раціональною патогенетичною 

терапією [126]. 

Одним із патогенетичних механізмів виникнення кашлю у хворих на 

пневмонію є утворення в'язкого мокротиння, що погано виводиться та 

призводить до порушення бронхіальної прохідності. Для покращення 

мукоциліарного кліренсу трахеобронхіального дерева показані препарати, 

що стимулюють відкашлювання (секретомоторні, регідранти), які 

поділяються на препарати рефлекторної (коріння солодки, алтею, 

подорожника, плюща, терпінгідрат, гвайфеназин, ефірні олії лікарських 

рослин та ін.) та резорбтивної дії (натрію йодид, калію йодид, натрію 

гідрокарбонат та ін.) [73, 99, 126]. Друга група препаратів, що розріджують 

бронхіальний секрет – бронхосекретолітичні, муколітичні, до яких 

відносяться: ферментні препарати (трипсин кристалічний, рибонуклеаза та 

ін.), синтетичні муколітики (ацетилцистеїн, карбоцистеїн), стимулятори 

синтезу сурфактанту (бромгексин, амброксолу гідрохлорид), замінники 

сурфактанту (екзосурф) [72, 76, 126, 127]. 
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Протеолітичні ферменти (трипсин кристалічний, рибонуклеаза та ін.) 

зменшують в'язкість, еластичність мокротиння, набряк та явища 

запального процесу. Сьогодні ці препарати практично не застосовують, 

тому що на фоні їх дії досить часто розвиваються бронхоспазм, алергійні 

реакції, кровохаркання [126]. 

Синтетичні муколітики (ацетилцистеїн, карбоцистеїн) порушують 

структуру мукополісахаридів за рахунок розриву дисульфідних зв'язків та 

зменшують в'язкість мокроти. В наукових публікаціях продовжується 

дискусія щодо ефективності перорального застосування ацетилцистеїну. 

Експериментально доведена муколітична активність препарату лише при 

ендотрахеальному введенні. Ацетилцистеїн порушує структуру більшості 

антибіотиків, тому його приймають з інтервалом, не меншим, ніж 2 години 

[72, 104, 126, 135]. 

    У дітей, які часто хворіють на ГРЗ, можуть бути призначені 

антигістамінні препарати першого покоління для зменшення симптомів 

риніту. Однак їх використання пов’язане з несприятливими побічними 

ефектами, такими як сонливість. За даними деяких досліджень 

антигістамінні препарати другого покоління блокують міжклітинні ІСАМ 

(Inter-Cellular Adhesion Molecule) рецептори, що сприяє зменшенню адгезії 

збудників ГРЗ до поверхні клітин верхніх дихальних шляхів [104, 126, 

154].  

Однією з причин тривалого перебігу пневмонії та розвитку частих ГРЗ 

у дітей є порушення дисбалансу в системі оксиданти-антиоксиданти, 

ключовою ланкою якої виступає редокс-система глутатіону. У зв’язку з цим 

призначеня метаболічної терапії покращує роботу внутрішньоклітинних 

ферментних систем, активує тканинне дихання, окисно-відновлювальні 

процеси в організмі дитини, збільшує кількість енергії, що виробляється 

клітиною, відновлює засвоюваність вітамінів та мікроелементів, необхідних 

для боротьби з патогеном [160, 165, 169, 174]. Антигіпоксанти – це лікарські 

речовини, що підвищують резистентність організму до гіпоксії або 
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запобігають її, а також прискорюють нормалізацію функції клітини. 

Підвищення стійкості до гіпоксії забезпечують такі інтрамедіатори циклу 

Кребса, як фумарова, лимонна та янтарна кислоти. Остання з яких за 

клінічною класифікацією відноситься до субстратних антигіпоксантів [61, 

92, 198]. 

Янтарна кислота (бутадіоновая кислота, етан-1,2-дикарбонових 

кислот) – є універсальним проміжним метаболітом, що утворюється при 

розпаді вуглеводів, білків і жирів в рослинних і тваринних клітинах. Під 

впливом янтарної кислоти в організмі нормалізуються обмін гістаміну і 

серотоніну, покращується мікроциркуляція в органах і тканинах, 

гемодинаміка посилюється біоелектрична активність серця, відновлюється 

активність ключового окислювально-відновного ферменту дихального 

ланцюга мітохондрій клітин – цитохромоксидази. Поліонним розчином для 

внутрішньовенного введення є 1,5% розчин натрію N-метил-глутамінова 

сіль янтарної кислоти, а саме реамберин, який володіє дезінтоксикаційною, 

антигіпоксичною, антиоксидантною, гепато-, нефро- та кардіопротекторною 

дією на організм [198, 234]. Його головний фармакологічний ефект 

зумовлений здатністю підсилювати компенсаторну активацію аеробного 

гліколізу, знижувати ступінь пригнічення окисних процесів у циклі Кребса 

мітохондрій, збільшувати внутрішньоклітинний фонд макроергічних сполук 

– аденозинтрифосфату та креатинфосфату. Крім того, гальмує процеси 

перекисного окислення ліпідів у ішемізованих органах, здійснюючи таким 

чином мембраностабілізуючу дію на клітини організму [98, 169, 245]. 

Однак, в літературі не знайдено даних про застосування 1,5 % 

розчину натрію N-метил-глутамінової солі янтарної кислоти (реамберну) 

для корекції редокс-системи глутатіону при пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ. Тому дослідження ролі глутатіон-залежної 

ферментативної системи та її корекція відкриває нові перспективи у 

вирішенні проблеми підвищення адаптивних і компенсаторних 
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можливостей організму у цих дітей та ефективності лікування дітей з 

пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ. 

 

1.5  Основні принципи імунореабілітації дітей реконвалесцентів 

пневмонії, які часто хворіють на ГРЗ  

 Негативний вплив екзо- та ендогенних факторів може призвести до 

транзиторних функціональних порушень, які не потребують лікування, або 

до стійкого дисбалансу в роботі імунної системи, анергії або гіперергії. У 

дітей, які часто хворіють на ГРЗ, вплив бактерій, вірусів, продуктів їх 

секреції та ендотоксинів, що вивільняються в процесі лізису призводить до 

зниження імунологічної відповіді на запальний процес і розвитку 

вторинного імунодефіциту (ВІД) [60, 68, 71]. Численні дослідження 

свідчать, що низька резистентність таких дітей до респіраторних патогенів 

пов’язана з вираженими порушеннями фагоцитарної ланки імунітету, 

низьким рівнем показників інтерферонового статусу. Так, для корекції 

порушень функції клітин моноцитарно-макрофагальної системи 

пропонують метилурацил, пентоксил, нуклеїнат натрію, поліоксідоній, 

лікопід, лісобакт, рибомуніл та інші. При дисфункції Т-клітинної ланки 

імунітету призначають наступні препарати: Т-активін, тимоген, тималін, 

імунофан, поліоксідоній, левамізол, нуклеїнат натрію, ербісол. При 

порушенні функції В-клітинної ланки імунітету – мієлопід, поліоксидоній, 

препарати імуноглобулінів, бактерійні полісахариди (пірогенал), імунофан  

[70, 103, 116, 147, 305].   

Ряд досліджень вказують на порушення синтезу ІФН у дітей, які 

часто хворіють на ГРЗ. Інтерферони виробляються клітинами під впливом 

різноманітних індукторів і їх синтез є генетично детермінований. Вони 

підсилюють протиінфекційний імунітет, стимулюють або пригнічують 

утворення антитіл і формування реакції гіперчутливості сповільненого 

типу, блокують Т-супресорну і активують ефекторну ланку клітинного 
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імунітету. Також вони пригнічують внутрішньоклітинне розмноження 

багатьох видів вірусів (ДНК- і РНК-вірусів), бактерій, активують В-,Т-

лімфоцити, макрофаги, НК-клітини, синтез та дію інших цитокінів, 

володіють антипроліферативною дією [110, 123, 161, 178]. 

Для стимуляції натуральних кілерів призначають препарати 

інтерферонів: природні – ІФН-γ (людський імунний); рекомбінантні – 

реаферон, віферон, генферон та інші; синтетичні індуктори ендогеного 

інтерферону – циклоферон, мефенамова кислота, кагоцел, аміксин, 

гропринозин, амізон [185, 204, 205, 242].  

Враховуючи відсутність вакцин, для запобігання розвитку частих ГРЗ 

у дітей широко використовують засоби імунореабілітації. Серед них 

заслуговують на увагу препарати бактерійного походження – 

високоочищені бактерійні лізати (бронхо-мунал, бронхо-ваксом, імудон, 

респіброн), мембранні фракції (лікопід, біостим) і рибосомально-

протеогліканові комплекси (рибомуніл) [207, 212, 274]. Бактерійні 

імуномодулятори залежно від «точки прикладання» мають топічну або 

комбіновану дію. Враховуючи, що бактеріолізати і рибосомальні 

імуномодулятори не лише активують фактори неспецифічного захисту 

(макрофаги, інтерферон тощо), але й сприяють формуванню специфічного, 

переважно місцевого імунітету слизових оболонок, їх відносять до 

мукозальних вакцин [1, 4, 19, 207, 248]. 

Оскільки при інфекційних захворюваннях потреба в вітамінах, макро- 

та мікроелементах підвищується, достатнє їх поступлення відповідно до 

потреб організму є обов’язковою умовою для нормального розвитку і 

функціонування імунної системи, дозволяє не тільки зберегти 

резистентність до інфекційних агентів, але й ефективно елімінувати 

збудника з організму. Тому раціональна вітамінотерапія з включенням 

макро- та мікроелементів є невід’ємною ланкою в програмі оздоровлення 

часто хворіючих на ГРЗ дітей [5, 182, 189, 197, 180]. З урахуванням цього 

кожній дитині, особливо раннього віку, по закінченні гострого періоду 
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пневмонії повинен бути призначений курс адаптогенів в комплексі з 

полівітамінами [126].   

Дуже важливо зазначити, що у дітей, які часто хворіють на ГРЗ 

розповсюджений дисбіоз слизових оболонок ротоглотки, верхніх дихальних 

шляхів, кишечника, призводить до затяжного, рецидивуючого перебігу 

захворювань, розвитку ускладнень і потребує корекції [126, 190]. 

Позитивний ефект пробіотиків обумовлений біоценоз-опосередкованою 

активацією клітинного імунітету, яка повʼязана з підвищенням рівня 

цитотоксичних Т-лімфоцитів (СD8+) і Т-хелперів (СD4+). Доведено, що їх 

прийом супроводжується зменшенням кількості потенційно патогенних 

бактерій на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів, нормалізацією 

складу облігатної мікрофлори, яка запускає комплекс 

імуноопосередкованих реакцій, спрямованих на забезпечення повноцінного 

функціонування імунної системи і формування адекватної імунологічної 

відповіді [191, 192, 275]. Позитивний вплив лакто- і біфідофлори на 

проліферацію Т-регулюючих клітин сприяє відновленню балансу між Т-

хелперами 1-го та 2-го типу, прозапальними (фактор некрозу пухлин α, 

ІФН-γ, ІЛ-1,-6) і протизапальними (ІЛ-4,-10) цитокінами. [70, 74, 136, 183, 

279]. Модуляція місцевого імунітету здійснюється шляхом впливу на 

кишкову мікробіоту, стимуляцію секреції муцину, продукції секреторного 

IgA. Призначення пробіотиків на 33 % зменшувало потребу в призначенні 

антибіотиків при ГРЗ, а також сприяло профілактиці захворювання –  

зниженню захворюваності на ГРЗ на 19 % [71, 178, 199, 205]. 

Отже, імунореабілітація є однією з важливих ланок у системі 

оздоровлення таких дітей, яка включає комплекс заходів для попередження 

розвитку ГРЗ [166, 203, 204, 205]. Основні напрямки імунореабілітаційних 

заходів передбачають: 

- раціональний режим дня і харчування; 

- призначення полівітамінних препаратів з вмістом мікроелементів та 

антиоксидантів; 
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- використання фізіотерапевтичних методів (лікувальна фізкультура, 

масаж); 

- нормалізацію показників системи фагоцитозу, рівня ІФН- γ; 

- стимуляцію захисних функцій місцевого імунітету організму; 

- корекцію мікробіоценозу кишечника [24, 63, 141,162, 166]  

Відомий спосіб профілактики ГРЗ у дітей, що полягає в прийомі 

імунотропного препарату рослинного походження флавозиду, який є 

індуктором синтезу інтерферону, що має здатність пригнічувати реплікацію 

вірусів, стимулювати синтез ендогенних α- та γ-ІФН, володіє 

антиоксидантною активністю [202, 206]. Проте, недоліками його є 

відсутність впливу на систему фагоцитозу, яка перша забезпечує 

протимікробний захист організму та інші фактори резистентності слизових 

оболонок верхніх дихальних шляхів.        

Також для імунореабілітації дітей, які часто хворіють на ГРЗ 

використовували комбінацію імунотропних препаратів, а саме антраль та 

імунал перорально в поєднанні з розчином вілозену інтраназально, що 

сприяло зменшенню тривалості лихоманки, загальнотоксичних симптомів, 

зниженню частоти алергічних реакцій на медикаменти, позитивно впливало 

на динаміку показників клітинного імунітету (нормалізація кількості СD3+ 

Т-лімфоцитів, збільшення кількості Т-хелперів) [200, 204]. Однак його 

недоліком є недостатній вплив на інші ланки імунітету (противірусного та 

антибактерійного), зокрема інтерфероногенез та фагоцитоз.  

Відомий спосіб лікування дітей, які часто хворіють на ГРЗ, шляхом 

комплексного застосування імуномодулюючих препаратів з різним 

механізмом дії: стимулятора синтезу ендогенного інтерферону – 

циклоферону на фоні місячного курсового прийому адаптогену рослинного 

походження настоянки ехінацеї пурпурової, а також стимулятора 

антибактерійного імунітету ІРС-19 ендоназально, що здійснюється за 

рахунок впливу на різні ланки імунітету, а саме противірусного внаслідок 

збільшення синтезу ендогенного ІФН, підвищення неспецифічної 
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резистентністі організму проти найбільш розповсюджених бактерійних 

агентів [78, 208, 210]. Його недоліком є відсутність впливу на мікробіоценоз 

кишечника, що особливо важливо в умовах імунодефіцитного стану таких 

дітей.    

     Враховуючи, що у дітей недостатньо розроблений та впроваджений 

комплексний підхід до пофілактики частих ГРЗ, який би включав одночасну 

комбінацію імуномодулюючих препаратів з різним механізмом дії в 

поєднанні з пробіотиком і полівітамінними препаратом з вмістом 

мікроелементів ця проблема залищається актуальною і недостатньо 

вирішеною на даний час.  

Відомо, що надмірна стимуляція імунної системи може призвести до 

розвитку пухлинного процесу або імунозалежної патології, тому 

імуномодулятори повинні відповідати таким критеріям: мати високу 

доказану клінічну ефективність; вибірково впливати на дефект імунітету; 

бути безпечними; підвищувати якість життя пацієнта; випускатися в 

належних лікарських формах і дозах [111, 167, 170, 173]. Також для 

вирішення питання імунокорекції і вибору імунотропного препарату в 

першу чергу необхідно оцінити імунний статус хворого. Однак 

призначення імуномодулюючих препататів, таких як лікопід та бронхо-

мунал, не потребують оцінки імунного статусу, оскільки здійснюють 

вплив на неспецифічні ланки імунітету [89, 204]. 

Вивчена ефективність лікопіду у дітей, які часто хворіють на ГРЗ,  

дія якого забезпечується стимуляцією синтезу ІЛ-1, -6, -12, фактору 

некрозу пухлин-альфа, ІФН-γ, колонієстимулюючих факторів, 

функціональної (бактерицидної, цитотоксичної) активності фагоцитів 

(нейтрофілів, макрофагів), природних кілерів, проліферації Т- і В-

лімфоцитів, синтезу специфічних антитіл [63, 162, 171]. Проте, 

дослідження присвячені вивченню клінічного ефекту лікопіду у дітей з 

пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, немає. 
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Бронхо-мунал є препарат з лізату бактерій, які є найбільш частими 

збудниками ГРЗ і діє як місцева вакцина. У відповідь на це в організмі 

виробляються специфічні антитіла, активується як клітинний, так і 

гуморальний імунітет, продукція ІЛ-2 та інших цитокінів, експресія 

адгезивних молекул на моноцитах і нейтрофілах, що полегшує міграцію 

клітин в вогнище запалення [206, 207, 208, 259, 283]. 

Препарат вітрум кідз містить збалансований набір вітамінів та 

ессенціальних біоелементів, що корегує мікроелементний склад крові, а 

саме рівень заліза, цинку, які регулюють процеси росту і диференціації 

клітин, функціональну активність Т-лімфоцитів, підтримують баланс між 

клітинним та гуморальним імунітетом, беруть активну участь в окисно-

відновних реакціях, необхідних для процесів росту і кровотворення [208, 

209, 218]. 

Для корекції дисбіозу заслуговує уваги мультикомпонентний 

пробіотик лактомун, що містить комбінацію живих бактерій: Lactococcus 

lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, які знижують 

реактивність Т-хелперів 2-го типу при одночасному підвищенні 

реактивності Т-хелперів 1-го типу і Т-супресорів [56,198, 201]. 

Отже, результати численних публікацій переконливо свідчать про 

високу профілактичну ефективність імуномодуляторів при їх 

раціональному використанні в імунореабілітації дітей, які часто хворіють 

на ГРЗ [147, 173]. Проте їх ефективність при пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ не висвітлена. Призначення імуномодуляторів у даної 

категорії дітей, на нашу думку, може сприяти зниженню захворюваності їх 

на пневмонію.  

Висновки до розділу  

Патогенетичні аспекти розвитку пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ висвітлені недостатньо. Дана категорія дітей 

характеризується виснаженням адаптаційних можливостей організму за 

рахунок зниження антиоксидантного захисту, що призводить до 
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порушення тканинного дихання, розвитку гіпоксії; зниженою 

імунологічною реактивністю і розвитком вторинного імунодефіциту, 

взаємоповʼязаного з дефіцитом мікроелементів, зокрема заліза і цинку, 

який не забезпечує адекватної  імунної відповіді організму на інфекційно-

запальний процес. Недостатньо вивчені способи прогнозування ризику 

розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ.   

За останні роки досягнуто значних успіхів у лікуванні дітей, хворих 

на пневмонію. Однак одержані результати не задовільняють в повній мірі 

вимоги до підвищення ефективності їх патогенетичного лікування та 

профілактики пневмонії, як ускладнення ГРЗ у дітей, які часто хворіють. 

Тому виникає необхідність вивчення ефективності використання 

препаратів метаболічної, системної цитопротекторної, імунотропної дії, 

пробіотиків та полівітамінних препаратів з вмістом мікроелементів, що 

дозволить оптимізувати лікування таких хворих шляхом підвищення 

ефективності патогенетичної терапії та імунореабілітаційних заходів.  

 

За матеріалами, викладеними в даному розділі, опубліковано: 

1. Матейко Г. Б. Сучасні патогенетичні аспекти розвитку та 

прогнозування перебігу пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання / Г. Б. Матейко, Пилюк І. І. // Современная 

педиатрия. – 2013.– №8. – С. 64 – 68.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Для виконання поставлених завдань і досягнення мети дисертації, 

обрано об’єкт дослідження, розроблено дизайн та визначено комплекс 

клініко-інструментальних, лабораторних досліджень та методи лікування. 

 

2.1 Об’єм обстежень та загальна характеристика обстежених осіб 

 

Робота проводилась на клінічній базі кафедр дитячих інфекційних 

хвороб (зав. кафедри д.мед.наук, професор Г. Б. Матейко) та дитячих хвороб 

післядипломної освіти (зав. кафедри д.мед. наук, професор О. Б. 

Синоверська) ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (ректор – д. мед. наук, професор М. М. Рожко) – відділення 

№3 Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (головний 

лікар – Р.С. Остяк), пульмонологічного і педіатрично-діагностичного 

відділень Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні (головний 

лікар – Р. Й. Котурбаш). 

Обстежено 220 дітей віком від 3 до 8 років, з них: 180 хворих на 

пневмонію, які знаходились на стаціонарному лікуванні та 40 хворих дітей, 

у яких ГРЗ не ускладнились пневмонією. Розподіл дітей був наступний: І 

група – основна: 120 дітей, хворих на пневмонію, які часто хворіють на ГРЗ, 

розділені на 3 підгрупи: підгрупу Іа склали 40 дітей, які отримували базову 

терапію з приводу пневмонії згідно наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005 

р.; підгрупу Іб – 40 дітей отримували базову терапію і препарат з 

антиоксидантним, антигіпоксичним і органопротекторним ефектами; 

підгрупу Ів – 40 дітей, які отримували базову терапію, препарат з 

антиоксидантним, антигіпоксичним і органопротекторним ефектами і в 

подальшому профілактику ГРЗ; ІІ група – група порівняння: 60 дітей з 

пневмонією, які епізодично хворіють на ГРЗ. ІІІ група – 40 хворих дітей, у 
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яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. Контрольну групу склали 30 

здорових дітей аналогічного із хворими віку, які спостерігались в дитячій 

поліклініці по місцю проживання (рис. 2.1.). 

Рис. 2.1. 

220 дітей віком від 3 до 8 років 

 

 

 

Підгрупа Іа (40 

дітей) 

отримували 

базову терапію з 

приводу 

пневмонії згідно 

наказу МОЗ 

України №18 від 

13.01.2005 р.  

 Підгрупа Іб (40 

дітей) 

отримували 

базову терапію і 

препарат з 

антиоксидант-

ним, антигіпо-

ксичним і 

органопротекто-

рним ефектами 

 Підгрупа Ів (40 

дітей) отримували 

базову терапію, 

препарат з анти-

оксидантним, 

антигіпоксичним і 

органопротектор-

ним ефектами та 

профілактику 

частих ГРЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Кількісна характеристика обстежених осіб 
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Показаннями для формування основної групи були: 

- діти від 3 до 5 років у яких пʼять і більше, старше 5 років – чотири і 

більше випадків ГРЗ протягом одного року. 

- Виключення хворих: 

- наявність гострих та хронічних в стадії загострення супутніх 

патологій (ендокринної, серцево-судинної, сечо-статевої та 

центральної нервової системи), аутоімунних, алергічних захврювань в 

т.ч. бронхіальна астма, Епстейна-Барр вірусною (EBV), 

цитомегаловірусною (CMV) інфекцій ЛОР-патологія; 

- з гельмінтозами; 

- в яких за клініко-епідеміологічними даними діагностовано грип; 

- які отримували імунотропні препарати впродовж шести попередніх 

місяців; 

- з наявністю психічної патології (чи у їх батьків), яка може впливати на 

комплайенс між пацієнтом та лікарем. 

Дослідження проходило в два етапи. Спостереження на І етапі 

(стаціонарному) включало клінічне обстеження хворих, вивчення анамнезу, 

даних клінічних інструментальних та лабораторних досліджень, які 

проводились на 1-2 і 12-14 день стаціонарного лікування. На ІІ етапі 

(амбулаторному) у дітей підгрупи Ів через 1 місяць після завершення 

стаціонарного лікування з приводу пневмонії, здійснювали профілактику 

ГРЗ, яку проводили в передсезонний та сезонний період підвищення 

захворюваності, а саме з початку вересня поточного до кінця березня 

наступного року. Клінічне спостереження здійснювали через 3, 6 та 12 

місяців від її початку. Перед та після завершення профілактики ГРЗ 

визначали вміст цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ) та β2-МГ в сироватці крові, 

мікроелементний склад крові (залізо, цинк, мідь), функціональний стан 

ферментів редокс-системи глутатіону (ГР, ГП, ГТ, ГГТП). 
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При аналізі медичної документації оцінювали стандартний набір 

клініко-діагностичних показників: дані клінічних, лабораторних та 

інструментальних обстежень. Загальноклінічне дослідження включало 

детальний аналіз скарг, анамнезу захворювання, життя, в тому числі 

спадкового, анте-, інтра- та перинатального. При вивченні анамнезу дітей 

досліджуваних груп вивчали частоту ГРЗ протягом року, попередні епізоди 

пневмонії, наявність хронічних вогнищ інфекції (тонзиліти, аденоїдити), 

факторів, які сприяють розвитку пневмонії. До останніх відносять 

особливості преморбідного фону (гіпотрофія, анемія, рахіт, патологія ЦНС, 

вогнища хронічної інфекції) та екзогенні фактори (соціально-побутові 

умови, оцінка харчування). Також вивчали особливості спадкового та 

епідеміологічного анамнезу.  

Об'єктивне обстеження включало визначення важкості загального 

стану, типу конституції, відповідності віку фізичного і психомоторного 

розвитку, дослідження дихальної, серцево-судинної, травної і сечовидільної 

систем.  

Верифікація діагнозу пневмонії, ускладнень та підбір терапії дітей 

проводилась згідно з Наказом №18 від 13.01.2005 р. МОЗ України 

“Протокол лікування пневмонії у дітей” із врахуванням ступеня важкості 

пневмонії, яка проводилась за бальною шкалою розробленою за 

матеріалами 12 з'їзду педіатрів України в 2010 році [126]. Використання 

шкали оцінки тяжкості пневмонії у дітей дозволяє об’єктивно оцінити 

необхідність госпіталізації, її тривалість у конкретного пацієнта. Чим 

більша кількість балів по даній шкалі, тим більш ймовірний несприятливий 

прогноз захворювання. За походженням у дітей пневмонія була 

позалікарняна (негоспітальна). За клініко-рентгенологічною формою: 

вогнищева, сегментарна, долева (крупозна). За локалізацією: однобічна 

(ліво- чи правобічна) або двобічна.  

Тяжкість клінічного перебігу пневмонії обумовлена наявністю та 

ступенем проявів ДН, токсикозу, а також наявністю ускладнень.  
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Ускладненя, які виникали в динаміці захворювання: токсичні, гнійні 

легеневі (слизисто-гнійний, гнійний ендобронхіт, плеврит). За перебігом 

діагностували тільки гострі  пневмонії (тривалістю до 6 тижнів).  

Токсичний синдром діагностували на основі наступних симптомів: 

гіпертермія, тахікардія, порушення мікроциркуляції (блідість, мармуровий 

малюнок шкіри, акроціаноз). 

Критеріями слизисто-гнійного та гнійного ендобронхіту слугували 

продуктивний кашель з виділенням мокротиння та слизисто-гнійне і гнійне 

запалення трахеобронхіального дерева за результатами санаційно-

діагностичної бронхоскопії. 

Всім дітям проводили загальноприйняті клінічні, інструментальні, 

лабораторні методи обстеження. Ряд специфічних біохімічних та 

імунологічних досліджень проводили до та після лікування, а також через 1 

місяць після стаціонарного лікування, тобто перед профілактикою ГРЗ та 

після її проведення. 

Показник насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем визначали 

за допомогою пульсоксиметра ЮТАСОКСІ-201, призначеного для 

неінвазивного транскутанного моніторингу ступеню оксигенації. Метод 

ґрунтується на різному ступені поглинання інфрачервоного світла 

редукованим гемоглобіном і оксигемоглобіном. 

Рентгенологічне дослідження проводили всім дітям до початку 

лікування в прямій та, при необхідності, в боковій проекціях та після 

закінчення лікування в стаціонарі. Термін повторного дослідження залежав 

від тяжкості перебігу пневмонії, характеру ускладнень.  

Всім дітям проводили ЕКГ з використанням апарату “Cardiomax-FX-

326U” (Fucuda Denshi, Японія) та комплексу діагностичного 

автоматизованого “Кардіо+” (НВП “Метекол” м. Ніжин) з визначенням 

частоти серцевих скорочень (ЧСС), ритму і провідності серця, процесів 

реполяризації та ознак гіпоксії міокарду до і за показаннями – після 

лікування.  
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При ультразвуковому дослідженні серця і магістральних судин, яке  

проводилось усім дітям (ультразвукова система HDII XE, PHILIPS, США, 

2008), оцінювали морфо-функціональні критерії серця і магістральних 

судин (фракція викиду крові, тиск в легеневій артерії). 

Важливим методом оцінки активності запального процесу в бронхах 

була бронхоскопія. Показання до бронхоскопії, класифікацію ендобронхітів 

визначали згідно наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005 року [126]. 

Процедуру бронхоскопії здійснювали у відділенні анестезіології та 

інтенсивної терапії. При цьому вивчали стан слизової оболонки, характер і 

поширеність запального процесу трахеобронхіального дерева, виключали 

наявність аномалій розвитку трахеї і великих бронхів у візуально доступних 

місцях. Кількість бронхоскопічних санацій та терміни їх проведення 

визначались важкістю перебігу пневмонії, характером ендобронхіту.  

2.2 Методики дослідження 

Дані дослідження проводили на 1-2 і 12-14 день стаціонарного 

лікування, через 1 місяць після його завершення, тобто перед 7-ми місячним 

курсом профілактики ГРЗ та після її проведення.  

Показники функціонування антиоксидантної системи, а саме 

активність глутатіонпероксидази, глутатіоредуктази, глутатіонтрансферази, 

гамаглутамілпероксидази в сироватці крові вивчали на базі сертифікованої 

МОЗ України (атестат №001479 від 03.02.10 р.) біохімічної лабораторії 

Івано-Франківського національного медичного університету (зав. кафедри 

біологічної та медичної хімії – доктор біологічних наук, професор Г.М. 

Ерстенюк).  

Вміст глутатіонредуктази визначали за методом М.І. Прохорової 

(1983 р.). В нормі, згідно методики, активність глутатіонредуктази 

становить (0,19±0,05) нмоль/хв. г білка [146].   

Активність глутатіопероксидази досліджували за методом С. Н. 

Власової (1983 р.). Згідно даних фірми-виробника рівень 
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глутатіонпероксидази в сироватці крові в нормі складає (0,16±0,08) 

мкмоль/хв×мг [146].  

Активність глутатіонтрансферази також визначали за методом С.Н. 

Власової (1983 р). Згідно даних фірми-виробника рівень 

глутатіонтрансферази в сироватці крові в нормі складає (16,35±0,12) од/л 

[172].  

Активність гамаглутамілтранспептидази, яка є мембранним 

ферментом, що каталізує перенесення глутамінових груп з глутатіона на 

амінокислоти визначали в сироватці  крові на основі кінетичної реакції з L-

γ-глютаміл-3-карбокси-4-нитроанилидом. Згідно даних фірми-виробника 

рівень гамаглутамілтранспептидази в сироватці крові в нормі складає 

(16,35±0,78) нмоль/л [114].  

З метою оцінки деяких показників цитокінів визначали в сироватці 

крові рівень ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ, а також β2-МГ на базі сертифікованої МОЗ 

України (атестат №003784 від 03.09.14 р.) централізованій лабораторії з 

діагностики ВІЛ-інфекції, токсоплазмозу, венеричних захворювань та 

вірусних гепатитів обласного центру профілактики зі СНІДом Івано-

Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (зав. лабораторією – 

Прокоф̓ єва О.О.).  

Вміст ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ, β2-МГ, визначали методом ІФА на 

спектрофотометрі «Anthos 2020» (Австрія) при довжині хвилі 450 нм з 

використанням тест-системи фірми «Вектор-Бест» (Новосибірськ) – ІЛ-4, 

ІФН-γ, Orgenium (Фінляндія) – ІЛ-2 та Orgentec GmbH (Німеччина) – β2-МГ. 

Даний метод є твердофазним імуноферментним аналізом (ІФА), що 

грунтується на принципі «сендвічу». Вміст цитокінів виражали в пг/мл, β2-

МГ в мкг/мл.  

Визначення вмісту заліза, цинку, міді в цільній крові визначали 

методом атомно-абсорбційних вимірів. Метод заснований на розпиленні 

розчину мінералізата в повітряно-ацетиленовому полум ̓ ї і вимірюванні 



46 
 

резонансного поглинання атомів досліджуваного елементу за допомогою 

атомно-абсорбційного спектрофотометра [175, 176].  

Всім хворим проводили: загальноклінічні аналізи крові, сечі, калу, 

біохімічні аналізи сироватки крові.  

Загальний аналіз крові здійснювали з визначенням гемоглобіну за 

методом Салі, кольорового показника, кількості еритроцитів, лейкоцитів 

пробірковим методом з підрахунком в камері Горяєва; лейкоцитарної 

формули у мазках; швидкості осідання еритроцитів за методом Панченкова.  

Дітям з наявністю захворювань ЛОР-органів, призначали консультацію 

отоларинголога. 

 

2.3 Патогенетичне лікування дітей реконвалесцентів пневмонії, які 

часто хворіють на ГРЗ.  

 

Всім дітям, хворим на пневмонію, що знаходились на стаціонарному 

лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні та обласній клінічній 

інфекційній лікарні призначали стандартну терапію згідно “Протоколу 

діагностики та лікування пневмонії у дітей”, затвердженого наказом МОЗ 

України №18 від 13.01.2005 року [126]. Комплексне лікування з приводу 

пневмонії включало використання антибіотиків (захищені пеніциліни – 

уназин, ампісульбін, амоксицилін-клавуланат; сучасні макроліди – 

азитроміцин; карбопенеми; у дітей, які часто хворіють на ГРЗ перевагу 

надавали цефалоспоринам III, IV покоління та їх комбінації з 

аміноглікозидами), а також передбачало призначення бронхолітичних, 

муколітичних середників (лазолван, ацетилцистеїн, бромгексин, 

фітопрепарати з плюща, подорожника, кореня солодки, ферментні 

препарати), препаратів з антиоксидантною властивістю (аскорбінова 

кислота), детоксикаційну терапію (призначення інфузій, ентеросорбентів) та 

фізичних преформованих факторів (інгаляції через небулайзер з додаванням 



47 
 

лікарських препаратів, вібраційний масаж, електрофорез лікарських 

препаратів) [91, 126, 171].  

При тяжкому перебігу пневмонії терапію починали з парентерального 

введення антибіотика, а при покращені клінічного стану пацієнта (зниження 

температури тіла менше 380С протягом 24-48 год., покращення загального 

стану, зменшення проявів ДН) переводили на пероральний прийом цього ж 

препарату (ступенева терапія) [120, 121, 126].    

В протокольному лікуванні пневмонії недостатньо висвітлено 

застосування препаратів метаболічної дії, які б позитивно впливали на 

відновлення функціонального стану редокс-системи глутатіону. Тому ми 

застосували спосіб лікування дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, 

який полягає в поєднанні протокольної терапії з препаратом, який володіє 

антиоксидантним, антигіпоксичним і органопротекторним ефектами для 

корекції активності глутатіон-залежної ферментативної системи. Крім 

цього, ми запропонували спосіб профілактики ГРЗ у таких дітей з метою 

зниження їх ризику розвитку і пневмонії як ускладнення.  

Препарат 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти (реамберин) виробник ТОВ "Науково-технологічна фармацевтична 

фірма "Полісан", м.Санкт-Петербург, Російська Федерація (реєстраційне 

посвідчення UA/0530/01/01) чинить дезінтоксикаційну, антигіпоксичну, 

антиоксидантну, гепато-, нефро- та кардіопротекторну дію. Головний 

фармакологічний ефект препарату зумовлений його здатністю підсилювати 

компенсаторну активацію аеробного гліколізу, знижувати ступінь 

пригнічення окисних процесів у циклі Кребса мітохондрій, а також 

збільшувати внутрішньоклітинний фонд макроергічних сполук – 

аденозинтрифосфату та креатинфосфату. Активує антиоксидантну систему 

ферментів i гальмує процеси перекисного окиснення ліпідів у ішемізованих 

органах, чинить мембраностабілізуючу дію на клітини головного мозку, 

міокарда, печінки та нирок [92, 196]. 
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Крім того, препарат дає можливість зменшити токсичний впив 

атибіотикотерапії. Діти отримували 1,5 % розчин натрію N-метил-

глюкамінової солі янтарної кислоти з розрахунку 10 мл/кг на 2 введення 

протягом 5 діб. 

На ІІ етапі (амбулаторному) дітям підгрупи Ів через 1 місяць після 

завершення стаціонарного лікування з приводу пневмонії, здійснювали 

профілактику ГРЗ згідно основних принципів імунореабілітаційних заходів, 

яку проводили в передсезонний та сезонний період підвищення 

захворюваності, тобто з початку вересня поточного до кінця березня 

наступного року (табл.2.1).  

Таблиця 2.1. 

Схема профілактики ГРЗ у дітей, які часто хворіють  

Назва 

препарату 

Доза Місяці прийому 

ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ 

Глюкоза 

мінілмура-

мілдіпептид  

1 таб. 1 раз на день 

впродовж 10 днів 

+   +   +  

Препарат з 

лізату бактерій  

1 крап. 1 раз на день 

впродовж 10 днів 

+ +  +      

Вітамінно-

мінеральний 

комплекс 

1 таб. 1 раз на день 

впродовж 1 місяця 

+   +    

Мультикомпо-

нентний про-

біотик 

1 саше 1 раз на день 

впродовж  14 днів 

+   +    

 

Діти підгрупи Ів за способом профілактики поділялись: 20 дітей 

отримували одночасно два імуномодулюючі препарати з різним механізмом 

дії з 3-х разовим повторенням курсу, вітамінно-мінеральний комплекс та 

мультикомпонентний пробіотик з 2-х разовим повторенням курсу; інші 20 

дітей – один імуномодулюючий препарат (глюкоза мінілмурамілдіпептид), 

вітамінно-мінеральний комплекс та мультикомпонентний пробіотик згідно 

зазначеної схеми. Клінічне спостереження дітей підгрупи Ів здійснювали 
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перед проведенням профілактики ГРЗ через 3 місяці після отримання 

одноразового курсу препарату глюкози мінілмурамілдіпептиду, вітамінно-

мінерального комплексу і мультикомпонентного пробіотика та 3-х разового 

курсу препарату з лізату бактерій. Повторний клінічний огляд здійснювали 

через 6 місяців після отримання 2-х разового курсу препарату глюкози 

мінілмурамілдіпептиду, вітамінно-мінерального комплексу і 

мультикомпонентного пробіотика, а також через 12 місяців від її початку 

після повного завершення курсу.  

Перед проведенням 7-ми місячного курсу профілактики ГРЗ та після її 

завершення, визначали вміст цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ) та β2-МГ в 

сироватці крові, мікроелементний склад крові (залізо, цинк, мідь), 

функціональний стан ферментів редокс-системи глутатіону (ГР, ГП, ГТ, 

ГГТП). Спосіб захищено деклараційним патентом на корисну модель UA № 

93912 бюл. № 20, 27.10.14. 

Препарат глюкози мінілмурамілдіпептид, (лікопід) виробник ЗАТ 

«Пептек», Російська Федерація (реєстраційне посвідчення UA/10036/01/02), 

забезпечує активний синтез ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-12, фактору некрозу пухлин-

альфа, ІФН-γ, колонієстимулюючих факторів, стимулює функціональну 

(бактерицидну, цитотоксичну) активність фагоцитів (нейтрофілів, 

макрофагів), природних кілерів, посилює проліферацію Т- і В-лімфоцитів, 

підвищує синтезу специфічних антитіл. Препарат призначали по 1 таблетці 

(1 мг) 1 раз на день впродовж 10 днів, повторюючи прийом через кожні 2 

місяці (3 курси) [203, 205].  

Препарат з лізату бактерій (бронхо-мунал), які є найчастими 

збудниками ГРЗ (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella ozaenae, Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis), виробник 

Sandoz, Словенія (реєстраційне посвідчення № 508/10-300200000), діє як 

місцева вакцина, внаслідок чого в організмі виробляються специфічні 

антитіла, активується як клітинний, так і гуморальний імунітет, 
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неспецифічні фактори захисту (SIgA) та підвищується продукція ІЛ-2 та 

інших цитокінів, экспресія адгезивних молекул на моноцитах і 

нейтрофілах, що полегшує міграцію клітин в вогнище запалення, 

стимулюється активність В- і Т-лімфоцитів. Його призначали по 1 капсулі 

1 раз на день тривалістю 10 днів, щомісячно, протягом 3-х місяців [201, 

202, 206, 208].     

Вітамінно-мінеральний комплекс (вітрум кідз), виробник «Unipharm 

Inc.» США (реєстраційне посвідчення UA/1576/01/01), корегує 

мікроелементний склад крові, зокрема рівень заліза, цинку та міді, які 

регулють процеси росту і диференціації клітин, функціональну активність 

Т-лімфоцитів, підтримують баланс між клітинним та гуморальним 

імунітетом, беруть активну участь в окисно-відновних реакціях. Його 

призначали дітям по 1 таблетці на добу протягом 1 місяця (2 курси) [4, 175, 

176]. 

Мультикомпонентний пробіотик (лактомун), що містить комбінацію 

живих бактерій (Lactococcus lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 

lactis не менше ніж 1,0*109 КУО/г), виробник Amsterdam, Нідерланди 

(реєстраційне посвідчення № 838/11-300200000) призначали по 1 саше 1 раз 

на добу протягом 14 днів, повторний курс через 3 місяці (2 курси) [190, 192]  

Діти з групи порівняння отримували тільки  базову терапію з приводу 

пневмонії згідно наказу МОЗ України № 18 від 13.01.2005 р. 

 

2.4 Методи статистичної обробки матеріалу 

 

Достовірність результатів досліджень оцінювали методом варіаційної 

статистики з використанням параметричних методів. Для визначення 

зв’язку між величинами використовували метод рангової кореляції 

Спірмена з обчисленням коефіцієнту кореляції (r), для прогнозування 

ризику розвитку захворювання – метод багатофакторного математичного 

аналізу. Ймовірність можливої помилки кожного показника визначали за 
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статистичним критерієм Стьюдента. Статистичну обробку отриманих 

результатів досліджень здійснювали на персональному комп’ютері з 

використанням сформованої бази даних обстежених пацієнтів і здорових 

осіб контрольної групи в програмі «STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat 

Soft Inc., № AXXR712D833214FAN5). Обчислювали середні значення (М), 

середні помилки середньої арифметичної (m). Графіки оформлені у 

програмах «Microsoft Excell» [55]. 

 

2.5 Забезпечення вимог біоетики 

 

Протокол обстеження дітей був затверджений етичною комісією з 

біоетики (голова – д.мед.наук, професор І. Г. Купновицька, протокол 

засідання № 83/15 від 03.06.2015 р.) співробітників кафедр дитячих 

інфекційних хвороб (зав. кафедрою – д. мед. наук, професор Г.Б. Матейко) 

та дитячих хвороб післядипломної освіти (зав. кафедрою – д. мед. наук, 

професор О.Б. Синоверська) ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» (ректор – д. мед. наук, професор М. М. Рожко). 

Протокол відображає етичні принципи, викладені у Белмондській 

доповіді (18.04.1979 р.) у відношенні до людей, які виступають суб'єктами 

обстеження, дотримуючись таких базових принципів, як повага до 

особистості дитини, нездатної до самозахисту, інформованість та згода 

батьків, оцінка ризику шкоди та користі і складений так, що дослідження не 

суперечать основним біоетичним нормам Гельсінської декларації, прийнятої 

Генеральною асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину (1977 р.), відповідним 

положенням ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових товариств, 

Міжнародному кодексу медичної етики (1983 р.) та законам України.  

Дякуємо адміністрації та співробітникам Івано-Франківської обласної 

клінічної інфекційної та Івано-Франківської обласної дитячої клінічної 

лікарні за щоденну практичну допомогу і сприяння у виконанні роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ПНЕВМОНІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГРЗ 

 

3.1 Клінічні особливості перебігу пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ  

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу пневмонії у 

дітей, які часто хворіють на ГРЗ, дасть можливість удосконалити їх 

патогенетичне лікування та запропонувати раціональні підходи до 

імунореабілітації з метою профілактики частих ГРЗ.  

Серед обстежених дітей основної групи було 62 (51,6 %) хлопчиків та 

58 (48,4 %) дівчаток, у групі порівняння – відповідно 38 (63,4 %) і 22 

(36,6%). При поступленні в стаціонар у більшості дітей обидвох груп 

пневмонії передували катаральні явища з боку верхніх дихальних шляхів, 

які достовірно частіше реєстрували в основній групі, ніж у групі порівняння 

– відповідно у 100 (83,3 %) проти 39 (65 %) дітей (р<0,01).  

 Явища загальної інтоксикації (в’ялість, знижений апетит, емоційна 

лабільність, порушений сон) частіше діагностували у дітей основної групи, 

ніж групи порівняння. Зокрема, знижений апетит, в’ялість спостерігали у 96 

(80,0 %) та 106 (88,3 %) дітей основної групи, на відміну від 33 (55,0 %) і 39 

(65,0 %) дітей групи порівняння (р<0,001). Також у дітей основної групи 

частіше відзначали підвищену пітливість та емоційну лабільність – 

відповідно у 70 (58,3 %) і 50 (41,6 %) проти 23 (38,3 %) та 15 (25,0 %) дітей 

групи порівняння (р<0,01), (р<0,05). Початок захворювання з підвищення 

температури спостерігали у 98 (81,6 %) дітей, які часто хворіють на ГРЗ та у 

57 (95,0 %) дітей, які епізодично хворіють на ГРЗ (р<0,01). Фебрильна 

гарячка у основній групі відмічалась у 28 (23,3 %) дітей тоді, як групі 

порівняння мала місце у 23 (38,3 %) дитини (р<0,05). Субфебрилітет, 

навпаки, був більше характерний для дітей основної групи на відміну від 

групи порівняння – відповідно у 80 (66,6 %) та 26 (43,3 %), (р<0,01). На 
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малопродуктивний кашель частіше скаржились діти основної групи, ніж 

діти групи порівняння – відповідно 104 (86,6 %) та 43 (71,6 %), р<0,05, а 

вологий продуктивний кашель відмічали в 2 рази рідше у дітей основної 

групи, на відміну від групи порівняння – відповідно у 17 (28,3 %) та 16 (13,3 

%), (р<0,05), (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. 

Характеристика клінічних симптомів пневмонії у дітей досліджуваних 

груп 

  Клінічні симптоми Група основна (n=120) Група порівняння (n=60) 

абс. % абс. % 

Знижений апетит 96 80,0 33 55,0∆ 

В’ялість 106 88,3 39 65,0∆ 

Підвищена пітливість 70 58,3 23 38,3° 

Емоційна лабільність   50 41,6 15 25,0* 

Підвищення 

температури тіла: 

- фебрильна 

- субфебрильна 

98 

 

28 

80 

81,6 

 

23,3 

66,6 

57 

 

23 

26 

95,0° 

 

38,3* 

43,3° 

Кашель: 

- малопродуктивний 

- вологий 

 

104 

17 

 

86,6 

28,3 

 

43 

16 

 

71,6* 

13,3* 

Задишка: 

- в спокої 

-  при фізичному 

навантаженні  

 

102 

18 

 

85,0 

15,0 

 

43 

17 

 

71,6* 

28,3º 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.   
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Вивчення даних анамнезу захворювання показало, що для більшості 

дітей досліджуваних груп характерний поступовий початок захворювання 

на пневмонію про що свідчать терміни їх госпіталізації.  

У перші 5 діб захворювання частіше в 1,6 рази госпіталізувались діти 

основної групи на відміну від групи порівняння – відповідно 56 (46,6 %) 

проти 17 (28,3 %), (р<0,05), на 6-7-му добу в 2 рази рідше – відповідно 40 

(33,3 %) та 39 (65,0 %), (р<0,01), а пізніше 7-ої доби в 3 рази частіше – 

відповідно 24 (20,0 %) та лише 4 (6,6 %) дітей відповідно (р<0,05) (табл. 

3.2). 

Таблиця 3.2. 

Терміни госпіталізації дітей обстежуваних груп від початку 

захворювання на пневмонію 

 

Терміни госпіталізації 

Група основна 

(n=120)  

Група порівняння 

(n=60)  

абс. % абс. % 

Госпіталізація в перші 5 

діб захворювання  

56 46,6 17 28,3* 

Госпіталізація на 6-7 добу 

захворювання  

40 33,3 39 65,0° 

Госпіталізація пізніше 7-ї 

доби захворювання  

24 20,0 4 6,6* 

Примітка: 

1.* – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи і 

групи порівняння р<0,05;  

2.° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи і 

групи порівняння р<0,01.  

Слід зазначити, що 96 (80,0 %) дітей основної групи на відміну від 35 

(58,3 %) групи порівняння лікувались амбулаторно (р<0,01), середня 

тривалість такого лікування становила відповідно (6,10±0,33) проти 

(4,50±0,36) днів (р<0,01). Внаслідок неефективності амбулаторного 

лікування 52 (43,3%) із 96 дітей основної групи та тільки 11(18,3 %) із 35 
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групи порівняння були госпіталізовані в центральну районну лікарню 

(р<0,001) з середньою тривалістю лікування – (5,13±0,34) та (4,17±0,49) днів 

відповідно (р<0,05),  (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3.   

Характеристика та тривалість амбулаторного і стаціонарного 

лікування хворих на пневмонію дітей досліджуваних груп (М±m) 

 

Показники 

Група основна 

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Отримували амбулаторне 

лікування 

96 80,0 35 58,3° 

Середня тривалість амбулаторного 

лікування (дні) 

6,10±0,33 4,50±0,36° 

Отримували лікування в районних 

лікарнях 

52 43,3 11 18,3∆ 

Середня тривалість лікування в 

районних лікарнях (дні)  

5,13±0,34 4,17±0,49* 

Призначення антибіотикотерапії в 

амбулаторних умовах 

78  65,0 22 36,6∆ 

Середня тривалість  

антибіотикотерапії в амбулаторних 

умовах (дні) 

 

4,30±0,32  

 

6,35±0,30° 

Нераціональна  антибіотикотерапія 

в амбулаторних умовах: 

-цефалоспорини ІІІ покоління 

-аміноглікозиди 

 

 

58 

21 

 

 

48,3 

17,5 

 

 

20 

5 

 

 

33,3* 

8,3º 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи 

і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.   
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Варто звернути увагу на те, що часто основним фактором ризику і 

причиною розвитку пневмонії у дітей було неадекватне лікування до 

поступлення в стаціонар та пізнє звернення батьків за медичною 

допомогою. Так, більшість дітей основної групи 78 (65,0 %) на 

амбулаторному етапі отримували антибіотикотерапію, яка в середньому 

тривала лише (4,30±0,32) дні на відміну від групи порівняння, в якій 22 

(36,6 %) дітей отримували антибіотикотерапію тривалістю (6,35±0,30) днів 

(р<0,01). Також потрібно відмітити про нераціональне використання 

антибіотиків широкого спектру дії, зокрема цефалоспоринів ІІІ покоління 

під час ГРЗ, які частіше отримували діти основної групи, ніж групи 

порівняння – відповідно 58 (48,3 %) проти 20 (33,3%), (р<0,05). Слід 

зазначити, що в 2 рази частіше призначались аміноглікозиди дітям основної 

групи на відміну від групи порівняння – відповідно у 21 (17,5 %) проти 5 

(8,3 %), (р<0,01). 

Вивчення анамнестичних даних показало (табл. 3.4), що кількість 

випадків ГРЗ протягом року у дітей, які часто хворіють становила 

(8,10±0,30) на відміну від (4,05±0,26) у дітей, які не часто хворіють на ГРЗ 

(р<0,001). Дуже важливим фактором є наявність у 3,5 та 1,9 рази частіше у 

дітей основної групи, ніж у групі порівняння хронічних EBV- інфекції та 

EBV+CMV- інфекції відповідно (р<0,01), (р<0,001). Слід зазначити, що  

наявність ЛОР-патології також частіше відмічали у дітей основної групи на 

відміну від групи порівняння, а саме в 1,4 рази  хронічний тонзиліт – 

відповідно у 52 (43,3 %) проти 11 (18,3 %), (р<0,001), в 3,2 рази хронічний 

аденоїдит – відповідно у 38 (31,6 %) проти 6 (10,0 %), (р<0,001). Частіше в 

2,5 рази у дітей основної групи, ніж у групі порівняння відмічали поєднання 

цих захворювань – відповідно у 30 (25,0 %) проти 6 (10,0 %), (р<0,05). 

Важливо, що діти досліджуваних груп відрізнялись частотою розвитку 

пневмонії та інших бронхо-легеневих захворювань (бронхіти) в анамнезі 

життя. Так, у 70 (58,3 %) дітей, які часто хворіють на ГРЗ було 
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діагностовано бронхіти та пневмонію в анамнезі життя 2 і більше разів, на 

відміну від 17 (28,0 %) дітей, які не часто хворіють на ГРЗ (р<0,05). 

Таблиця 3.4. 

Особливості анамнезу життя хворих на пневмонію дітей досліджуваних 

груп (М±m) 

 

 

Показники 

Група основна  

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Частота ГРЗ протягом року 

(кількість випадків на рік) 

8,10±0,3* 4,05±0,26∆ 

Хронічна EBV- інфекція в стадії 

ремісії 

42 35,0 6 10,0∆ 

Хронічна EBV+CMV- інфекція в 

стадії ремісії 

15 12,5 4 6,6º 

ЛОР-патологія в стадії ремісії: 

- хронічний тонзиліт 

- хронічний аденоїдит 

 

52 

38 

 

43,3 

31,6 

 

11 

6 

 

18,3∆ 

10,0∆ 

Комбінована ЛОР-патологія 30 25,0 6 10,0* 

Частота пневмонії в анамнезі 

(2 і більше рази) та інші бронхо-

легеневі захворювання (бронхіти) 

70 58,3 17 28,0∆ 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи 

і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.   

Беручи до уваги, що вагому роль у ризику розвитку частих ГРЗ у дітей 

відіграє вплив на організм в анте- та інтранатальному періоді 

несприятливих факторів ендогенного і екзогенного походження, ми вважали 

необхідним проаналізувати їх наявність.          

Виявлено, що патологічний перебіг вагітності зустрічався у матерів 

дітей основної групи частіше, ніж у матерів дітей групи порівняння. У 
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матерів дітей, які часто хворіють на ГРЗ під час вагітності в 2,6 рази частіше 

діагностовано загрозу переривання вагітності, на відміну від матерів дітей, 

які епізодично хворіють на ГРЗ – відповідно у 48 (40,0 %) проти 9 (15,0 %), 

(р<0,05). Гестози та фетоплацентарну недостатність, що зумовлюють 

хронічну гіпоксію плоду, також в 2,3 та 2,5 рази частіше відмічали серед 

матерів дітей основної групи на відміну від матерів дітей групи порівняння 

– відповідно у 56 (46,6 %) та 54 (45,0 %) проти 12 (20,0 %) та 11 (18,3 %), 

(р<0,001), (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5. 

Перебіг анте- та інтранатального періоду дітей досліджуваних груп 

 

 

Анте- та інтранатальний анамнез 

Група основна 

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Загроза переривання вагітності 48 40,0 9 15,0∆ 

Гестози 56 46,6 12 20,0 

Фетоплацентарна недостатність 54 45,0 11 18,3∆ 

Анемія легкого ступеня 40 33,3 10 6,0* 

Анемія середнього ступеня 18 15,0 2 3,3° 

Екстрагенітальна патологія 50 41,6 10 16,6∆ 

Шкідливі звички під час 

вагітності 

30 25,0 6 

 

10,0* 

Пологи у матері: 

- фізіологічні 

 

84 

 

70,0 

 

48 

 

80,0 

- кесарський розтин 36 30,0 12 20 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи 

і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.   
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Слід зазначити, що анемію легкого та середнього ступеня важкості 

діагностували частіше у 40 (33,3 %) та 18 (15,0 %) матерів дітей основної 

групи на відміну від 10 (6,0 %) та 2 (3,3 %) матерів дітей групи порівняння, 

(р<0,05), (р<0,01). Також у матерів дітей основної групи частіше 

діагностували екстрагенітальну патологію, ніж у матерів групи порівняння, 

а саме: артеріальну гіпертензію, патологію сечостатевої системи 

(пієлонефрит, цистит, аднексит, кольпіт, ендометріоз), рідше – 

захворювання ендокринної системи (гіпо- і гіпертиреоз, аліментарне 

ожиріння або схильність до нього, дисбаланс статевих гормонів) – 

відповідно у 50 (41,6 %) та 10 (16,6 %), (р<0,001). Шкідливі звички під час 

вагітності в 2,5 рази частіше мали матері дітей основної групи на відміну від 

матерів дітей групи порівняння – відповідно у 30 (25,0 %) проти 6 (10,0 %), 

(р<0,05). Більшість дітей основної групи та групи порівняння були 

народжені природним шляхом відповідно – 84 (70,0 %) та 48 (80,0 %), а 

шляхом кесарського розтину – відповідно 36 (30,0 %) і 12 (20,0 %), (р>0,1). 

Аналізуючи перебіг неонатального періоду у дітей, нами було 

виявлено такі особливості (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6. 

Перебіг неонатального періоду хворих на пневмонію  

дітей досліджуваних груп 

 

Перебіг неонатального періоду 

Група основна 

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Асфіксія новонародженого 18  15,0 2 3,3* 

Затримка внутрішньоутробного 

розвитку (ЗВУР) по гіпопластич-

ному типу 

48 40,0 9 15,0∆ 

Перинатальне ураження ЦНС 52 43,3 11 18,3∆ 

 Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.   
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Сприяючими факторами розвитку частих ГРЗ є особливості 

преморбідного фону (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7. 

Характеристика преморбідного фону хворих на пневмонію дітей 

досліджуваних груп 

 

Показники 

Група основна 

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Штучне вигодовування: 

- до 3-х місяців 

 

42 

 

35,0 

 

10 

 

16,6 ° 

- від 3-х до 6-ти місяців 30 25,0 7 11,6* 

Природне вигодовування 

до 6-ти місяців 

 

40 

 

33,3 

 

35 

 

58,3° 

Прояви рахіту 62 51,6 15 25,0∆ 

Аномалії конституції: 

- лімфатичний діатез 

- алергічний діатез 

 

37 

25 

 

30,8 

20,8 

 

11 

15 

 

18,3* 

25,0 

Спадковий анамнез 

(підвищена схильність до 

інфекції дихальних шляхів) 

50 41,6 10 16,6∆ 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи 

і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001.  

Як свідчать наведені дані, діти основної групи в 2,1 рази частіше від 

дітей групи порівняння перебували на штучному вигодовуванні з 

використанням неадаптованих сумішей, а саме: до 3-х місяців – відповідно 

42 (35,0 %) проти 10 (16,6 %), (р<0,02), від 3-х до 6-ти місяців – 30 (25,0 %) 

проти 7 (11,6 %) дітей (р<0,05). Грудне вигодовування до 6-ти місяців в 1,7 

рази переважало у дітей групи порівняння, ніж у дітей основної групи – 

відповідно у 35 (58,3 %) проти 40 (33,3 %), (р<0,01). В ранньому віці у 62 

(51,6 %) дітей основної групи відзначали прояви рахіту легкого ступеня 
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важкості, на відміну від 15 (25,0 %) дітей групи порівняння (р<0,001). Серед 

аномалій конституції у дітей основної групи в 2,5 рази частіше зустрічався 

лімфатичний діатез порівняно з групою порівняння – у 37 (30,8 %) проти 11 

(18,3 %), (р<0,05), з одинаковою частотою – прояви алергічного діатезу 

відповідно 25 (20,8 %) та 15 (25,0 %), (р>0,1). 

Наступним фактором ризику розвитку частих ГРЗ було те, що у 50 

(41,6 %) дітей основної групи та тільки у 10 (16,6 %) групи порівняння мали 

одного із батьків з виявленою в дитинстві підвищеною схильністю до 

інфекцій дихальних шляхів (часті ГРЗ, бронхіти), (р<0,001).  

Проведений аналіз преморбідного фону у дітей, які часто хворіють на 

ГРЗ, свідчить, що фактори ризику розвитку захворювань бронхолегеневої 

системи сприяють формуванню підвищеної схильності та неадекватної 

реакції організму на інфекційно-запальний процес.  

Критеріями важкості стану хворих на пневмонію дітей були прояви 

ДН та наявність ускладнень. Так, загальний стан хворих при поступленні 

розцінювали як важкий у 89 (74,2 %) дітей основної групи та у 36 (60,0 %) 

дітей групи порівняння (р<0,05), середньої важкості – відповідно у 31 (25,8 

%) та 24 (40,0 %), (р<0,05). При проведенні пульсоксиметрії сатурація крові 

та частота дихання у дітей основної групи становила (87,7±4,12) % і 

(40,0±1,35), а у дітей групи порівняння – (95,5±2,67) % і (33,7±0,89) дихань 

за хвилину. 

У дітей основної групи в 1,5 рази рідше реєстрували ІІІ ступінь 

важкості пневмонії на відміну від групи порівняння відповідно – у 56 (46,7 

%) проти 43 (71,7 %), (р<0,001), однак в 1,8 та 2 рази частіше, ніж у групі 

порівняння діагностували ІV та V ступінь важкості пневмонії – відповідно у 

52 (43,3 %) та 14 (23,3 %) проти 12 (10,0 %) та 3 (5,0 %),  (р<0,01). 

При об’єктивному огляді у дітей основної в 2,3 рази рідше, ніж у дітей 

групи порівняння було діагностовано прояви ДН I – відповідно у 22 (18,1 %) 

та 26 (43,1 %), (р<0,001), тоді як ДН ІІ ступеня з одинаковою частотою було 

діагностовано в даних групах – відповідно у 65 (55,1 %) та 27 (45,3 %), 
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(р>0,01), (рис. 3.1). Слід зазначити, що ДН ІІІ ступеня в 2,3 рази частіше 

діагностовано у дітей основної групи на відміну від групи порівняння – у 33 

(27,5 %) проти 7 (11,6 %), (р<0,01), що вказує на важкість стану цих дітей і 

при потребі, призначали кисневу підтримку у відділенні анестезіології та 

інтенсивної терапії. 
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Рис. 3.1. Розподіл ступенів ДН у хворих на пневмонію дітей 

досліджуваних груп. 

 

Також у дітей основної групи в 2,7 рази частіше, на відміну від групи 

порівняння, спостерігали акроціаноз – відповідно у 44 (36,6 %) проти 8 (13,3 

%), (р<0,05); в 2 рази частіше – періоральний ціаноз та мармуровість 

шкірних покривів – у 50 (41,6 %) проти 13 (21,6 %) та у 62 (51,6 %) проти 15 

(25,0 %) дітей (р<0,001), (р<0,01).  

У більшості дітей основної групи 96 (80,0 %) виявлена поліаденопатія, 

тоді як у групі порівняння тільки у 32 (53,3 %), (р<0,001). Слід зазначити, 

що у 24 (20,0 %) дітей основної групи та лише у 6 (10,0 %) дітей групи 

порівняння визначали відставання в фізичному розвитку (дефіцит маси тіла 

більше 10 %), (р<0,01), (табл. 3.8)  
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Таблиця 3.8.  

Характеристика об’ єктивного статусу хворих на пневмонію дітей 

досліджуваних груп 

Критерії об’ єктивного огляду Група основна  

(n=120) 

Група порівняння  

(n=60) 

абс. % абс. % 

Акроціаноз 44 36,6 8 13,3* 

Периоральний ціаноз 50 41,6 13 21,6∆ 

Мармуровість шкірних покривів 62 51,6 15 25,0° 

Поліаденопатія 96 80,0 32 53,3∆ 

Тахікардія 

Систолічний шум на верхівці 

29 

    36 

32,0 

  30,0 

26 

         6 

43,3 

   10,0* 

    Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної групи 

і групи порівняння р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,001. 

Фізикальні дані в легенях у дітей обох груп визначались об’ємом та 

локалізацією пневмонічної інфільтрації. Практично з однаковою частотою у 

дітей основної групи та групи порівняння визначали укорочення 

перкуторного звуку в паравертибральних ділянках – відповідно у 78 (65,0 

%) і 48 (80,0 %), (р>0,05), ослаблене дихання та крепітацію в проекції 

патологічного процесу – у 74 (61,6 %) і 88 (73,3 %) проти 32 (53,3 %) та 37 

(61,6 %), (р>0,05), різноманітні вологі, сухі хрипи та подовжений видих по 

всіх легеневих полях – відповідно у 98 (81,6 %), 42 (35,0 %) та 68 (56,6 %) 

проти 44 (73,3 %), 16 (26,6 %) та 22 (36,6 %), (р>0,05). Однак, тупий 

локальний перкуторний звук в 1,8 рази частіше реєстрували у дітей 

основної групи на відміну від групи порівняння відповідно – у 50 (41,6 %) 

проти 14 (23,3 %), (р<0,001). Зі сторони серцево-судинної системи у дітей 
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основної групи частіше вислуховували систолічний шум на верхівці та 

порушення серцевого ритму, що проявлялось тахікардією – у 36 (30,0 %) та 

29 (32,0 %) проти 6 (10,0 %) та 26 (43,3 %), дітей групи порівняння (р<0,05).  

Ускладнений перебіг пневмонії (рис. 3.2) частіше діагностували у 

дітей основної групи – 112 (93,3 %) на відміну від дітей групи порівняння – 

45 (75,0 %), (р<0,05). У решти діагностували неускладнену пневмонію – 

відповідно у 8 (6,7 %) і 15 (25,0 %) дітей (р<0,01).  
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Рис. 3.2. Перебіг пневмонії у дітей досліджуваних груп. 

Серед ускладнень у дітей досліджуваних груп домінував токсичний 

синдром, який зустрічався у 75 (66,9 %) дітей основної групи та 32 (53,3 %) 

дітей групи порівняння (р<0,1). Однак, у дітей основної групи в 3 рази 

частіше, ніж у групі порівняння діагностували ексудативний плеврит –  

відповідно у 18 (15,0 %) та у 3 (5,0 %), (р<0,05).  

Санаційно-діагностичну бронхоскопію за показаннями (масивна 

обтурація бронхів густим бронхіальним секретом) проводили 39 (32,5 %) 

дітям основної групи і 12 (26,6 %) групи порівняння (р<0,05). За характером 

змін було діагностовано ендобронхіт: гнійний у 30 (25,0 %) дітей основної 

групи та 5 (8,3 %) дітей групи порівняння (р<0,001); катарально-гнійний – у 

9 (7,5 %) та 7 (11,6 %) дітей відповідно (р<0,05).  

Важливим і безальтернативним методом підтвердженню діагнозу 

пневмонії була рентгенографія органів грудної клітки в прямій та, за 
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показаннями, в бокових проекціях для визначення поширеності, локалізації 

запального процесу, наявності ускладнень. Аналіз результатів 

рентгенологічного дослідження ОГК показав (рис. 3.3), що двобічну 

вогнищеву пневмонію в 1,6 разів частіше діагностували у дітей основної 

групи, ніж групи порівняння – відповідно у 52 (43,3 %) та 42 (70,0 %), 

(р<0,001); сегментарну (моно-, дисигментарну) – в 1,9 рази частіше – 

відповідно у 42 (35,0 %) проти 11 (18,3 %), (р<0,05). Долеву пневмонію з 

переважною локалізацією у нижній долі правої легені також частіше 

реєстрували у дітей основної групи, ніж в групі порівняння – відповідно у 

26 (21,6 %) та 7 (11,6 %), (р<0,01).  

        Рис. 3.3. Рентгенологічна характеристика пневмонії у дітей 

досліджуваних груп.                   

При погіршенні клінічного стану або відсутності позитивної 

динаміки, повторні рентгенологічні обстеження проводили дітям на третю-

шосту добу від моменту госпіталізації. При позитивній динаміці клінічних 

даних контрольні рентгенологічні обстеження легень проводили перед 

випискою з стаціонару.  

За результатами ЕКГ у дітей основної групи з ускладненою 

пневмонією в 1,8 і 2,1 рази частіше, ніж у дітей групи порівняння відзначали 

ознаки порушення процесів реполяризації та провідності, переважно по 
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правій ніжці пучка Гіса – відповідно у 40 (33,3 %) та 30 (25,0 %) проти 11 

(18,3 %) та 7 (11,7 %) (р<0,05). Також в 3,8 рази частіше діагностували 

симптоми гіпоксії міокарду – у 46 (38,3 %) проти 6 (10,0 %) дітей групи 

порівняння (р<0,05), що свідчить про важкий перебіг пневмонії (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9. 

Характеристика ЕКГ та ЕХО-кардіоскопії при пневмонії  

у дітей досліджуваних груп 

Показники Група основна 

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

абс. % абс. % 

Порушення реполяризації 40 33,3 11 18,3* 

Порушення провідності 30 25,0 7 11,7* 

Симптоми гіпоксії міокарду 46 38,3 6 10,0* 

Пролапс мітрального 

клапану І ступеня 

46 38,3 5 8,3* 

Додаткова хорда лівого 

шлуночка 

54 45,0 8 13,3* 

Зниження скоротливої 

здатності міокарду  

17 14,7 4 6,6* 

Підвищення тиску в 

легеневій артерії  

18 15,0 5 8,3* 

    Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,05; 

 У дітей основної групи при проведенні ЕХО-кардіоскопії значно 

частіше ніж в групі порівняння вперше діагностували такі малі аномалії 

розвитку серця, як пролапс мітрального клапану І ступеня – у 46 (38,3 %) та 

додаткову хорду лівого шлуночка – у 54 (45,0 %) проти 5 (8,3 %) та 8 (13,3 

%), (р<0,05). Слід зазначити, що у дітей основної групи з ускладненою 

пневмонією в 2,2 і 1,8 разів частіше реєстрували зниження скоротливої 

здатності міокарду (45 % - 55 %) і підвищення тиску в легеневій артерії до 



67 
 

40 мм.рт.ст. ніж у дітей групи порівняння при відсутності захворювань 

серцево-судинної системи (р<0,05)  

При вивчені клітинного складу периферійної крові у дітей 

досліджуваних груп виявлені відхилення від норми. Анемію легкого та 

середнього ступеня важкості частіше діагностували у дітей основної групи – 

відповідно 49 (40,8 %) та 23 (19,1 %), ніж у групі порівняння – відповідно у 

17 (28,3 %) та 6 (10,0 %) дітей (р<0,05), (рис.3.4.). 
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Рис. 3.4. Характеристика периферійного складу крові дітей 

досліджуваних груп. 

Показники лейкограми не завжди відповідали важкості пневмонії, 

особливо у дітей основної групи. Практично з одинаковою частотою у дітей 

основної групи та групи порівняння діагностували помірний лейкоцитоз 

відповідно – у 78 (65,3 %) та 37 (61,6 %), (р>0,05). Проте лейкопенію та 

лімфопенію частіше відмічали у дітей основної групи відповідно – у 26 

(21,6 %) і 30 (25,0 %) проти 7 (11,6%) і 6 (10,0 %) групи порівняння (р<0,01), 

(р<0,01). Однак, лімфоцитоз частіше діагностований у дітей групи 
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порівняння – відповідно у 29 (48,3 %) проти 22 (18,3 %) основної групи 

(р<0,05).  

В результаті проведених клінічних досліджень доведено, що 

можливими факторами розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на 

ГРЗ є обтяжений анте- та постнатальний анамнез, який призводить до 

гострої і хронічної гіпоксії плоду. У цих дітей пневмонія характеризується 

важчим перебігом, вищою частотою ускладнень, серед яких переважав 

токсичний синдром. 

 

3.2 Оцінка показників антиоксидантної редокс-системи глутатіону у 

сироватці крові хворих на пневмонію дітей досліджуваних груп 

 

Порушення вільнорадикального окиснення є ранньою, універсальною, 

неспецифічною ланкою патогенезу пневмонії, яке зазвичай передує появі 

клінічних симптомів ушкодження [2, 6]. В результаті дисбалансу між 

прооксидантною і антиоксидантною системами в організмі розвивається 

оксидативний стрес, при якому в крові і тканинах досягають високих 

концентрацій продукти перекисного окиснення ліпідів [27, 125]. Активність 

останніх регулюється системою антиоксидантного захисту, а саме редокс- 

системою глутатіону, до складу якої входять ферменти: 

глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіонтрансфераза та гама-

глутамілтранспептидаза [97, 108, 139]. 

При аналізі вмісту ГР (табл. 3.10) в сироватці крові встановлено, що у 

дітей основної групи та групи порівняння її концентрація до лікування була 

зниженою порівняно із здоровими дітьми – відповідно (0,03±0,01) та 

(0,06±0,01) проти (0,15±0,01) нмоль/хв. (р<0,001). Вміст ГР у дітей основної 

групи був в 2 рази нижчий, ніж у дітей групи порівняння – відповідно 

(0,03±0,01) нмоль/хв проти (0,06±0,01) нмоль/хв. (р<0,05). 

В той же час, показники рівня ГП у досліджуваних групах дітей були 

достовірно вищими за аналогічний у групі контролю. Так, вміст ГП у дітей 
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основної групи перевищував його у здорових дітей – відповідно (0,55±0,03) 

проти (0,19±0,03) мкмоль/мг (р<0,001), як і у дітей групи порівняння – 

відповідно (0,40±0,05) проти (0,19±0,03) мкмоль/мг (р<0,001). Однак вміст 

ГП у дітей основної групи був вищим в 1,4 рази в порівнянні з дітьми групи 

порівняння – відповідно (0,55±0,03) мкмоль/мг проти (0,40±0,05) мкмоль/мг 

(р<0,01). 

Таблиця 3.10. 

Показники редокс-системи глутатіону в сироватці крові 

хворих на пневмонію дітей досліджуваних груп (М±m) 

Показник Контрольна 

група (n= 30) 

Група основна  

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60) 

Глутатіонредуктаза, 

нмоль/хв. г білка 

0,15±0,01 0,03±0,01 * 0,06±0,01 *,º 

Глутатіонпероксидаза, 

мкмоль/мг 

0,19±0,03 0,55±0,03* 0,40±0,05*,∆ 

Глутатіонтрансфераза, 

од/л 

18,65±1,61   5,20±0,84* 9,22±0,93 *,∆ 

Гамаглутамілтранс-

пептидаза, нмоль/л 

18,90±0,77 34,05±1,24* 25,75±0,88*,∆ 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника дітей в контрольній 

групі р<0,001;   

2. º – вірогідність між показниками в дітей основної групи і групи 

порівняння р<0,05;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,01;  

При дослідженні рівня ГТ у дітей основної групи та групи порівняння 

встановлено зниження її концентрації в порівнянні із здоровими дітьми – 

відповідно в 3,3 та 1,9 рази (5,20±0,84 та 9,22±0,93 од/л проти 18,65±1,61 

од/л, р<0,001). Вміст ГТ у дітей основної групи був в 1,8 рази нижчий, ніж у 

дітей групи порівняння – відповідно (5,20±0,84) од/л проти (9,22±0,93) од/л 

(р<0,01).  
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Як відомо, ГГТП є маркером оксидативного стресу. При досліджені 

вмісту даного показника у сироватці крові відзначали його підвищення у 

досліджуваних групах дітей. Так, у дітей основної групи рівень ГГТП 

перевищував його у здорових дітей – відповідно (34,05±1,24) проти 

(18,90±0,77) нмоль/л (р<0,001). У дітей групи порівняння його вміст також 

був підвищений порівняно із здоровими дітьми – (25,75±0,88) проти 

(18,90±0,77)  нмоль/л (р<0,001). При цьому концентрація ГГТП у дітей 

основної групи була в 1,4 рази вищою, ніж у дітей групи порівняння – 

відповідно (34,05±1,24) нмоль/л проти (25,75±0,88) нмоль/л (р<0,01). 

У дітей основної групи виявлено прямий середньої сили кореляційний 

зв’язок між ГР-ГГТП (r=0,50, р<0,05) та зворотній кореляційний зв’язок 

середньої сили між ГП-ГТ (r=-0,39, р<0,05). У групі порівняння виявлено 

прямий кореляційний зв’язок слабкої сили між ГП-ГТ (r=0,29, р<0,05). 

Отже, у хворих на пневмонію дітей відмічається дисфункція редокс-

системи глутатіону, більш виражена у тих, які часто хворіють на ГРЗ –  

відповідно в 2 та 1,8 рази зниження рівнів глутатіонтедуктази та 

глутатіотрансферази, в 1,4 рази підвищення рівнів глутатіонпероксидази і 

гамаглутамілтранспептидази в сироватці крові, що підтверджується прямим 

середньої сили кореляційним зв’язоком між ГР-ГГТП та зворотнім між ГП-

ГТ. 

3.3 Оцінка показників цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, інтерферону-γ) та β2-

мікроглобуліну у сироватці крові хворих на пневмонію дітей досліджуваних 

груп.  

 

При дослідженні вмісту цитокінів у сироватці крові дітей основної 

групи та групи порівняння до лікування встановлено зниження рівня ІЛ-2 

порівняно з аналогічним показником у здорових дітей – відповідно 

(189,77±23,77) пг/мл та (330,50±39,25) пг/мл проти (512,15±67,26) пг/мл 

(р<0,001), (р<0,05). Рівень ІЛ-2 у дітей основної групи був в 1,7 рази 
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нижчий, ніж у групі порівняння – відповідно (189,77±23,77) пг/мл проти 

(330,50±39,25) пг/мл (р<0,01), (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11. 

Концентрація ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ та β2-МГ, у сироватці крові хворих на 

пневмонію дітей досліджуваних груп (М±m) 

Показник Контрольна група 

(n=30) 

Група основна  

(n=120) 

Група порівняння 

(n=60)  

ІЛ-2, пг/мл 512,15±67,26 189,77±23,77* 330,50±39,25º,∆ 

ІЛ-4, пг/мл 3,11±0,29 10,17±0,29* 7,66±0,32*,* 

β2-МГ, мкг/мл 7,59±0,73 3,01±0,30 * 4,92±0,43 *,∆ 

ІФН-γ, пг/мл 6,96±0,28 2,90±0,23* 9,09±0,28*,* 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника дітей в контрольній 

групі р<0,001;   

2. º – вірогідність між показниками в дітей основної групи і групи 

порівняння р<0,05;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,01;  

При дослідженні рівня ІЛ-4 у дітей основної групи та групи 

порівняння встановлено підвищення його вмісту до лікування порівняно з 

аналогічним показником у здорових дітей – відповідно (10,17±0,29) пг/мл та 

(7,66±0,32) пг/мл проти (3,11±0,29) пг/мл, (р<0,001). Рівень ІЛ-4 у дітей 

основної групи був в 1,3 рази вищий, ніж у групі порівняння – відповідно 

(10,17±0,29) пг/мл проти (7,66±0,32) пг/мл, (р<0,001). 

До імунної відповіді залучаються клітини І класу головного 

комплексу гістосумісності (ГКГ), легкою частиною молекул яких є β2-

мікроглобулін, який виступає маркером активації Т-клітинної відповіді [35, 

38]. При досліджені встановлено, що його концентрація в дітей основної 

групи до лікування була зниженою в порівнянні з показниками здорових 

дітей – відповідно (3,01±0,30) мкг/мл проти (7,59±0,73) мкг/мл (р<0,001). У 
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дітей групи порівняння вміст β2-МГ також був зниженим порівняно з 

нормою – відповідно (4,92±0,43) мкг/мл проти (7,59±0,73) мкг/мл (р<0,001). 

Концентрація β2-МГ у дітей основної групи була в 1,6 рази нижча, ніж в 

групі порівняння – відповідно (3,01±0,30) мкг/мл проти (4,92±0,43) мкг/мл 

(р<0,01). 

Одним з найважливіших механізмів захисту макроорганізму від 

вірусних інфекцій є система інтерферону, яка не тільки забезпечує 

противірусний ефект, але й приймає безпосередню участь в регулюванні 

імунної відповіді та становленні противірусного імунітету. Від швидкості та 

ефективності включення її в процес протиінфекційного захисту залежить 

перебіг та наслідки захворювання. Так, рівень ІФН-γ у дітей основної групи 

був значно зниженим і вірогідно відрізнявся від показника у здорових дітей 

– (2,90±0,23) пг/мл проти (6,96±0,28) пг/мл (р<0,001). Це свідчить про 

значне пригнічення інтерфероногенезу у даної категорії дітей у відповідь на 

інфекційний чинник. У дітей групи порівняння спостерігалось достовірне 

збільшення сироваткової концентрації ІФН-γ порівняно із здоровими дітьми 

– відповідно (9,09±0,28) пг/мл проти (6,96±0,28) пг/мл (р<0,001). Рівень 

ІФН-γ у дітей основної групи був в 3,1 рази нижчий, ніж у дітей групи 

порівняння – відповідно (2,90±0,23) пг/мл проти (9,09±0,28) пг/мл (р<0,001). 

У дітей основної групи виявлено прямі середньої сили між: ІЛ-4 – 

ІФН-γ (r=0,34, р<0,05), β2-МГ – ІЛ-2 (r=0,39, р<0,05) та зворотній низької 

сили кореляційні зв’язки між ІЛ-2 – ІЛ-4 (r=-0,10, р<0,001). У дітей групи 

порівняння, навпаки встановлено зворотній слабкої сили кореляційний 

зв'язок встановлено між: ІЛ-4 – ІФН-γ (r=-0,11, р<0,05), β2-МГ – ІЛ-4(r=-

0,21, р<0,05) та прямий середньої сили між: ІЛ-2 – ІФН-γ (r=0,36, р<0,05). 

У дітей, які часто хворіють на ГРЗ виявлено більш виражений 

дисбаланс цитокінів за рахунок  зниження в 1,7 і 3,1 рази рівнів ІЛ-2 і ІФН-γ 

та підвищення в 1,3 рази вмісту ІЛ-4. Також відмічали різке зниження в 1,6 

рази рівня β2-MГ у сироватці крові таких дітей. Визначено прямі середньої 
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сили між: ІЛ- 4 – ІФН-γ та зворотній низької сили кореляційні зв’язки між 

ІЛ-2 – ІЛ-4. 

3.4 Характеристика мікроелементного складу крові хворих на 

пневмонію дітей досліджуваних груп 

 Особливостями патологічного запального процесу при пневмонії у 

дітей, які  часто хворіють на ГРЗ, є не тільки дисбаланс в імунній системі та 

системі антиоксидантного захисту, а й порушення обміну мікроелементів, 

оскільки залізо і цинк входять до складу різних ферментів, які впливають на 

процеси проліферації та диференціації клітин імунної системи, а також на 

всі ланки природженого та набутого імунітету [2, 19, 29]. Вивчення рівня 

мікроелементів у досліджуваних групах дітей виявило відмінності 

порівняно із здоровими дітьми. 

При аналізі вмісту заліза в крові виявлено сидеропенію у хворих 

основної групи порівняно з показниками у здорових дітей – відповідно 

(221,34±25,84) мг/л проти (456,20±16,68) мг/л (р<0,001),  (табл.3.12).  

 

Таблиця 3.12. 

Вміст мікроелементів (Fe, Zn, Cu,) у крові хворих на пневмонію дітей 

досліджуваних груп (М±m) 

   Показник Контрольна група 

(n=30) 

Група основна  

(n=120)   

Група порівняння 

(n=60)    

Fe, мг/л 456,20±16,68 221,34±25,84* 375,68±24,87∆  

Zn, мкмоль/л 16,85±0,83 9,30±0,66 * 12,26±0,73*,∆ 

Cu, мг/л 1,21±0,07 4,27±0,30* 2,89±0,36 *,º 

    Примітки:  

1.* – вірогідність розбіжності стосовно показника дітей в контрольній 

групі р<0,001;   

2. º – вірогідність між показниками в дітей основної групи і групи 

порівняння р<0,05;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей основної 

групи і групи порівняння р<0,01; 
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У дітей групи порівняння відзначали недостовірне зниження рівня 

заліза порівняно із здоровими дітьми  – (375,68±24,87) мг/л проти 

(456,20±16,68) мг/л (р>0,01). При цьому рівень заліза у дітей основної групи 

був в 1,7 рази нижчий, ніж у дітей групи порівняння – відповідно 

(221,34±25,84) мг/л проти (375,68±24,87) мг/л (р<0,01).  

Аналіз рівня цинку у дітей досліджуваних груп показав гіпоцинкемію 

із максимальною вираженістю у основній групі порівняно із групою 

порівняння – відповідно (9,30±0,66) мкмоль/л та (12,26±0,73) мкмоль/л 

проти (16,85±0,83) мкмоль/л у здорових дітей (р<0,001). При цьому вміст 

цинку у крові дітей основної групи був в 1,3 рази нижчий, ніж у дітей групи 

порівняння – відповідно (9,30±0,66) мкмоль/л проти (12,26±0,73) мкмоль/л 

(р<0,01). 

Аналіз показників вмісту міді в цільній крові дітей основної групи та 

групи порівняння свідчить, що процес характеризується гіперкупремією 

порівняно із здоровими дітьми – відповідно (4,27±0,30) мг/л та (2,89±0,36) 

мг/л проти (1,21±0,07) мг/л (р<0,001). При цьому вміст міді у дітей основної 

групи в 1,5 рази перевищував її концентрацію у дітей групи порівняння – 

відповідно (4,27±0,30) мг/л проти (2,89±0,36) мг/л (р<0,05).   

У дітей основної групи виявлено прямий середньої сили кореляційний 

зв’язок між Cu – Zn (r=0,52, р<0,05) та зворотній середньої сили між Fe – Zn 

(r=-0,34, р<0,05). Прямі слабкої сили кореляційні зв'язки встановлено у 

дітей групи порівняння між: Fe – Cu (r=0,24, р<0,05) та Fe – Zn (r=0,10, 

р<0,05). 

Мікроелементний склад крові у дітей з пневмонією, які часто 

хворіють на ГРЗ характеризувався зниженям вмісту заліза в 1,7 рази, цинку 

– в 1,3 рази та підвищеням вмісу міді в 1,5 рази порівняно з дітьми, які не 

часто хворіють на ГРЗ. Виявлено прямий середньої сили кореляційний 

зв’язок між Cu – Zn та зворотній середньої сили між Fe – Zn. 
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Висновки до розділу 

У дітей, які часто хворіють на ГРЗ виявлені особливості перебігу 

пневмонії порівняно з дітьми, які епізодично хворіють. Серед клінічних 

симптомів частіше реєстрували прояви інтоксикації, малопродуктивний 

кашель, ознаки ДН ІІІ ступеня – задишка в спокої, порушення 

мікроциркуляції (мармуровість шкірних покривів, акроціаноз, периоральний 

ціаноз). У цих дітей частіше діагностували сегментарну та долеву 

пневмонії, які характеризувались важчим перебігом і з вищою частотою 

розвитку ускладнень – токсичного синдрому, ексудативного плевриту, 

гнійного ендобронхіту.  

Факторами ризику розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на 

ГРЗ є обтяжений перинатальний і постнатальний анамнез та особливості 

преморбідного фону – висока частота штучного вигодовування, аномалій 

конституції, а саме лімфатичного діатезу та проявів рахіту легкого ступеня 

важкості. 

При пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ виявлено більш 

виражені порушення в антиоксидантній системі глутатіону (різке зниження 

глутатіонредуктази та глутатіонтрансферази на фоні підвищення 

глутатіонпероксидази та гамаглутамілтранспептидази), що свідчить про 

виснаження її резервів, дисбаланс цитокінів (різке зниження ІЛ-2 і ІФН-γ та 

підвищення вмісту ІЛ-4), що свідчить про виснаження резервів імунної 

системи, переключення імунної відповіді з Т-клітинної на В-клітинну ланку, 

яка не може забезпечувати адекватну противірусну і протибактерійну 

відповідь організму. Порушення у кожній з цих ланок може бути одним із 

патогенетичних або сприятливих факторів у розвитку частих ГРЗ, які 

визначають перебіг та прогноз захворювання.  

Враховуючи наявність прямого середньої сили кореляційного зв'язку 

між β2-МГ–ІЛ-2 його можна використовувати маркером супресії Т-

клітинної ланки імунітету. 
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Виявлені порушення в антиоксидантній системі та рівнях про- і 

протизапальних цитокінів тісно пов’язані із змінами в мікроелементному 

складі крові – зниженням концентрації заліза та цинку та підвищеням 

вмісту міді, більш вираженими у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, що є 

причиною недостатності окисно-відновних процесів, які забеспечують 

тканнине дихання, репарацію тканин, а також дозрівання клітин імунної 

системи.  

Все це потребує пошуку ефективних засобів корекції виявлених 

порушень, що дадуть можливість оптимізувати лікування.  

За матеріалами, викладеними в даному розділі, опубліковано: 

1. Пилюк І. І. Стан редокс-системи глутатіону при пневмонії у дітей, 

які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання / І. І. Пилюк // 

Галицький лікарський вісник. – 2015. – Том 22. – №4 (частина 1). – C. 75-76.  

2. Матейко Г. Б. Динаміка вмісту цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, інтерферону-γ) 

та β2-мікроглобуліну при пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання / Г. Б. Матейко, І. І. Пилюк // Архів клінічної 

медицини. – 2015. – №2 (21) – С. 34-36.  

3. Матейко Г. Б. Особенности клиники и факторы риска развития 

пневмонии у детей, часто болеющих острыми респираторными 
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4. Пилюк І. І. Стан редокс-системи глутатіону при пневмонії у часто 

хворіючих на гострі респіраторні захворювання дітей / І. І. Пилюк: тези 83-

ої науково-практичної конференції студентів і молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині». – [27-28 квітня 2014 р., м. 
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пневмонії у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання / 

І.І. Пилюк, М.М. Гавриш: тези  84-ої науково-практичної конференції 
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РОЗДІЛ 4 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 

ДІТЕЙ З ПНЕВМОНІЄЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ  

У НИХ ЧАСТИХ ГРЗ 

 

Результати клінічного, інструментального та лабораторного 

обстеження дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, дозволили нам 

зробити висновок про необхідність корекції виявлених порушень в редокс-

системі глутатіону шляхом удосконалення стандартної терапії пневмонії та 

проведення подальшої профілактики частих ГРЗ з метою попередження 

розвитку ускладнень, зокрема пневмонії. 

 

4.1 Оцінка динаміки даних клінічних, інструментальних та 

лабораторних методів дослідження у хворих на пневмонію дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ, що отримували протокольне лікування в поєднанні з 

препаратом із антиоксидантним, антигіпоксичним та органопротекторним  

ефектами. 

 

Регрес або зникнення основних симптомів пневмонії, позитивна 

динаміка рентгенологічної картини та результатів лабораторних обстежень 

– основні складові ефективного лікування хворих на пневмонію дітей. 

Всім хворим, які були госпіталізовані в клініку, призначали 

загальноприйняту протокольну терапію пневмонії. Характер та обсяг 

останньої визначався відповідно до “Протоколу діагностики та лікування 

пневмонії у дітей”, затвердженого наказом МОЗ України №18 від 13.01.2005 

року. Зокрема, у стаціонарі дітям призначали антибіотики (інгібітор-

захищені пеніциліни – уназин, ампісульбін, амоксицилін-клавуланат; 

сучасні макроліди – азитроміцин; рідше – карбопенеми, цефалоспорини III, 

IV покоління, аміноглікозиди), бронхолітичні, муколітичні середники 

(лазолван, ацетилцистеїн, бромгексин, фітопрепарати з плюща, 
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подорожника, кореня солодки, ферментні препарати), препарати з 

антиоксидантною властивістю (аскорбінова кислота), проводили 

детоксикацію (шляхом призначення інфузійної терапії, ентеросорбентів), 

використовували методи респіраторної фізіотерапії (інгаляції через 

небулайзер з лікарськими препаратами, вібраційний масаж) [126].  

Наші дослідження показали необхідність застосування 1,5 % розчину 

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти, а саме реамберину, 

який покращує функцію внутрішньоклітинних ферментних систем, зокрема 

редокс-системи глутатіону, чинить дезінтоксикаційну, антигіпоксичну, 

антиоксидантну, гепато-, нефро- та кардіопротекторну дію [152, 179]. 

У процесі спостереження з'ясувалося, що на тлі проведеної терапії в 

комплексі з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти у дітей Іб підгрупи швидше наступила позитивна динаміка, яка 

відобразилася в зворотному розвитку основних клінічних симптомів  

захворювання (табл. 4.1.).  

Таблиця 4.1. 

Динаміка деяких клінічних симптомів у хворих на пневмонію дітей  

при різних методах лікування (М±m) 

 

 Симптоми Регрес симптомів  (доби) 

підгрупа Іа (n=40) підгрупа І б (n=40) 

Покращення загального стану 5,0±0,29 3,65±0,26* 

Прояви інтоксикації 5,45±0,21 3,60±0,18° 

Кашель 7,70±0,19 5,65±0,21∆ 

Задишка 5,50±0,29 4,25±0,25° 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб р<0,05;  

2. ° – вірогідність розбіжності між показниками в  дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб р<0,01;  

3. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб р<0,001.   
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Так, у дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, і додатково 

отримували 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти загальний стан покращився вірогідно швидше – через (3,65±0,26) 

доби, ніж у дітей, які отримували лише протокольну терапію – (5,0±0,29) 

доби (р<0,05) за рахунок швидшого регресу проявів інтоксикації – 

(3,60±0,18) і (5,45±0,21) доби відповідно (р<0,01). 

Доповнення протокольної терапії препаратом, який володіє 

антиоксидантиним, антигіпоксичним та органопротекторним ефектами 

дозволило досягти швидшого регресу кашлю – через (5,65±0,21) доби, на 

відміну від дітей, які отримували лише протокольну терапію з приводу 

пневмонії – (7,70±0,19) доби відповідно (р<0,001). Слід зазначити, що 

задишка також швидше зменшилась у підгрупі дітей, яким лікування 

доповнювали 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти, порівняно з дітьми, які його не отримували – відповідно через 

(4,25±0,25) та (5,50±0,29) доби (р<0,01). Таким чином, поєднання 

протокольної терапії з даним препаратом у хворих на пневмонію дітей 

забезпечувало достовірно вищий ефект порівняно лише з протокольною 

терапією.  

Привертає увагу зменшення проявів ДН у дітей, які додатково 

отримували 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти через (4,65±0,20) доби на відміну від дітей, які отримували лише 

протокольну терапію пневмонії  – відповідно через (6,35±0,29) доби 

(р<0,001). Зменшення тахіпноє, яке є одним із її важливих показників, у 

підгрупі Іб відзначали через (3,10±0,16) доби, на відміну від дітей підгрупи 

Іа, в яких його регрес спостерігали через (4,75±0,18) доби, (р<0,001).  

Ефективність доповнення протокольної терапії з приводу пневмонії 

даним препаратом оцінювали також шляхом аналізу результатів 

об´єктивного огляду дітей (табл. 4.2).  
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Таблиця 4.2. 

Порівняльна ефективність різних видів терапії  дітей з пневмонією, які 

часто хворіють на ГРЗ за даними об´єктивного огляду (М±m) 

Симптоми 

 

Регрес симптомів (доби) 

підгрупа Іа (n=40) підгрупа Іб (n=40) 

Тахіпноє 4,75±0,18 3,10±0,16∆ 

Прояви дихальної 

недостатності 

6,35±0,29 4,65±0,20∆ 

Розлади мікроциркуляції 6,15±0,27 4,20±0,22 ∆ 

Розлади гемодинаміки  6,05±0,20 4,25±0,19 ∆ 

Аускультативні та 

перкуторні зміни в легенях 

7,65±0,36 6,20±0,20∆ 

Примітки:  

1. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб р<0,001.   

 

 У дітей підгрупи Іб порівнянно з дітьми підгрупи Іа відмічали 

швидшу позитивну динаміку хвороби за рахунок зменшення розладів 

мікроциркуляції (мармуровість, блідість шкірних покривів, акроціаноз, 

періоральний ціаноз) через (4,20±0,22) та (6,15±0,27) діб (р<0,001) та 

гемодинаміки (тиск в легеневій артерії, скоротлива здатність міокарду) – 

відповідно через (4,25±0,19) та (6,05±0,20) доби (р<0,001). Регрес клінічної 

картини пневмонії у досліджуваних підгрупах дітей полягав у зменшенні 

поширеності, інтенсивності та тривалості хрипів в лененях. Так у дітей з 

пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, що отримували 1,5 % розчин  

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти, зменшення площі та 

інтенсивності хрипів наступило через (6,20±0,20) доби, тоді як у дітей, які 

отримували лише протокольну терапію, позитивну динаміку цих 

аускультативних та перкуторних змін відмічали через (7,65±0,36) діб 

(р<0,001).  

 Вища ефективність комплексної терапії пневмонії в поєднанні з 1,5 % 

розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти порівняно 
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тільки з протокольною визначалась тривалістю курсу антибіотикотерапії та 

частотою її зміни. Так, у дітей підгрупи Іб тривалість курсу 

антибіотикотерапії (рис. 4.1) становила (8,45±0,33) днів в порівнянні з 

підгрупою Іа, яка не отримувала реамберин – (10,80±0,29) днів, тобто 

зменшувалась в 1,2 рази (р<0,05). Крім того, у підгрупі Іб частота зміни 

антибіотиків у зв´язку з їх неефективністю зменшилась на 15 % проти 30 %  

підгрупі Іа, тобто менше в 2 рази.  

 

Рис. 4.1. Тривалість курсу антибіотикотерапії у дітей, дні. 

      

Ефективність протокольного лікування в поєднанні з 1,5 % розчином 

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти хворих на пневмонію 

дітей оцінювали також за показниками загального аналізу крові, 

представленими в таблиці 4.3. Їх порівняння показало, що до лікування у 

обидвох підгрупах дітей відмічали помірну лейкоцитопенію, лейкоцитоз, 

лімфоцитопенію та лімфоцитоз. При застосуванні протокольної терапії з 

даним препаратом у дітей підгрупи Іб відмічали збільшення кількості 

лейкоцитів з (3,45±0,38) до (7,96±0,49х109) (р<0,05) та лімфоцитів – з 

(21,8±1,66) % до (55,4±1,15) %, (р<0,05), на відміну від підгрупи Іа, в якій 

підвищення вищевказаних показників було недостовірне (р>0,05). 

Позитивний вплив комплексного лікування з використанням реамберину 
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проявлявся в меншій вираженості лімфоцитозу у дітей підгрупи Іб 

порівняно з підгрупою Іа – з (65,3±1,25) % до (50,3±1,13) % проти 

(64,3±1,23) % до (59,4±1,33) % (р<0,05). 

Таблиця 4.3. 

Динаміка показників загального аналізу крові хворих на    

пневмонію дітей при різних методах лікування (М±m) 

Групи 

 

 Лейкоцитоз 

 х109/л 

Лейкоцито-

пенія х109/л 

Лімфоци-

тоз,% 

Лімфоцито-

пенія, % 

до  після  до  після  до  після до  після 

лікування лікування  лікування  лікування 

Контроль-

на група  

(n=30) 

                             

7,45±0,54 

  

52,2±1,17 

 

Підгрупа 

Іа (n=40) 

12,03

±1,42 

9,08± 

0,98 

3,43± 

0,40 

5,46± 

0,45 

64,3± 

1,23 

59,4± 

1,33 

21,6±

9,4 

31,5± 

1,05 

Підгрупа 

Іб (n=40) 

11,95

±1,39 

7,76± 

0,89* 

3,45±

0,38 

7,96± 

0,49* 

65,3± 

1,25 

50,3± 

1,13* 

21,8±

1,66 

55,4± 

1,15* 

  Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб р<0,05.   

 

Як показало дослідження, протягом лікування динаміка інших 

показників гемограми була статистично недостовірною.    

Контрольну рентгенографію ОГК проводили всім дітям 

досліджуваних підгруп при клінічному одужанні, коли зникали 

аускультативні та перкуторні ознаки пневмонічної інфільтрації.  Однак, у 

дітей досліджуваних підгруп, в яких було діагностовано сегментарні, а 

особливо долеві пневмонії на повторній контрольній рентгенографії ОГК 

утримувалась запальна інфільтрація по ходу елементів легеневого малюнку 

та коренів легень. 

Позитивний вплив протокольної терапії і 1,5 % розчину натрію N-

метил-глюкамінової солі янтарної кислоти за результатами контрольної 

електрокардіографії проявлявся зменшенням проявів гіпоксії міокарда – з 15 
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(37,5  %) до 7 (17,5 %) у дітей підгрупи Іб (р<0,05) та лише з 16 (40,0 %) до 

12 (30,0 %) у дітей підгрупи Іа (р>0,01).  

Статистично значущим виявився зв´язок між терміном стаціонарного 

лікування дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, та видом 

лікування. У дітей, яким призначали препарат з антиоксидантиним, 

антигіпоксичним та органопротекторним ефектами середня тривалість 

перебування в стаціонарі була коротшою на відміну від дітей, які 

отримували лише протокольне лікування – відповідно (10,25±0,26) та 

(12,40±0,29) ліжко-днів (р<0,01).               

У дітей, які отримували з протокольною терапією 1,5 % розчин натрію 

N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти відмічалась нормалізація 

ферментів редокс-системи глутатіону. При аналізі вмісту 

глутатіонредуктази  в сироватці крові встановлено, що її концентрація в 

підгрупі Іб після проведеного лікування підвищилась практично до 

нормальних величин – відповідно з (0,03±0,01) до (0,12±0,01) нмоль/хв г 

білка (р<0,001), на відміну від підгрупи Іа, в якій нормалізації її вмісту не 

спостерігали – відповідно з (0,03±0,01) до (0,06±0,01) нмоль/хв г білка 

(р<0,01). 

Після проведеного лікування з використанням 1,5 % розчину натрію 

N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти рівень глутатіонпероксидази 

знизився до (0,21±0,03) мкмоль/мг і майже досягнув нормальних величин 

(р>0,01), тоді як у дітей, які не отримували глутоксим показник вмісту 

глутатіонпероксидази залишався високим (0,34±0,04) проти (0,19±0,02) 

мкмоль/мг (р<0,001), що вказує на напруженість антиоксидантної системи 

організму (табл. 4.4.). 
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Таблиця 4.4. 

Динаміка вмісту ферментів редокс-системи глутатіону в сироватці 

крові дітей, які часто хворіють на ГРЗ, під впливом різних методів 

лікування (М±m) 

Показник Конт-

рольна 

група 

(n= 30) 

Підгрупа Іа 

(n=40дітей) 

Підгрупа Іб 

(n= 40 дітей) 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

Глутатіонредук-

таза, нмоль/хв  

г білка 

0,15± 

0,01 

0,03± 

0,01* 

0,06± 

0,01⌂, º 

0,03± 

0,01* 

0,12± 

0,01 ∆, ^ 

Глутатіонперок-

сидаза,мкмоль/мг 

0,19± 

0,02 

0,55± 

0,04* 

0,34± 

0,04 ⌂,^ 

0,56± 

0,04 * 

0,21± 

0,03∆,^ 

Глутатіонтранс-

фераза, од/л 

18,65± 

1,61 

5,37± 

1,23* 

9,57± 

2,31◊  

5,23±1,18 

* 

16,55± 

2,4 ∆,^  

Гамаглутаміл-

транспептидаза, 

нмоль/л 

18,90± 

0,77 

33,67± 

1,02* 

27,61± 

0,38⌂ , º 

34,01± 

1,22* 

20,48± 

0,43 ^  

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іб та Іа до лікування р<0,001;  

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній 

групі та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,01; 

3. ◊ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,05; 

4. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб після лікування р<0,01.   

5. º – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб до та після лікування р<0,01. 

6.  ^ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб до та після лікування р<0,001. 

 

При аналізі вмісту ГТ в сироватці крові у дітей, яким додатково 

призначили 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 



86 
 

кислоти відмічали підвищення його рівня з (5,23±1,18) до (16,55±2,42) од/л 

(р<0,001) на відміну від дітей, які отримували лише протокольне лікування з 

приводу пневмонії, в яких спостерігали достовірне підвищення даного 

показника без нормалізації його вмісту – відповідно з (5,37±1,23) до 

(9,57±2,31) од/л (р<0,05).  

У підгрупі Іб після проведеного лікування рівень ГГТП знизився з 

(34,01±1,22) до (20,48±0,43) нмоль/л і досягнув рівня нормальних величин 

(р<0,001), тоді як у дітей підгрупи Іа відмічали достовірне зниження даного 

показника без нормалізації його рівня – відповідно з (33,67±1,02) до 

(27,61±0,38)  нмоль/л (р<0,01). 

У дітей підгрупи Іб виявлено прямі середньої сили кореляційні 

зв’язки між: ГР – ГГТП (r=0,31, р<0,05) та ГТ – ГП (r=0,35, р<0,05), а також 

зворотній середньої сили кореляційний зв’язок між ГГТП – ГП (r=-0,46, 

р<0,05). Середньої сили кореляційні зв’язки було виявлено у дітей підгрупи 

Іа, а саме: прямий між ГТ – ГП (r=0,49, р<0,05) при відсутності між ГР – 

ГГТП та зворотній між ГР – ГП (r=-0,40, р<0,05). 

При дослідженні вмісту ІЛ-2 в сироватці крові після проведеного 

лікування з приводу пневмонії з використанням 1,5 % розчину натрію N-

метил-глюкамінової солі янтарної кислоти у дітей підгрупи Іб відмічали 

підвищення його рівня – відповідно з (203,20±38,21) до (325,10±54,81) пг/мл 

(р<0,05) на відміну від дітей підгрупи Іа, в яких достовірного підвищення 

його рівня не спостерігали – відповідно з (205,20±40,21) до (261,61±70,82) 

пг/мл (р>0,01). 

Отже, рівень ІЛ-2 у дітей, які отримували лише протокольне 

лікування з приводу пневмонії був в 1,2 рази нижчим порівняно з дітьми, 

які отримували комплексне лікування.  

Рівень ІЛ-4 у сироватці крові після проведеного протокольного 

лікування з приводу пневмонії дітей підгрупи Іа знизився з (10,17±0,41) до 

(7,21±0,69) пг/мл, (р<0,01) однак залишався підвищеним порівняно з 

показниками у здорових дітей (3,11±0,29) пг/мл (р<0,001). Концентрація ІЛ-
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4 у дітей підгрупи Іб після протокольного лікування в поєднанні з 1,5 % 

розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти також 

знижувалась з (10,15±0,3) до (5,07±0,01) пг/мл не досягнувши нормальних 

величин (р<0,01). При цьому її показники були в 1,4 рази нижчими 

порівняно з показниками у дітей підгрупи Іа (р<0,01), (табл. 4.5.).  

Таблиця 4.5. 

Динаміка вмісту ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ та β2-МГ у сироватці крові хворих 

на пневмонію дітей, які часто хворіють на ГРЗ при різних методах 

лікування (М±m) 

 

Показник 

 

Контро-

льна 

група 

(n=30) 

Підгрупа Іа (n=40) Підгрупа Іб (n=40) 

до 

лікування 

після 

лікування 

до 

лікування  

після 

лікування  

ІЛ-2, 

пг/мл 

512,15± 

67,26 

205,20± 

40,21* 

261,61± 

70,82  

203,20± 

38,21* 

325,10± 

54,81°,∆ 

ІЛ-4, 

пг/мл 

3,11± 

0,29 

10,17± 

0,41* 

7,21±0,69 ◊  10,15±0,31* 5,07±0,01⌂,
∆  

ІФН-γ, 

пг/мл 

6,96± 

0,98 

2,90±0,33* 3,98±0,41 ⌂ 2,92±0,35*  4,17±0,35⌂,

∆ 

β-2-МГ, 

мкг/мл 

7,59± 

0,73  

3,02±0,32* 5,33±0,76 ∆ 3,01±0,30* 5,40±0,60 ⌂, 

∆ 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іб та Іа до лікування р<0,001;   

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній 

групі та в дітей підгрупи Іа і підгрупи Іб після лікування р<0,01; 

3. ° – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іб після лікування р<0,05; 

4. ◊ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,001; 

5. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Іб до та після лікування р<0,01.   
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При аналізі вмісту ІФН-γ у сироватці крові після проведеного 

лікування у дітей підгрупи Іб відмічали достовірно більш виражене 

зростання його рівня порівняно з дітьми підгрупи Іа, проте без нормалізації 

даного показника – відповідно з (2,92±0,35) до (4,17±0,35) пг/мл (р<0,01) та 

з (2,90±0,33) до (3,98±0,41) пг/мл (р<0,01) проти (6,96±0,98) пг/мл (р<0,01). 

При дослідженні рівня β2-МГ встановлено, що його концентрація в 

сироватці крові дітей, які отримували лише протокольну терапію з приводу 

пневмонії та в комплексі з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової 

солі янтарної кислоти достовірно підвищилась і не відрізнялась в цих 

групах, проте нормалізації її не спостерігали – відповідно з (3,01±0,30) до 

(5,33±0,76) мкг/мл (р<0,01) та з (3,02±0,32) до (5,40±0,60) мкг/мл (р<0,01) 

проти (7,59±0,73) мкг/мл (р<0,01).  

У дітей підгрупи Іб виявлено середньої сили зворотні кореляційні 

зв’язки між: β2-МГ – ІФН-γ (r=-0,35, р<0,05) та ІЛ-2 – ІЛ-4 (r=-0,41, р<0,05), 

а також прямий слабкої сили між ІЛ-2 – ІФН-γ (r=0,22, р<0,05). У дітей 

підгрупи Іа виявлені слабкі кореляційні зв’язки, а саме: прямий між β2-МГ – 

ІЛ-2 (r=0,17, р<0,05) та зворотній між ІЛ-4 – β2-МГ (r=-0,21, р<0,05). 

При дослідженні вмісту заліза у цільній крові встановлено, що у дітей, 

які отримували лише протокольну терапію з приводу пневмонії та в 

поєднанні з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти він підвищився без достовірного показника не відрізнявся – 

відповідно з (221,41±35,45) до (245,02±38,92) мг/л та з (219,23±32,29) до 

(256,59±30,06) мг/л. 

 При дослідженні вмісту цинку у цільній крові встановлено, що його 

концентрація в дітей, які отримували лише протокольне лікування з 

приводу пневмонії та в поєднанні з 1,5 % розчином натрію N-метил-

глюкамінової солі янтарної кислоти достовірно підвищилась і не 

відрізнялась в цих групах, проте нормалізації її не спостерігали – відповідно 

з (9,28±0,94) до (12,69±1,32) мкмоль/л (р<0,01) та з (9,30±0,96) до 

(13,09±0,95) мкмоль/л (р<0,01) проти (16,07±0,61) мкмоль/л (табл.4.6.). 
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Таблиця 4.6. 

Динаміка вмісту Fe, Zn, Cu у цільній крові дітей, хворих на пневмонію, 

які часто хворіють на ГРЗ при різних методах лікування (М±m) 

 

 

Показник 

 

Контро-

льна 

група  

(n=30) 

Підгрупа Іа (n=40) Підгрупа Іб (n=40) 

до 

лікування 

після  

лікування 

до 

лікування  

після 

лікування  

Fe,  

мг/л 

456,20± 

16,68 

221,41± 

35,45 * 

245,02±38,92 ⌂ 219,23± 

32,29 * 

256,59± 

30,06⌂    

Zn, 

мкмоль/л 

16,85± 

0,83 

9,28± 

0,94 * 

12,69±1,32°,∆  9,30±0,96*  13,09± 

0,95°,∆  

Cu,  

мг/л 

1,21± 

0,07 

4,29± 

0,31 * 

2,95±0,35°, ∆ 4,27±0,30 * 2,34±0,44

°,∆  

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іб та Іа до лікування р<0,001;  

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній 

групі та в дітей підгрупи Іа і підгрупи Іб після лікування р<0,001; 

3. ° – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа і Іб після лікування р<0,01. 

4. ∆ – вірогідність розбіжності стосовно показника  в дітей підгрупи Іа 

і Іб до та після лікування р<0,01. 

 

Вміст міді у дітей після проведеного протокольного лікування з 

приводу пневмонії та в поєднанні з реамберином знизився і достовірно не 

відрізнявся в обидвох групах, однак не досягнув рівня нормальних величин 

з (4,29±0,31) до (2,95±0,35) мг/л та з (4,27±0,30) до (2,34±0,44) мг/л проти 

(1,21±0,07) мг/л (р<0,01). 

У дітей підгрупи Іб виявлено прямий слабкої сили кореляційний 

зв’язок між Fe – Zn (r=-0,27, р<0,05) на відміну від підгрупи Іа, де 

реєстрували середньої сили прямий між Fe – Zn (r=0,47, р<0,05), а також 

зворотній кореляційний зв’язок між Cu – Zn (r=-0,41, р<0,05). 
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4.2 Оцінка динаміки даних клінічних, інструментальних та 

лабораторних методів дослідження у хворих на пневмонію дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ, що отримували протокольне лікування в поєднанні з 

препаратом із антиоксидантним, антигіпоксичним і органопротекторним 

ефектами та профілактику частих ГРЗ. 

Нами проведено клінічне обстеження дітей підгрупи Ів, які часто 

хворіють на ГРЗ, що отримували з приводу пневмонії протокольну терапію 

(наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р.) в поєднанні з 1,5 % розчином 

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти (реамберин). Через 3 

місяці після виписки зі стаціонару амбулаторно в передсезонний і сезонний 

період підвищення захворюваності на ГРЗ (з початку вересня до кінця 

березня наступного року) 20 дітям підгрупи Ів призначали один 

імуномодулюючий препарат (лікопід), полівітамінний препарат в комплексі 

з мікроелементами (вітрум кідз) та мультикомпонентний пробіотик 

(лактомун). Проведення комплексної профілактики ГРЗ з одним 

імуномодулюючим препаратом, а саме лікопідом сприяє активації 

функціональної активності фагоцитів, продукціх прозапальних цитокінів, 

необхідних для ініціації гуморального і клітинного імунітету. Враховуючи 

мікробний пейзаж ротоглотки у дітей, які часто хворіють на ГРЗ 

недостатньою є місцева імунна відповідь слизової оболонки верхніх 

дихальних шляхів, тому включення препарату на основі бактерійних лізатів, 

а саме бронхо-муналу в профілактику ГРЗ сприяє взаємодії антигену з 

макрофагами MALT-системи респіраторного та шлунково-кишкового 

тракту з подальшою їх презентацією лімфоцитам, підвищує рівень 

секреторного Ig A, який зберігається не менше 6 місяців, макрофагів і 

цитокінів (ІЛ-2, ІФН-γ) з одночасним зниженням рівня ІЛ-4 цим самим 

забезпечуючи тривалий ефект [208, 209, 211]. Тому 20 дітям підгрупи Ів 

призначали два імуномодулюючі препарати з різним механізмом дії 

(лікопід, бронхо-мунал), полівітамінний препарат в комплексі з 
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мікроелементами (вітрум кідз) та мультикомпонентний пробіотик 

(лактомун).  

Про ефективність профілактики частих ГРЗ у дітей підгрупи Ів 

свідчить достовірне зниження їх частоти протягом року – з (8,10±0,18) до 

(4,6±0,22) випадків у дітей, які отримували профілактику двома 

імуномодулюючими препаратами та до (6,15±0,33) – у дітей, які отримували 

один імуномодулюючий препарат (р<0,001), тобто в 1,8 та 1,3 разів рідше 

порівнянні з підгрупою Іа, яка її не отримувала (р<0,001), (р<0,001), (рис. 

4.2).  

На фоні імунореабілітаційних заходів через 3 місяці кількість дітей з 

частими ГРЗ у підгрупі Ів, які отримували профілактику двома та одним 

імуномодулюючим препаратом реєстрували з одинаковою частотою – 

відповідно 14 (70,0 %) і 16 (80,0 %) проти 36 (90,0 %) дітей підгрупи Іа 

(р<0,1), (р>0,1), через 6 місяців – відповідно 8 (40,0 %) і 13 (65,0 %) проти 

34 (85,0 %), (р<0,001), (р<0,1). 

 

Рис. 4.2. Частота ГРЗ у дітей протягом року після лікування з приводу 

пневмонії та профілактики частих ГРЗ, кількісь випадків. 

Слід зазначити, що через 12 місяців утримувалась тенденція до 

зниження кількість дітей з частими ГРЗ в підгрупі Ів, які отримували 
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профілактику з двома імуномодулюючими препарати на відміну від дітей, 

які отримували один імуномодулюючий препарат – відповідно 6 (30,0 %) 

проти 12 (60,0 %), тобто в 2 рази (р<0,05) порівняно з 35 (82,5 %) дітьми 

підгрупи Іа, які не отримували профілактику ГРЗ (р<0,001), (р<0,1).  

Середня тривалість епізоду ГРЗ у дітей які не отримували 

профілактику становила (9,20±0,35) днів, а у підгрупі дітей Ів, в яких 

профілактика вкючала два та один імуномодулюючий препарат відповідно – 

(5,95±0,23) і (7,55±0,25) днів (р<0,001), (р<0,001), (рис. 4.3). Слід зазначити, 

що середня тривалість епізоду ГРЗ у дітей, які отримували лікопід та 

бронхо-мунал була в 1,3 рази меншою, ніж у дітей в яких профілактика 

проводилась бронхо-муналом (р<0,001). 

 

Рис. 4.3. Середня тривалість епізоду ГРЗ у дітей протягом року після 

профілактики ГРЗ, дні. 

Статистично значимим виявився зв´язок між важкістю ГРЗ та 

проведеною профілактикою, яка сприяла зростанню частоти легких та 

зменшенню частоти важких форм ГРЗ (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Важкість перебігу ГРЗ у дітей, які отримали їх профілактику, 

%.   

У 13 (65,0 %) дітей підгрупи Ів, яким було призначена профілактика 

ГРЗ з двома імуномодулюючими препаратами спостерігався легкий перебіг 

ГРЗ, який характеризувався незначно вираженими катаральним та 

інтоксикаційним синдромами, а у дітей, які отримували один 

імуномодулюючий препарат – у 8 (40,0 %), (р<0,1) тоді як у підгрупі Іа він 

мав місце у 8 (20,0 %) дітей (р<0,001), (р<0,1); середньоважкий перебіг з 

помірно вираженими клінічними проявами діагностували майже з 

однаковою частотою – відповідно у 6 (30,0 %) та 7 (35,0 %) дітей підгрупи 

Ів (р>0,05), на відміну від 24 (60,0 %) дітей підгрупи Іа (р<0,05), (р<0,05), а 

важкий, який характеризувався частим розвитком ускладнень, значно рідше 

– у 3 (15,0 %) та 6 (30,0 %) дітей (р<0,05) порівняно з 18 (45,0 %) дітьми 

підгрупи Іа (р<0,05), (р>0,05).  

Клінічну ефективність проведення профілактичних заходів 

підтверджено зменшенням частоти розвитку ускладнень ГРЗ. Важливо, що 

у дітей підгрупи Ів, які отримували в профілактиці ГРЗ два 

імуномодулюючі препарати з різним механізмом дії (лікопід, бронхо-мунал) 
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порівняно з дітьми, які отримували один імуномодулюючий препарат, а 

саме лікопід, рідше реєстрували ускладнення з боку ЛОР-органів (отит, 

синусит) – відповідно у 3 (15,0 %) проти 5 (25,0 %) (р<0,1) на відміну від 13 

(32,5 %) дітей підгрупи Іа (р<0,1), (р>0,1), яким профілактика ГРЗ не 

проводилась, бронхіти – у 5 (25,0 %) та 8 (40,0 %), (р<0,1) проти 18 (45,0 %), 

(р<0,05), (р>0,1) пневмонії – відповідно у 2 (10,0 %) та 4 (20,0 %) проти 13 

(32,5 %) дітей відповідно (р<0,05), (р>0,1). Таким чином, профілактика 

частих ГРЗ з двома імуномодулюючими препаратами сприяла зменшенню 

частоти їх ускладнень порівняно з дітьми підгрупи Іа, яким вона не 

проводилась (рис. 4.5).   

 

Рис. 4.5. Частота розвитку ускладнень ГРЗ у дітей, які отримали їх 

профілактику, %.   

Важливо зазначити, що лише 6 (30,0 %) дітям, які отримували 

профілактику ГРЗ з лікопідом і бронхо-муналом рідше призначали 

антибіотики на відміну від 11 (55,0 %) дітей, в який профілактика включала 

лікопід (р<0,05), тобто в 2 рази рідше, а у підгрупі Іа – 32 (70,0 %), (р<0,05), 

(р>0,5). 
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При аналізі вмісту ГР в сироватці крові встановлено, що в підгрупі Ів 

після проведеного лікування з приводу пневмонії та профілактики ГРЗ 

рівень ГР підвищився практично до нормальних величин (р<0,01), на 

відміну від підгрупи Іа, в якій, незважаючи на його достовірний ріст 

(р<0,001), нормалізації вмісту не спостерігалось. 

Після проведеного лікування та профілактики ГРЗ рівень ГП в 

підгрупі Ів знизився з (0,56±0,04) до (0,18±0,03) мкмоль/мг (р<0,001) і 

досягнув рівня нормальних величин (р>0,01), тоді як у дітей підгрупи Іа, які 

не отримували 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти (реамберин) та профілактику ГРЗ, показник вмісту ГП достовірно  

знижувався, але залишався вищим норми – з (0,54±0,03) до (0,34±0,04) 

мкмоль/мг проти (0,19±0,02) мкмоль/мг (р<0,001), що вказує на 

напруженість антиоксидантної системи організму. 

Динаміку вмісту показників редокс-системи глутатіону в сироватці 

крові дітей, які часто хворіють на ГРЗ, після комплексного лікування з 

приводу пневмонії та профілактики частих ГРЗ представлено в таблиці 4.7 

При дослідженні вмісту ГТ в сироватці крові дітей, які додатково 

отримали 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти 

та профілактику ГРЗ, відмічали значне підвищення його рівня з (5,23±1,18) 

до (16,55±2,42) од/л (р<0,001) на відміну від дітей, що не отримували даний 

препарат та профілактику ГРЗ, в яких спостерігали менш виражений ріст 

даного показника – відповідно з (5,37±1,23) до (9,57±2,31) од/л (р<0,05).  

Аналіз показників рівня ГГТП у дітей підгрупи Ів, які отримували в 

комплексному лікуванні 1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі 

янтарної кислоти і подальшу профілактику ГРЗ відзначали зниження його 

практично до норми – відповідно з (34,01±1,22) до (20,21±0,39) нмоль/л 

(р<0,01) на відміну від дітей, які отримували лише протокольне лікування 

пневмонії без подальшої профілактики ГРЗ, у яких відмічали також 

достовірне, але менш виражене зниження даного показника без його 

нормалізації – відповідно з (33,67±1,02) до (27,61±0,38) нмоль/л (р<0,01) 
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Таблиця 4.7. 

Динаміка вмісту показників редокс-системи глутатіону в сироватці 

крові дітей після лікування з приводу пневмонії та профілактики 

частих ГРЗ (М±m) 

Показник Конт-

рольна 

група 

(n= 30) 

Підгрупа Іа (n=40) Підгрупа Ів (n= 40) 

до 

ліку-

вання  

після 

лікування  

до лікува-

ння та про-

філактики 

після лікува-

ння та профі-

лактики 

Глутатіореду-

ктаза, нмоль/ 

хв г білка 

0,15± 

0,01 

0,03± 

0,01* 

0,06± 

0,01⌂ 

0,03±0,02* 0,14±0,01 ∆, ^ 

Глутатіон- 

пероксидаза 

мкмоль/мг 

0,19± 

0,02 

0,54± 

0,03* 

0,34± 

0,04⌂,^ 

0,56±0,04 * 0,18±0,03 ∆,^ 

Глутатіонтра-

нсфераза,од/л 

18,65±

1,61 

5,37± 

1,23*  

9,57± 

2,31◊ 

5,23±1,18 * 16,53±2,40 ∆,^ 

Гамаглутаміл-

транспептида-

за, нмоль/л 

18,90±

0,77 

33,67±

1,02* 

27,61± 

0,38⌂,° 
34,01±1,22* 20,21±0,39 ^  

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа та Ів до лікування р<0,001;  

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній 

групі та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,01; 

3. ◊ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,05; 

4. ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Ів після лікування р<0,01.   

5. º – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Ів до та після лікування р<0,01. 

6.  ^ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Ів до та після лікування р<0,001. 

 

У дітей підгрупи Ів виявлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки 

між: ГР – ГГТП (r=0,35, р<0,05) та ГТ – ГП (r=0,35, р<0,05), а також 
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зворотній середньої сили між ГГТП – ГП (r=-0,48, р<0,05). Середньої сили 

кореляційні зв’язки виявлено у дітей підгрупи Іа, а саме: прямий між ГТ – 

ГП (r=0,49, р<0,05) та зворотній між ГР – ГП (r=-0,40, р<0,05). 

Вивчення вмісту цитокінів в сироватці крові дітей виявило такі 

особливості.  

Після проведеного лікування з приводу пневмонії та профілактики 

ГРЗ в дітей підгрупи Ів, які отримували два імуномодулюючі препарати 

відмічали більш виражене підвищення рівня ІЛ-2 з тенденцією до 

нормалізації – відповідно з (203,20±38,21) до (469,85±78,44) пг/мл (р<0,01), 

а у дітей, які отримували в профілактиці один імуномодулюючий препарат – 

відповідно з (202,20±37,25) до (354,55±38,13)  пг/мл (р<0,05), на відміну від 

дітей підгрупи Іа, в яких достовірного підвищення його рівня не 

спостерігали – відповідно з (205,20±40,21) до (261,61±70,82) пг/мл (р>0,1). 

Аналіз показників вмісту ІЛ-4 після проведеного лікування та 

профілактики ГРЗ у дітей, які отримували лікопід і бронхо-мунал  свідчить 

про достовірне його зниження майже до рівня нормальних величин (р>0,05), 

а у дітей, які отримували лікопід рівень – знижувався проте залишався в 1,6 

рази вище норми (р<0,001), порівняно з підгрупи Іа, в яких рівень ІЛ-4 

незначно знижувався і залишався в 2,3 рази вище норми  (р<0,001). Вміст 

ІЛ-4 у дітей, які в профілактиці ГРЗ отримували два імуномодулюючі 

препарати був в 1,5 нижчим порівняно з дітьми, які отримували один 

імуномодулюючий препарат (р<0,05). 

При аналізі вмісту у сироватці крові ІФН-γ після проведеного 

лікування з приводу пневмонії в комплексі з 1,5 % розчином натрію N-

метил-глюкамінової солі янтарної кислоти та подальшої профілактики ГРЗ з 

двома імуномодулюючими препаратами встановлено більш виражене 

підвищення його рівня з (2,91±0,31) до (5,55±0,34) пг/мл (р<0,001), що 

відповідає показникам норми, а у дітей, які отримували в профілактиці один 

імуномодулюючий препарат його вміст підвищився з (2,93±0,35) до 

(4,34±0,44) пг/мл (р<0,05), проте не досягнув норми (табл. 4.8).   
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Таблиця 4.8. 

Динаміка вмісту ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ та β-2-МГ у сироватці крові дітей 

після лікування з приводу пневмонії та профілактики частих ГРЗ 

(М±m) 

 

 Показ-

ник 

 

Конт-

рольна 

група 

(n=30) 

Підгрупа Іа (n=40) Підгрупа Ів (n=40) 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до після до після 

лікування та 

профілактика 

ГРЗ з двома 

імуномодулюю-

чими препара-

тами 

 лікування та 

профілактика  

ГРЗ з одним 

імуномодулюю-

чим препаратом 

ІЛ-2, 

пг/мл 

512,15

±67,26 

205,20

±40,2* 

261,61±

70,82 * 

203,20

±38,2* 

469,85±

78,44º, ⌂ 

202,20

±37,2* 

354,55

±38,13⌂ 

ІЛ-4, 

пг/мл 

3,11± 

0,29 

10,17± 

0,41* 

7,21±0,69 

*, ∆ 

10,15

±0,3* 

3,33± 

0,22 º,⌂ 

10,13± 

0,23* 

5,14± 

0,49*,º,⌂,^ 

ІФН-γ 

пг/мл 

6,96± 

0,98 

2,90± 

0,33* 

3,98± 

0,41*,∆ 

2,91± 

0,31* 

5,55± 

0,34º,⌂ 

2,93± 

0,35*  

4,34± 

0,44*,⌂,^ 

β2-МГ, 

мкг/мл 

7,59± 

0,39  

3,02± 

0,32 * 

5,33± 

0,76*,∆ 

3,01±

0,30* 

7,53± 

0,54 º,⌂ 

3,03± 

0,34 * 

6,27± 

0,30⌂,^ 

Примітки:  

1. * – розходження вірогідне стосовно показника у контрольній групі 

(р<0,05 – 0,001);  

2. º – розходження вірогідне стосовно показника у дітей підгрупи Іа та 

Ів після лікування та профілактики ГРЗ з двома та з одним 

імуномодулюючим препаратамом (р<0,05 – 0,001);  

3. ∆ – розходження вірогідне стосовно показника у дітей підгрупи Іа до 

і після лікування (р<0,05 – 0,001);  

4. ⌂ –розходження вірогідне стосовно показника у дітей підгрупи Ів до 

та після лікування та профілактики ГРЗ з двома та одним 

імуномодулюючим препаратамом (р<0,05 – 0,001). 

5. ^ – розходження вірогідне стосовно показника у дітей підгрупи Ів 

після лікування та профілактики ГРЗ з двома та одним імуномодулюючим 

препаратамом (р<0,05 – 0,001). 
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У дітей, які отримували лише протокольне лікування пневмонії без 

профілактики ГРЗ, в яких відмічали лише незначне його підвищення – 

відповідно з (2,90±0,33) до (3,98±0,41) пг/мл (р<0,01). Слід зазначити, що 

рівень ІФН-γ у дітей, які в профілактиці ГРЗ отримували два 

імуномодулюючі препарати був в 1,5 вищим порівняно з дітьми, які 

отримували один імуномодулюючий препарат (р<0,05). 

При дослідженні рівня в сироватці крові β2-МГ встановлено, що у 

дітей підгрупи Ів, які отримували 1,5 % розчин натрію N-метил-

глюкамінової солі янтарної кислоти та профілактику ГРЗ з двома 

імуномодулюючими препаратами його рівень підвищився до нормальних 

величин (р<0,001), а у дітей, які отримували один імуномодулюючий 

препарат також відбувалось зростання його вмісту, проте недосягнув норми 

(р<0,01) порівняно з дітьми підгрупи Іа, в яких відбувалось незначне 

зростання його вмісту, без  нормалізації його вмісту (р<0,01). Рівень β2-МГ 

у дітей, які отримували в профілактиці ГРЗ два імуномодулюючі препарати 

був в 1,2 рази вищим, ніж у дітей, які отримували один імуномодулюючий 

препарат (р<0,05). 

У дітей Ів підгрупи виявлено середньої сили кореляційні зв’язки між: 

ІФН-γ – ІЛ-2 (r=-0,42, р<0,05), ІФН-γ – ІЛ-4 (r=0,41, р<0,05), ІФН-γ – β2-МГ 

(r=0,39, р<0,05) та ІЛ-2 – ІЛ-4 (r=0,31, р<0,05). У дітей підгрупи Іа виявлені 

слабкі кореляційні зв’язки, а саме: прямий між β2-МГ – ІЛ-2 (r=0,17, р<0,05) 

та зворотній між ІЛ-4 – β2-МГ (r=-0,21, р<0,05). 

При дослідженні вмісту заліза у цільній крові встановлено, що у дітей 

підгрупи Ів після проведеного лікування та профілактики ГРЗ його рівень  

достовірно підвищився з тенденцією до нормалізації – відповідно з 

(217,22±30,21) до (369,63±18,47) мг/л (р<0,001) на відміну від підгрупи Іа, в 

якій достовірного росту та нормалізації його вмісту не спостерігали 

(р>0,01). Отже, у дітей підгрупи Ів порівнянно з підгрупою Іа рівень заліза 

підвищився в 1,8 рази (р<0,01), (рис. 4.9).   
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Таблиця 4.9. 

Динаміка вмісту Fe, Zn, Cu у цільній крові дітей після лікування з 

приводу пневмонії  та профілактики частих ГРЗ (М±m) 

 

Показник 

 

Конт-

рольна 

група 

(n=30) 

Підгрупа Іа (n=40) Підгрупа Ів (n=40) 

до 

лікування 

після 

лікування 

до лікування 

та профілак-

тики ГРЗ 

після лікува-

ння та профі-

лактики ГРЗ 

 

Fe,  

мг/л 

456,20

±16,68 

221,41± 

35,45 * 

245,02± 

38,92*, 

217,22± 

30,21* 

369,63±18,47
∆,^  

Zn, 

мкмоль/л 

16,85±

0,83 

9,26±0,93

* 

12,69± 

1,32 ⌂,º 

9,30±0,96*  16,07±0,61∆,^ 

Cu,  

мг/л 

1,21± 

0,07 

4,29±0,31 

* 

2,95±0,35
⌂ ,º 

4,27±0,30 * 1,41±0,19 ◊,^ 

Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа та Ів р<0,001;  

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей підгрупи Іа після лікування р<0,01; 

3.  ∆ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Ів після лікування р<0,01.  

4. ◊ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа та 

підгрупи Ів після лікування р<0,05. 

5. º – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Іа до 

та після лікування р<0,01. 

6.  ^ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей підгрупи Ів до 

та після лікування р<0,001. 

 

При дослідженні вмісту цинку у цільній крові встановлено, що в 

дітей, які отримували протокольне лікування з приводу пневмонії разом з 

1,5 % розчин натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти та 

профілактику ГРЗ його рівень достовірно підвищився до нормальних 

величин – відповідно з (9,30±0,96) до (16,07±0,61) мкмоль/л (р<0,001), на 
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відміну від дітей, які отримували лише протокольне лікування з приводу 

пневмонії, у яких спостерігали значно менший його ріст без нормалізації 

вмісту – відповідно з (9,26±0,93) до (12,69±1,32) мкмоль/л (р<0,01). 

Аналіз вмісту міді в цільній крові у дітей підгрупи Ів після 

проведеного лікування з приводу пневмонії та подальшої профілактики ГРЗ 

його показав, що його показник знизився майже до рівня нормальних 

величин з (4,27±0,30) до (1,41±0,19) мг/л (р<0,001), тоді як в групі дітей, які 

отримували тільки протокольне лікування з приводу пневмонії без 

профілактики ГРЗ, незважаючи на достовірне зниження вмісту міді – з 

(4,29±0,31) до (2,95±0,35) мг/л (р<0,01), утримувалась гіперкупремія (табл. 

4.9). 

У дітей підгрупи Ів виявлено середньої сили прямий кореляційний 

зв´язок між Cu – Fe (r=0,43, р<0,05). У підгрупі Іа також реєстрували 

середньої сили прямий кореляційний зв´язок між  Fe – Zn (r=0,47, р<0,05) та 

зворотній між Cu – Zn (r=-0,41, р<0,05). 

 

4.3 Спосіб прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ 

 

Пневмонії, пов’язані з ГРЗ, найчастіше розвиваються в кінці 1-го на 

початку 2-го тижня хвороби. Трудність їх своєчасної діагностики полягає в 

тому, що виникають вони на фоні гарячки, інтоксикації та проявів 

респіраторного синдрому, які маскують початкові ознаки ураження нижніх 

дихальних шляхів. Тому у хворих на ГРЗ часто безпідставно 

використовують антибактерійні засоби, що сприяють росту 

антибіотикостійких штамів мікроорганізмів, мають імуносупресивну дію і у 

взʼязку з цим обтяжують перебіг захворювання. Це, в свою чергу,окрім 

великої небезпеки для пацієнта несе колосальні економічні затрати, 
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підвищуючи вартість лікування. Тому призначення антибактерійної терапії 

у хворих на ГРЗ повинно бути обгрунтованим.  

Серед перспективних напрямків, які в значній мірі сприятимуть 

вирішенню даної проблеми, а саме раціонального призначення 

антибактерійних засобів, важливе місце займає розробка способів 

прогнозування ризику розвитку пневмонії, як одного з найбільш частих 

бактерійних ускладнень ГРЗ.  

З метою оптимізації прогнозування ризику розвитку пневмонії у дітей 

в 1-2 день захворювання на ГРЗ ми визначали в сироватці крові рівні 

цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-4, ІФН-γ), співвідношення (ІЛ-2/ІЛ-4) та вміст β2-МГ. 

Результати обстеження порівнювались із показниками у дітей, в яких ГРЗ не 

ускладнилось пневмонією та здоровими дітьми. 

На підставі аналізу проведеного лабораторного дослідження ризик 

розвитку пневмонії діагностували у хворих на ГРЗ дітей при зниженні у 

сироватці крові рівня ІЛ-2 в 2,4 рази порівняно із здоровими дітьми 

(р<0,001), тоді як концентрація ІЛ-2 у сироватці крові дітей, в яких дане 

ускладнення не розвинулось, була тільки в 1,6 разів нижче норми (р<0,05). 

В стільки ж разів вміст ІЛ-2 в сироватці крові у дітей, в яких ГРЗ 

ускладнилось пневмонією, був нижчий його рівня порівняно з дітьми, у 

яких пневмонія не розвинулась (р<0,05).  

У дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією виявлено підвищеня 

рівня ІЛ-4 у сироватці крові в 3,4 рази порівняно з нормою (р<0,001). 

Концентрація цього цитокіну у дітей, в яких ГРЗ не ускладнилось 

пневмонією була в 1,9 рази вищою порівняно із здоровими дітьми (р<0,001). 

Слід зазначити, що вміст ІЛ-4 у сироватці крові дітей, в яких розвинулась 

пневмонія був в 1,7 рази вищим порівняно з показником цього цитокіну у 

дітей, в яких дане ускладнення не розвинулось (р<0,001) (табл. 4.10). 
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Таблиця 4.10. 

Концентрація ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-2/ІЛ-4, ІФН-γ та β2-МГ у сироватці крові  

дітей, які часто хворіють на ГРЗ (М±m) 

Показник Контрольна 

група 

(n=30) 

Діти, у яких ГРЗ 

ускладнилось 

пневмонією 

(n=120) 

не ускладнилось 

пневмонією 

 (n=40)  

ІЛ-2, пг/мл 512,15±67,20 208,27±25,43* 327,36±51,28 ∆,◊ 

ІЛ-4, пг/мл 3,11±0,29 10,54±0,37* 6,05±0,46 *,º 

ІЛ-2/ІЛ-4 160,6±34,2 19,75 56,12 

ІФН-γ,пг/мл 6,96±0,28 2,92±0,35* 5,65±0,47*,⌂,º 

β2-МГ, мкг/мл 7,59±0,73 2,89±0,30*  5,65±0,47 *,⌂,º 

  Примітки:  

1. * – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей у яких ГРЗ ускладнилось та не ускладнилось пневмонією р<0,001;  

2. ⌂ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей у яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією р<0,01; 

3.  ∆ – вірогідність розбіжності стосовно показника в контрольній групі 

та в дітей у яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією р<0,05; 

4. ◊ – вірогідність розбіжності між показниками в дітей у яких ГРЗ 

ускладнилось та не ускладнилось пневмонією р<0,05; 

5. º – вірогідність розбіжності в дітей у яких ГРЗ ускладнилось та не 

ускладнилось пневмонією р<0,001.   

Визначення  співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 дозволяє оцінити тип імунної 

відповіді у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, і є більш інформативним для 

прогнозування ризику розвитку пневмонії, ніж оцінка рівня кожного 

цитокіну окремо. Саме співвідношення даних цитокінів є основною 

характеристикою Т-клітинної імунної відповіді від стану якої залежить чи 

відбудеться швидка елімінація віруса із організму та виздоровлення від 

хвороби.  
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Зниження рівнів β2-МГ та ІНФ-γ свідчить про недостатню активацію 

макрофагів, Т-клітинного імунітету. У дітей, в яких ГРЗ ускладнилось 

пневмонією, виявлено зниження рівня ІФН-γ у сироватці крові в 2,4 рази 

порівняно з нормою (р<0,001). Його концентрація у дітей, в яких ГРЗ не 

ускладнилось пневмонією, була в 1,2 рази нижчою порівняно із здоровими 

дітьми (р<0,01). Слід зазначити, що вміст ІФН-γ у сироватці крові дітей, в 

яких розвинулась пневмонія, був в 2,4 рази нижчим порівняно з його 

показником у дітей, в яких дане ускладнення не розвинулось (р<0,001). 

Ускладнилось ГРЗ пневмонією у дітей при зниженні показника вмісту 

в сироватці крові β2-МГ в 2,6 рази порівняно з нормою (р<0,001). 

Концентрація β2-МГ у дітей, в яких не розвинулась пневмонія була в 1,4 

рази нижчою порівняно з нормою (р<0,01). При порівнянні показників 

вмісту в сироватці крові β2-МГ встановлено зниження його рівня в 1,8 рази 

у дітей з пневмонією порівняно з дітьми, в яких пневмонія не розвинулась 

(р<0,001).  

При цьому показники ІЛ-2 були нижчими 220 пг/мл  у 81,7 % дітей, в 

яких ГРЗ ускладнилось пневмонією, та вищими 320 пг/мл у 76,6 % дітей, в 

яких дане ускладнення не розвинулось. Частота розвитку пневмонії за 

відсутності даного показника у дітей з ГРЗ становила – 18,3 %. У дітей, у 

яких ГРЗ ускладнилось пневмонією при показнику ІЛ-2 нижче 220 пг/мл 

підвищувався ризик її розвитку у 5-29 рази (OR=12,27; 95 % СІ=5,0-29,9; 

р<0,001).  

Показник рівня ІЛ-4 вище 10 пг/мл реєстрували у 88,4 % дітей, в яких 

ГРЗ ускладнилось пневмонією, та нижче 10 пг/мл у 86,6 % дітей, в яких 

дане  ускладнення не розвинулось. Частота розвитку пневмонії у дітей з ГРЗ 

за відсутності показника рівня ІЛ-4 вище 10 пг/мл становила 11,6 %. У 

дітей, у яких ГРЗ ускладнилось пневмонією при показнику ІЛ-4 нижче 10 

пг/мл підвищувався ризик її розвитку у 10-83 рази (OR=29,9; 95 % СІ=10,7-

83,4; р<0,001). 
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 Частоту розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ за 

наявності відповідних показників вмісту ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-2/ІЛ-4, ІФН-γ та β2-

МГ представлено в таблиці 4.11 

Таблиця 4.11. 

 

Частота розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ за 

наявності відповідних показників вмісту ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-2/ІЛ-4, ІФН-γ та 

β2-МГ 

 

 

 

Показ-

ник 

Характеристика       

показника у дітей, в 

яких ГРЗ 

Частота виявленого 

показника серед обсте-

жених дітей, в яких 

ГРЗ, % 

Частота 

розвитку 

пневмонії за  

відсутності 

відповідно-

го показника 

у дітей з 

ГРЗ,% (n=80)   

ускладни-

лось пне-

вмонією  

(n=80)   

не ускла-

днилось 

пневмонією 

 (n=40)   

ускладни-

лось пнев-

монією 

(n=80)  

не ускла-

днилось 

пневмо-

нією (n=40)   

ІЛ-2, 

пг/мл 

<220 

 

>320 81,7* 76,6 18,3 

ІЛ-4, 

пг/мл 

>10 <10 88,3* 86,6 11,7 

ІЛ-2/ 

ІЛ-4 

<50 

 

>50 

 

81,6* 

 

85,0 

 

18,4 

 

ІФН-γ, 

пг/мл 

<3,5 >5,5 86,6* 85,4 13,4 

β2-МГ,  

мкг/мл  

<3,0 

 

>5,0 85,0* 81,6 15,0 

 

       Примітки: * – розходження вірогідне стосовно показника у дітей, в яких 

ГРЗ ускладнилось пневмонією р<0,01. 

 

Так, показник співвідношення ІЛ-4/ІЛ-2 нижче 50 реєстрували у 81,6 

% дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією та вище 50 у 85,0 % дітей, в 

яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. Частота розвитку пневмонії за 

відсутності показника співвідношення ІЛ-4/ІЛ-2 нижче 50 становила 18,4 %. 

Концентрацію ІФН-γ в сироватці крові нижче 3,5 пг/мл реєстрували у 

86,6 % дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією, а вище 5,5 пг/мл – у 85,4 
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% дітей, в яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. Частота розвитку 

пневмонії у дітей з ГРЗ за відсутності показника рівня ІФН-γ нижче 3,5 

пг/мл становила відповідно лише 13,4 %. У дітей, у яких ГРЗ ускладнилось 

пневмонією при показнику ІФН-γ нижче 3,5 пг/мл підвищувався ризик її 

розвитку у 9-73 рази (OR=26,9; 95 % СІ=9,85-73,9; р<0,001). 

Вміст β2-МГ нижче 3,0 пг/мл виявлено у 85,0 %  дітей, в яких ГРЗ 

ускладнилось пневмонією, та вище 5,0 пг/мл у 81,6 % дітей, в яких ГРЗ не 

ускладнилось. Частота розвитку пневмонії у дітей за відсутності показника 

вмісту β2-МГ нижче 3,0 пг/мл становила 15,0 %. У дітей, у яких ГРЗ 

ускладнилось пневмонією при показнику вмісту β2-МГ нижче 3,0 пг/мл 

підвищувався ризик її розвитку у 7-55 рази (OR=20,9; 95 % СІ=7,97-55,06; 

р<0,001). 

При аналізі змін показників імунного статусу (ІЛ-2, ІЛ-4, ІЛ-2/ІЛ-4, 

ІФН-γ та β2-МГ) можна оцінити ризик розвитку пневмонії, як ускладнення 

ГРЗ у дітей, які часто хворіють. Таке поєднання показників є достатньо 

інформативним для адекватної оцінки функціонального стану імунної 

системи дитини. Отримані дані свідчать, що пневмонія, як ускладнення ГРЗ 

у дітей, які часто хворіють, розвивається за умов недостатньої активації Т-

клітинного імунітету, зокрема його Th1 ланки, а також макрофагів, про що 

свідчить зниження рівня ІЛ-2 при посиленій секреції ІЛ-4, яка 

супроводжується зниженням співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4, а також зниження 

рівнів ІФН-γ і β2-МГ.  

 

Приклад 1. 

У хворого Б., 4 роки 5 міс., напередодні підвищилась температура тіла 

до 37,6 С з´явились катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів 

(риніт, фарингіт). На 2 день захворювання рівень ІЛ-2 – 154 пг/мл, ІЛ-4 – 

12,5 пг/мл, співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 – 12,3, ІФН-γ – 2,3 пг/мл, вміст β2-МГ 

– 2,1 пг/мл. Дані показники та їх співвідношення дозволили прогнозувати 

ризик розвитку пневмонії, яка розвинулась на 6 день від початку 
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захворювання і підтвердилась результатами клініко-лабораторного 

обстеження. Загальний стан хворого погіршився за рахунок наростання 

проявів інтоксикаційного синдрому та дихальної недостатності. При огляді 

ЧД-46 за хвилину, спостерігали роздування крил носа, втягнення 

міжреберних проміжків, над- та підключичних ямок в акті дихання. 

Перкуторно відмічали укорочення легеневого звуку в паравертебральних 

ділянках. Аускультативно: на фоні жорсткого дихання вислуховували 

крепітуючі, вологі дрібно- та середньоміхурцеві хрипи на всьому протязі 

легень. За даними рентгенографії ОГК: інфільтративно збагачений 

легеневий малюнок з множинними вогнищевими тінями в нижній відділах 

легень. Хворий направлений на стаціонарне лікування з діагнозом: 

негоспітальна двобічна вогнищева пневмонія, ускладнена токсичним 

синдромом, ДН ІІ ступеня.  

 

Приклад 2. 

Хворий В., 5 років. 8 міс., захворів гостро, захворювання почалось з 

підвищення темперутури тіла до 37,9 С, катаральних проявів з боку верхніх 

дихальних шляхів (риніт, фарингіт). На 2 день захворювання рівень ІЛ-2 

становив 420 пг/мл, ІЛ-4 – 8,3 пг/мл, співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 – 50,6, ІФН-γ 

– 7,4 та β2-МГ – 5,8 пг/мл. Дані показники свідчили про відсутність ризику 

розвитку пневмонії. Розрахований прогноз ризику розвитку пневмонії 

запропонованим нами способом виявився правильним за результатами 

клініко-лабороторного обстеження. Хворий отримував противірусну та 

симптоматичну терапію з приводу ГРЗ, яке перебігало без ускладнень. 

Висновки до розділу 

Доповнення протокольної терапії хворих на пневмонію дітей 1,5 % 

розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти 

(реамберином)  сприяло швидшому регресу клінічних проявів (інтоксикації, 

кашлю, задишки, розладів мікроциркуляції і гемодинаміки, інтенсивності та 

поширеності хрипів), що дозволяло зменшити тривалість курсу 



108 
 

антибіотикотерапії, частоту її заміни, а також тривалість стаціонарного 

лікування. У дітей, які отримували в комплексній терапії 1,5 % розчин 

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти на відміну від тих, які 

отримували лише протокольну терапію відмічено нормалізацію ферментів 

редокс-системи глутатіону, а саме підвищення рівнів глутатіонредуктази і 

глутатіонтрансферази в сироватці крові та зниження вмісту 

глутатіонпероксидази і гамаглутамілтранспептидази. Протокольна терапія в 

поєднанні з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти також сприяла підвищенню рівнів в сироватці крові ІЛ-2, ІФН-γ та 

β2-МГ та зниженню концентрації ІЛ-4. На фоні комплексного лікування 

відмічали позитивну динаміку вмісту мікроелементів в крові – підвищення  

рівня цинку та зниження рівня міді. 

Профілактика частих ГРЗ дає можливість зменшити їх частоту, 

тривалість і важкість перебігу, а також частоту розвитку ускладнень з боку 

ЛОР-органів, бронхітів, пневмонії та призначення антибіотиків за рахунок 

підвищення неспецифічної резистентності організму шляхом корекції 

цитокінового дисбалансу (підвищення рівня ІЛ-2, ІФН-γ на фоні зниження  

ІЛ-4), зростання вмісту  β2-МГ, нормалізації мікроелементного складу крові 

(підвищення вмісту заліза та цинку, зниження вмісту міді).  

Отримані показники рівнів ІЛ-2, ІЛ-4, їх співвідношення, ІФН-γ та β2-

МГ у сироватці крові дозволяють розробити критерії прогнозування ризику 

розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, здійснити 

цілеспрямовані лікувальні заходи, які забезпечують адекватну тактику 

ведення хворих, тим самим зменшити затрати на лікування, а також в 

подальшому своєчасно призначити імунотерапію для неспецифічної 

профілактики частих ГРЗ, яка сприятиме одночасно і профілактиці розвитку 

пневмонії. 
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Актуальною проблемою є висока захворюваність на пневмонію серед 

дитячого населення, що визначає медико-соціальні аспекти хвороби, 

частоту ускладнень, інвалідизації та смертності. Попри існуючі сучасні 

методи лікування, широкий вибір антибіотиків та симптоматичних 

середників, частота розвитку пневмонії у дітей особливо, які часто хворіють 

на ГРЗ, зростає і не завжди вдається досягти повного їх одужання [10, 16, 

151, 195]. Ця група заслуговує особливої уваги, оскільки часті ГРЗ 

призводять до імуносупресії, що в свою чергу веде до розвитку вторинного 

імунодефіциту, який і є причиною розвитку ускладнень, зокрема пневмонії 

[137, 201, 202, 208]. 

На сьогоднішній день не всі патогенетичні ланки розвитку пневмонії є 

достатньо вивченими. Що стосується дітей, які часто хворіють на ГРЗ, то 

потребують поглибленого дослідження патогенетичні аспекти цього 

захворювання, а також пошук шляхів оптимізації лікувально-

профілактичних заходів, які дадуть можливість підвищити ефективність 

лікування, зменшити частоту ускладнень, забезпечити їх імунореабілітацію. 

Метою нашого дослідження було підвищити ефективність лікувально-

профілактичні заходи у дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ 

шляхом вивчення показників імунітету, функціонального стану системи 

глутатіону, мікроелементного складу крові.   

Для виконання поставлених в роботі завдань і досягнення мети було 

обстежено 180 хворих на пневмонію дітей віком від 3 до 8 років, які 

знаходились на стаціонарному лікуванні в відділенні №3 обласної клінічної 

інфекційної лікарні, пульмонологічному та педіатрично-діагностичному 

відділеннях обласної дитячої клінічної лікарні та 40 хворих дітей, у яких 

ГРЗ не ускладнились пневмонією Розподіл дітей був наступний: І групу – 

основну, склали 120 дітей, хворих на пневмонію, які часто хворіють на ГРЗ. 

Серед них в підгрупу Іа ввійшли 40 дітей, які отримували базову терапію з 
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приводу пневмонії згідно наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005 р.; 

підгрупу Іб – 40 дітей, які отримували базову терапію і препарат з 

антиоксидантним, антигіпоксичним та органопротокторним ефектами; 

підгрупу Ів – 40 дітей, які отримували базову терапію, препарат з 

антиоксидантним, антигіпоксичним та органопротекторним ефектами та 

профілактику частих ГРЗ. В ІІ групу – групу порівняння включали 60 дітей 

з пневмонією, які епізодично хворіють на ГРЗ і отримували базову терапію з 

приводу пневмонії згідно наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005 р., в ІІІ 

групу – 40 хворих дітей, у яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. 

Контрольну групу склали 30 здорових дітей того ж віку. 

Діагностику та лікування пневмонії проводили згідно сучасних 

критеріїв класифікації висвітлених в “Протоколі лікування дітей з 

пневмоніями” затвердженому наказом МОЗ України № 18 від 13.01.2005 

року із врахуванням ступеня важкості, яка проводилась за бальною шкалою, 

розробленою за матеріалами 12 з'їзду педіатрів України в 2010 році [126]. 

Загальноклінічне дослідження включало детальний аналіз скарг, 

анамнезу захворювання, життя, в тому числі спадкового, обтяжуючих анте-, 

інтра- та постнатальних факторів. При об'єктивному обстеженні визначали 

важкість стану дитини, критеріями якого були прояви дихальної 

недостатності, токсикоз та наявність ускладнень.  

Спостереження на І етапі (стаціонарному) включало клінічне 

обстеження хворих, вивчення анамнезу, даних клінічних інструментальних 

та лабораторних досліджень, які проводились на 1-2 і 12-14 день 

стаціонарного лікування. На ІІ етапі (амбулаторному) у дітей підгрупи Ів 

через 1 місяць після завершення стаціонарного лікування з приводу 

пневмонії, здійснювали профілактику ГРЗ, яку проводили в передсезонний 

та сезонний період підвищення захворюваності, саме з початку вересня 

поточного до кінця березня наступного року. Клінічне спостереження 

здійснювали через 3, 6 та 12 місяців від її початку. 
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Грунтуючись на аналізі проведених досліджень, ми встановили 

особливості перебігу пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ. У них в 

1,5 рази частіше, ніж у дітей групи порівняння відмічали явища загальної 

інтоксикації, що проявлялись зниженим апетитом (р<0,001), вʼялістю 

(р<0,01) підвищеною пітливістю, емоційною лабільністю, (р<0,05) та в 1,3 

рази частіше – задишку у спокої (р<0,05). 

Варто звернути увагу на те, що часто одним з факторів розвитку 

пневмонії у таких дітей було неадекватне лікування до поступлення в 

стаціонар та пізнє звернення батьків за медичною допомогою. Так, діти 

основної групи пізніше 7-ї доби були госпіталізовані в 3 рази частіше, ніж 

групи порівняння (р<0,05). Вища частота та нераціональність їх 

амбулаторного лікування проявлялась в необгрунтованому призначенні з 

перших днів ГРЗ антибіотиків, зокрема цефалоспоринів ІІІ покоління та 

аміноглікозидів – відповідно в 1,5 та 2 рази частіше, ніж у дітей групи 

порівняння (р<0,01), (р<0,05). 

Відомо, що в 30-45 % дітей, які часто хворіють на ГРЗ, діагностують 

ЛОР-патологію та хронічні EBV- та CMV-інфекції [202, 203, 208]. За 

нашими дослідженнями, у дітей основної групи частіше в 1,4 та 3,2 рази, 

ніж у дітей групи порівняння реєстрували хронічний тонзиліт (р<0,01) та 

аденоїдит (р<0,001), а також в 2,8 і 1,9 рази – хронічну EBV-, (р<0,001), та 

поєднану EBV- та CMV-інфекцію в стадії ремісії (р<0,05). Пневмонію 2 і 

більше разів в анамнезі частіше діагностували у дітей основної групи на 

відміну від групи порівняння (58,3% проти  28,0 %, р<0,01).  

На підставі аналізу факторів ризику розвитку пневмонії у дітей, які 

часто хворіють на ГРЗ нами встановлено, що важливе значення має 

патологія антенатального періоду. Так, загрозу переривання вагітності 

(р<0,05), гестози (р<0,05) та фетоплацентарну недостатність (р<0,001) в 2,5 

рази частіше реєстрували у матерів дітей основної групи, порівняно з 

матерями групи порівняння, а також анемію легкого та середнього ступеня 

важкості і екстрагенітальну патологію – відповідно в 2,2, 1,8 та 4,1 разів 
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частіше (р<0,05), (р<0,01), (р<0,001). Отримані результати підтверджують 

дані про те, що стан репродуктивної функції матері і її здоров’я є одним з 

основних чинників закладки фізичного здоров’я дитини.  

При оцінці інтранатального періоду діти основної групи в 2,6 рази 

частіше, ніж діти групи порівняння, народжувались в стані асфіксії, з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) по гіпопластичному типу 

(р<0,001), що призводило до вищої в 2,4 разів частоти перинатального 

ураження ЦНС (р<0,001). 

Важливими факторами розвитку частих ГРЗ є особливості 

преморбідного фону. Так, штучне вигодовування до 6-ти місяців 

переважало у дітей основної групи (60,0 % проти 28,2%, р<0,05) та аномалії 

конституції, а саме ліфатичний діатез (30,8 % проти 18,3 %, р<0,001) і 

прояви рахіту легкого ступеня (51,6 % проти 25,0 %, р<0,001). Дані 

особливості преморбідного фону сприяли вищій частоті розвитку ГРЗ у цих 

дітей.  

Отже, проведений нами аналіз анте-, інтра-, постнатальних факторів 

та особливостей преморбідного фону у дітей з пневмонією, які часто 

хворіють на ГРЗ, свідчать, що їх несприятливий вплив призводить до 

формуванню неадекватної реакції організму на інфекційно-запальний 

процес. 

Діти основної групи відрізнялися важкістю перебігу пневмонії, 

зумовленою вираженістю дихальної недостатності, токсикозу та розвитком 

ускладнень. Вони в 1,3 рази частіше поступали в стаціонар в тяжкому стані 

на відміну від дітей групи порівняння (р<0,01). Так, прояви ДН І ступеня в 

2,3 рази рідше проявлялись у дітей основної групи, проте ДН ІІІ – в скільки 

ж разів частіше, ніж у дітей групи порівняння (р<0,01). Порушення 

мікроциркуляції (блідість, акроціаноз, періоральний ціаноз, мармуровість 

шкірних покривів) та розлади гемодинаміки (зниження скоротливої 

здатності міокарду, підвищення тиску в легеневій артерії) відзначали 

відповідно в 1,4 і 2 рази частіше у дітей основної групи, що підтверджувало 
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важкість їх стану (р<0,01), (р<0,001). Фізикальні дані при обстежені легень 

визначались об’ємом та локалізацією пневмонічної інфільтрації, які 

практично не відрізнялись у дітей досліджуваних груп.   

Пневмонія характеризувалась ускладненим перебігом майже у всіх 

дітей основної групи на відміну від групи порівняння – відповідно у 112 

(93,3%) та 45 (75,0 %), (р<0,05). Серед ускладнень прояви токсичного 

синдрому реєстрували в 1,3 разів частіше у дітей основної групи, ніж у 

групі порівняння (р<0,01), ексудативний плеврит – в 3 рази (р<0,01), 

гнійний ендобронхіт – в 1,6 разів за даними санаційно-діагностичної 

бронхоскопії. 

Аналіз результатів рентгенологічного дослідження ОГК показав вищу 

в 1,9 та 1,7 рази частоту розвитку сегментарної та долевої пневмонії з 

переважною локалізацією у нижній долі правої легені у дітей основної 

групи на відміну від групи порівняння (р<0,05). 

За даними ЕКГ та ЕХО-КС у дітей основної групи в 3,8 разів частіше, 

ніж у дітей групи порівняння відзначали гіпоксію міокарду, порушення 

реполяризації і провідності  (р<0,05), в 2,2 і 1,8 разів – зниження 

скоротливої здатності міокарду та підвищення тиску в легеневій артерії, що 

свідчить про важкий перебіг пневмонії у цих дітей, а також  пролапс 

мітрального клапану І ступеня – відповідно у 38,3 % і 5,0 % (р<0,05), 

додаткову хорду лівого шлуночка – у 5,0% і 13,3 % відповідно (р<0,05). 

 При вивчені клітинного складу периферійної крові у дітей основної 

групи частіше, ніж в групі порівняння,  діагностували: відповідно в 1,4 та 

1,9 разів анемію легкого та середнього ступеня важкості (р<0,05). Зростання 

частоти лімфоцито- та лейкоцитопенії у дітей з частими ГРЗ свідчить про 

неадекватну відповідь імунної системи на важкість інфекційно-запального 

процесу.  

 В патогенезі захворювань органів дихання ключову роль відіграє 

вільнорадикальне окислення. Вільні радикали і активні форми кисню (АФК) 

утворюються, в основному, при послідовному приєднанні електронів до 
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кисню і в процесі вільнорадикального переокисного окиснення ліпідів. 

Захист від пошкоджуючої дії АФК забезпечують антиоксидантні ферменти: 

супероксиддисмутаза, каталаза, ферменти редокс-системи глутатіону [43, 

46, 61, 74]. Переважання продукції АФК або виснаження системи 

антиоксидантного захисту супроводжується розвитком оксидативного 

стресу, в захисті клітин від якого ключова роль належить системі глутатіону 

[164, 177, 197, 300].  

Однією з причин тривалого перебігу пневмонії у дітей, які часто 

хворіють на ГРЗ, є дисбаланс в оксидантно-антиоксидантній системі, 

ключовою ланкою якої виступає редокс-система глутатіону. В 

протокольному лікуванні пневмонії недостатньо висвітлено застосування 

препаратів метаболічної дії, які б позитивно впливали на відновлення 

функціонального стану редокс-системи глутатіону.  

При вивчені функціонального стану редокс-системи глутатіону у 

дітей основної групи відмічали більш глибокі порушення, що свідчить про 

виснаження її резервів. Так, у дітей основної групи рівні ГР та ГТ в 

сироватці крові були зниженими відповідно в 2 рази (р<0,05) та 1,8 рази 

(р<0,01), а ГП та ГГТП –  в 1,4 рази вищими порівняно з дітьми групи 

порівняння (р<0,01),(р<0,01). Знижений рівень ферментів редокс-системи 

глутатіону може свідчити про недостатність компенсаторних механізмів 

антиоксидантної системи, зниження швидкості репаративних процесів [7, 

101, 164, 179]. При цьому високий рівень ГГТП є маркером оксидативного 

стресу, так як викликає зниження забезпеченості організму глутатіоном, 

може індукувати продукцію вільних радикалів і призводити до швидкого 

виснаження енергетичних резервів клітини [7, 152, 179]. Даний дисбаланс 

ферментів підтверджувався у дітей основної групи прямим середньої сили 

кореляційним зв’язком між ГР-ГГТП (r=0,50, р<0,05) та зворотним між ГП-

ГТ (r=-0,39, р<0,05), на відміну від групи порівняння, в якій відзначали 

лише прямий слабкої сили між ГП-ГТ(r=0,29, р<0,05). 
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Аналіз вмісту цитокінів у сироватці крові дітей досліджуваних груп 

показав наявність дисбалансу між ними. Так, рівень прозапального цитокіну 

ІЛ-2 у дітей основної групи був в 1,7 рази нижчий (р<0,01), тоді як рівень 

протизапального ІЛ-4 – в 1,3 рази вищий (р<0,001) порівняно з дітьми, які 

не часто хворіють на ГРЗ, що свідчить про переключення імунної відповіді з 

Т-клітинної на В-клітинну, яка не може забезпечувати адекватний 

протиінфекційний захист внаслідок виснаження резервів імунної системи.  

Також в регулюванні імунної відповіді та становленні противірусного 

імунітету бере участь ІФН-γ. Його рівень у дітей основної групи був в 3,1 

рази  нижчий, ніж у дітей групи порівняння, що може свідчити про 

недостатній противірусний захист (р<0,001). Концентрація β2-МГ, який 

виступає маркером активності Т-клітинної відповіді та інфекційно-

запального процесу в організмі, була в 1,6 разів нижча у дітей основної 

групи, ніж в групі порівняння (р<0,001), що вказує на її імуносупресію і 

недостатню мобілізацію імунної системи у ліквідації патологічного 

процесу. Дані зміни у дітей основної групи підтверджувалися прямим 

середньої сили кореляційним зв’язком між ІЛ-4-ІФН-γ (r=0,34, р<0,05), β2-

МГ-ІЛ-2 (r=0,29, р<0,05), а у групі порівняння між ІЛ-2-ІФН-γ та зворотнім 

– між ІЛ-2-ІЛ-4 (r=-0,10, р<0,001).  

При дослідженні мікроелементного складу крові виявлено зниження 

рівнів заліза та цинку вміст яких в крові дітей основної групи був 

відповідно в 1,7 та 1,3 рази нижчий, ніж у дітей групи порівняння (р<0,001), 

(р<0,01). Оскільки дані мікроелементи входять до складу ферментів, які 

впливають на процеси проліферації та диференціації клітин імунної 

системи, їх дефіцит призводить до недостатності як клітинної та 

гуморальної ланок імунітету [5, 22, 78]. У результаті наростання гемічної 

гіпоксемії, внаслідок дефіциту заліза на тлі пригнічення активності 

ферментів тканинного дихання прогресують дистрофічні процеси в органах 

і тканинах. Враховуючи участь цинку у гемопоезі, при його недостатності 

описані випадки цинкзалежних анемій, а також пригнічення Th1-імунної 
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відповіді за рахунок зниження продукції ІФН-γ, ІЛ-2, зменшення маси 

лімфоїдної тканини (тимусу, лімфовузлів, селезінки, мигдаликів) і загальної 

кількості лейкоцитів [78, 198, 205]. Вміст міді в цільній крові 

характеризувався значною гіперкупремією – він був в 1,5 рази вище його 

рівня у дітей групи порівняння(р<0,05). Оскільки даний мікроелемент бере 

участь у метаболізмі заліза, гіперкупремія є проявом компенсаторного 

механізму при зниженні його концентрації. Також  мідь входить до складу 

окисних ферментів, необхідність організму у яких під час захворювання 

зростає [184, 186, 193, 209]. Це має місце у дітей основної групи і 

підтверджується наявністю зворотнього зв’язку між Cu-Fe  (r=0,-52, р<0,05). 

Крім цього, нами встановлено прямий середньої сили кореляційний зв’язок 

між Cu-Zn (r=0,52, р<0,05) та зворотній між Fe-Zn (r=-0,34, р<0,05)  

Таким чином, в патогенезі пневмонії важливе значення мають 

порушення в імунному статусі,  системі антиоксидантного захисту, а також 

в мікроелементному складі крові. При цьому вивчення цілого ряду 

важливих патогенетичних аспектів пневмонії у часто хворіючих на ГРЗ 

дітей, які стосуються змін у редокс-системі глутатіону, вивчення показників 

цитокінів, вмісту β2-МГ, а також мікроелементів крові (залізо, цинк, мідь) 

дадуть можливість удосконалити патогенетичне лікування та ефективність 

профілактичних заходів. 

Регрес або зникнення основних симптомів пневмонії, позитивна 

динаміка рентгенологічної картини та нормалізація лабораторних обстежень 

– основні складові ефективності проведеного лікування дітей. У процесі 

спостереження з'ясувалося, що на тлі проведеної терапії в комплексі з 1,5 % 

розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти у дітей Іб 

підгрупи швидше наступила позитивна динаміка, яка відобразилась, яка 

відобразилася в швидшому зворотному розвитку основних клінічних 

симптомів пневмонії. 

Загальний стан у дітей підгрупи Іб, яким лікування доповнювали 1,5% 

розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти, покращився 
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на (1,3±0,02) доби швидше, ніж у дітей підгрупи Іа(р<0,05), за рахунок 

швидшого регресу проявів інтоксикації – на (1,9±0,03) доби (р<0,01), кашлю 

– на  (2,0±0,04) доби (р<0,001), задишки – на (1,3±0,03) доби (р<0,01), 

порівняно з групою дітей, які отримували тільки базову терапію. 

Під впливом протокольного лікування в комплексі з препаратом, який 

володіє антиоксидантним, антигіпоксичним та органопротекторним 

властивостями у дітей підгрупи Іб зменшились прояви ДН на (1,7±0,03) 

доби швидше (р<0,001), ніж у дітей підгрупи Іа, за рахунок тахіпноє, 

розладів мікроциркуляції (мармуровість, блідість шкірних покривів, 

акроціаноз, періоральний ціаноз) та розлади гемодинаміки (зниження 

скоротливої здатності міокарду, підвищення тиску в легеневій артерії) 

відповідно на (1,7±0,02), (2,0±0,05) та (1,5±0,04) доби (р<0,001), а також 

поширеності, інтенсивності та тривалості хрипів в легенях на (1,3±0,03) 

доби (р<0,01), що сприяло зменшенню термінів стаціонарного лікування на 

(2,0±0,03) ліжко-дні  (р<0,001).  

Тривалість курсу антибіотикотерапії та частота їх заміни 

зменшувались відповідно в 1,2 та в 2 рази у дітей, які отримували в 

комплексі з протокольною терапією 1,5 % розчин натрію N-метил-

глюкамінової солі янтарної кислоти на відміну від дітей, які отримували 

тільки протокольну терапію (р<0,05).  

Результати контрольної електрокардіографії свідчили, що в дітей 

підгрупи Ів в 1,7 разів зменшились прояви гіпоксії міокарда та ознаки 

порушення реполяризації (р<0,05).  

Позитивний вплив 1,5 % розчину натрію N-метил-глюкамінової солі 

янтарної кислоти  також відзначався на показниках загального аналізу крові 

– зменшувалась частота лейкоцитопенії та лімфоцитопенії – відповідно в 1,5 

та 1,8 разів у дітей підгрупи Іб на відміну від підгрупи Іа (р<0,01).  

Після проведеного лікування дітей в комплексі з 1,5 % розчином 

натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної кислоти відмічали 

нормалізацію ферментів редокс-системи глутатіону. Так, рівні ГР та ГТ в 
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сироватці крові дітей підгрупи Іб підвищились відповідно в 4 та 3 рази, на 

відмінувід підгрупи Іа, в якій їхня концентрація зросла лише в 2 і 1,8 рази 

(р<0,01), (р<0,001). Вміст ГП та ГГТП в підгрупі Ів знизилися відповідно в 

2,6 та 1,6 рази, тоді як у дітей, які не отримували даний препарат їх рівні 

знизились лише в 1,8 та 1,2 рази, що вказує на напруженість 

антиоксидантної системи організму (р<0,001), (р<0,05). При цьому у дітей 

підгрупи Іб виявлено прямі середньої сили кореляційні зв’язки між ГР-

ГГТП (r=0,31, р<0,05) та ГТ-ГП (r=0,35, р<0,05), а також зворотними 

середньої сили кореляційний зв’язок між ГГТП-ГП (r=-0,46, р<0,05).  

Позитивну динаміку показників вмісту цитокінів відмічали у дітей 

підгрупи Іб після лікування з використанням 1,5 % розчину натрію N-

метил-глюкамінової солі янтарної кислоти. У них відмічали підвищення 

рівнів ІЛ-2, ІФН-γ, β2-МГ відповідно в 1,6, 1,4, 1,8  разів на відміну від дітей 

підгрупи Іа, в яких спостерігали достовірно менш виражене підвищення їх 

рівнів – відповідно в 1,3, 1,6 та в 1,2 рази (р<0,05), (р<0,01), 

(р<0,01).Концентрація ІЛ-4 у дітей підгрупи Іб після протокольного 

лікування в комплексі з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі 

янтарної кислоти знизилась в 2 рази, а у дітей підгрупи Іа – тільки в 1,4 рази 

(р<0,001), (р<0,01). Дані зміни в балансі цитокінів підтверджувались 

зворотніми середньої сили кореляційними зв’язками між β2-МГ-ІФН-γ (r=-

0,35, р<0,05) та ІЛ-2-ІЛ-4 (r=-0,41, р<0,05), а також прямим слабкої сили між 

ІЛ-2- ІФН-γ (r=0,22, р<0,05).  

Відміностей в динаміці вмісту цинку і міді у дітей досліджуваних 

груп після проведеного протокольного лікування з приводу пневмонії та в 

комплексі з 1,5 % розчином натрію N-метил-глюкамінової солі янтарної 

кислоти не спостерігали – рівень цинку підвищився в 1,4 разів, а міді – 

знизився в 1,8 разів (р<0,01),(р<0,001). Одночасно рівень заліза практично 

не підвищився у обидвох групах дітей після лікування, тому був виявлений 

лише прямий слабкий кореляційний зв’язок між Fe-Zn (r=-0,27, р<0,05).  
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Часті ГРЗ також викликають виснаження імунної системи, зрив 

компенсаторно-адаптаційних механізмів, що призводить до зниження 

імунорезистентності та розвитку вторинного імунодефіциту (ВІД). 

Раціональні підходи профілактики у них частих ГРЗ, згідно даних наукових 

досліджень останніх років, передбачають: 

- підсилення імунної відповіді організму на патогенну флору шляхом 

відновлення функціональної активності моноцитів, активації системи 

фагоцитозу, регуляції ендогенної продукції цитокінів; 

- стимуляцію захисних функцій місцевого імунітету організму; 

- корекцію порушень мікробіоценозу кишечника та мікроелементного 

складу крові [190, 204, 205]. 

Тому підгрупа Ів отримувала профілактику ГРЗ, з яких 20 дітям 

призначали одночасно два імуномодулюючі препарати з різним механізмом 

дії (лікопід, бронхо-мунал), вітамінно-мінеральний комплекс (вітрум кідз) 

та мультикомпонентний пробіотик (лактомун). Решта 20 дітям підгрупи Ів 

призначали один імуномодулюючий препарат (лікопід), вітамінно-

мінеральний комплекс (вітрум кідз) та мультикомпонентний пробіотик 

(лактомун) в передсезонний та сезонний період підвищення захворюваності 

на ГРЗ. Профілактика ГРЗ сприяла покращенню імунної відповіді на 

респіраторні мікробні патогени та бактерійну флору, які обумовлюють 

розвиток пневмонії, шляхом підвищення неспецифічної резистентності 

організму, корекції мікробіоценозу кишечника, мікроелементного складу 

крові. 

У дітей, які часто хворіють на ГРЗ є недостатня активність Т-

клітинної ланки імунітету, тому в профілактиці частих ГРЗ ці діти 

отримували препарат глюкоза мінілмурамілдіпептид (лікопід) під впливом 

якого активується функціональна активність фагоцитів, продукція 

прозапальних цитокінів, в т.ч. і ІФН-γ, необхідних для ініціації клітинного 

імунітету [32, 53, 70, 141].  
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Слід зазначити, що у дітей, які часто хворіють на ГРЗ недостатня  

місцева імунна відповідь слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. 

Тому включення препарату на основі бактерійних лізатів, найчастіших 

збудників ГРЗ, а саме бронхо-муналу в профілактику ГРЗ сприяє взаємодії 

антигенів з макрофагами MALT-системи респіраторного та шлунково-

кишкового тракту з подальшою їх презентацією лімфоцитам, підвищує 

рівень секреторного Ig A, який зберігається не менше 6 місяців і цим самим 

забезпечує тривалий ефект. [4, 19, 32, 70]. 

За результатами наших дослідженнь у дітей, які часто хворіють на ГРЗ 

відмічали зниження концентрації мікроелементів (заліза та цинку), які як 

відомо регулюють процеси росту і диференціації клітин, функціональну 

активність Т-лімфоцитів, підтримують баланс між клітинним та 

гуморальним імунітетом. За результатами багатоцентрового дослідження 

імуномодулюча ефективність препаратів вітамінів та мікроелементів 

реєструється після 6 місяців їх використання і підтверджуються в клініці 

зниженням частоти ГРЗ [5, 22, 78, 198]. Тому діти, які часто хворіють на 

ГРЗ в профілактиці отримували вітамінно-мінеральний комплекс (вітрум 

кідз) з 2-х разовим повторенням курсу.  

Дуже важливо зазначити, що у цих дітей розповсюджений дисбіоз 

слизових оболонок ротоглотки, верхніх дихальних шляхів, кишечника, 

призводить до затяжного, рецидивуючого перебігу захворювань, розвитку 

ускладнень і потребує корекції [22, 192]. Останнім часом, з метою 

зменшення частоти та тяжкості перебігу ГРЗ, дослідники зосередили увагу 

на застосуванні пробіотиків, пребіотиків та симбіотиків. Застосування  

пробіотичних бактерій, з одного боку, чинить імуностимулюючий вплив на 

імунітет, з іншого — пригнічує імунну відповідь у разі її гіперактивності, 

тобто вони мають імунорегуляторну дію, працюючи з різними видами 

імунокомпетентних клітин [190, 192]. Позитивний ефект пробіотиків 

обумовлений активацією клітинного імунітету, яка повʼязана з підвищенням 

рівня цитотоксичних Т-лімфоцитів (СD8+) і Т-хелперів (СD4+) та сприяє 
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відновленню балансу між Т-хелперами 1-го та 2-го типу, прозапальними 

(фактор некрозу пухлин α, ІФН-γ, ІЛ-1,-6) і протизапальними (ІЛ-4,-10) 

цитокінами. [22, 192, 203]. Тому нами в профілактику ГРЗ дітям, які часто 

хворіють було включено мультикомпонентний пробіотик (лактомун), який 

містить комбінацію живих бактерій (Lactococcus lactis, Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium lactis).  

Проведена оцінка ефективності профілактики ГРЗ у дітей підгрупи Ів, 

свідчить про достовірне зменшення їх частоти та тривалості протягом року 

відповідно в 1,8 і 1,5 рази у дітей, які отримували два імуномодулюючі 

препарати та в 1,5 і 1,2 рази, які отримували один імуномодулюючий 

препарат порівнянно з підгрупою Іа, яка її не отримувала (р<0,05),(р<0,01). 

На фоні імунореабілітаційних заходів через 6 місяців зменшилась кількість 

дітей з частими ГРЗ порівняно з дітьми, які не отримували профілактику 

ГРЗ – відповідно в 2,1 рази в тих, які отримували профілактику з двома 

імуномодулюючими препаратами та 1,3 разів – з одним імуномодулючим 

препаратом (р<0,05),(р<0,01). Слід зазначити, що через 12 місяців 

утримувалась тенденція до зниження кількість дітей з частими ГРЗ в 

підгрупі Ів, які отримували профілактику з двома імуномодулюючими 

препарати на відміну від дітей, які отримували один імуномодулюючий 

препарат – відповідно в 2,7 проти 1,4 рази (р<0,05).  

 Профілактика ГРЗ у дітей з двома імуномодулюючими препаратами 

сприяла зростанню в 3,2 рази легких та зменшенню в 2,6 рази частоти 

важких форм ГРЗ порівняно з дітьми підгрупи Іа (р<0,001),(р<0,05). У дітей, 

які отримували один імуномодулюючий препарат частота легких форм ГРЗ 

зросла лише в 1,6 рази (р<0,05). Слід зазначити, що у дітей підгрупи Ів, 

яким проводилась профілактика з двома імуномодулюючими препаратами 

рідше реєстрували ускладнення ГРЗ з боку ЛОР-патології –  в 2,1 разів 

(р<0,05), бронхіти  – в 2,2 разів (р<0,05), пневмонії – в 3 рази (р<0,05). 

Таким чином, профілактика ГРЗ у підгрупі Ів сприяла зменшенню частоти 

їх ускладнень, а саме у дітей, які отримували два імуномодулюючі 
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препарати порівняно з дітьми підгрупи Іа, яким вона не проводилась. 

Важливо, що у дітей, які отримували профілактику з двома 

імуномодулюючими препаратами зменшилась в 2,3 рази потреба в 

призначенні антибіотиків та в 1,2 рази – у дітей, які отримували один 

імуномодулюючий препарат в порівнянні з групою дітей, яким вона не 

проводилась (р<0,001). 

Після профілактики ГРЗ у дітей підгрупи Ів відмічалась нормалізація 

ферментів редокс-системи глутатіону. Так, рівні глутатіонредуктази, 

глутатіонтрансферази  підвищились в 4,6 рази на відміну від дітей підгрупи 

Іа, в яких їхня концентрація підвищилась лише в 2 рази (р<0,001),(р<0,001), 

а  рівні глутатіонпероксидази та гамаглутамілтранспептидази знизились 

відповідно в 3 та 1,7 рази, тоді як у дітей підгрупи Іа – лише в 1,5 та 1,2 рази 

(р<0,001),(р<0,001). При цьому у дітей підгрупи Ів виявлено прямі середньої 

сили кореляційні зв’язки між ГР-ГГТП (r=0,35, р<0,05) та ГТ-ГП (r=0,35, 

р<0,05), а також зворотній середньої сили між ГГТП-ГП (r= -0,48, р<0,05).  

Після проведеної профілактики ГРЗ у дітей підгрупи Ів, які 

отримували два імуномодулюючі препарати відмічали підвищення в 

сироватці крові рівнів ІЛ-2, ІФН-γ та β2-МГ відповідно в 2,3, 2 та 2,5 рази, а 

у дітей, які отримували один імуномодулюючий препарат – в 1,8, 1,6 та 1,2 

рази (р<0,01),(р<0,01),(р<0,05),тоді як у дітей підгрупи Іа – незначне їх 

підвищення – відповідно 1,3, 1,3 та 1,7 разів (р<0,05), (р<0,05), (р<0,001). 

Одночасно спостерігали зниження вмісту ІЛ-4 в 3 рази у дітей підгрупи Ів, 

які отримували два імуномодулюючі препарати та в 1,9 разів у дітей, які 

отримували один імуномодулюючий препарат на відміну від підгрупи Іа 

(р<0,01), в якій його концентрація зменшилась тільки в 1,4 рази (р<0,001), 

(р<0,01). Тому у дітей Ів групи виявлено прямі середньої сили  кореляційні 

зв’язки між ІЛ-2-ІЛ-4 (r=0,31, р<0,05), ІФН-γ-ІЛ-4 (r=0,41, р<0,05), ІФН-γ-

β2-МГ (r=0,39, р<0,05) та середньої сили зворотній між ІФН-γ-ІЛ-2 (r=-0,42, 

р<0,05).  
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Проведення профілактики ГРЗ у дітей, які часто хворіють, також 

сприяло нормалізації рівнів мікроелементів крові (Fe, Cu, Zn). Так, вміст 

заліза і цинку у дітей підгрупи Ів підвищився в 1,7 разів, а у підгрупі Іа 

рівень заліза не підвищувався (р>0,01), а цинку – підвищувався в 1,3 рази 

(р<0,01). При аналізі показників вмісту міді в цільній крові у дітей після 

проведеної профілактики відмічали його зниження в 3,5 рази на відміну від 

дітей, які її не отримували – тільки в 1,4 рази (р<0,001), (р<0,01). 

У дітей підгрупи Ів виявлено прямий середньої сили кореляційний 

зв´язок між Cu-Fe (r=0,43, р<0,05), а у підгрупи Іа – між Fe-Zn (r=0,47, 

р<0,05) та зворотній кореляційний зв’язок між Cu-Zn (r=-0,41, р<0,05). 

Отже, після профілактики ГРЗ спостерігали нормалізацію рівнів 

ферментів редокс-системи глутатіону (підвищення рівнів ГР, ГТ на фоні 

зниження ГП, ГГТП) показників імунної системи (підвищення рівня ІЛ-2, 

ІФН-γ та β2-МГ на фоні зниження ІЛ-4) та мікроелементного складу крові 

(підвищення рівня заліза, цинку та зниження рівня міді). 

Висока захворюваність на ГРЗ та чималі загальні витрати на їх 

лікування диктують необхідність розробки не тільки ефективних 

лікувально-профілатичних заходів, але й методів прогнозування ризику 

розвитку їх ускладнень, зокрема пневмонії. Тому нами був розроблений 

метод прогнозування ризику розвитку пневмонії на 1-2 день захворювання 

на ГРЗ у дітей шляхом визначення в сироватці крові рівнів цитокінів (ІЛ-2, 

ІЛ-4,ІФН-γ), їх співвідношення (ІЛ-2/ІЛ-4) та вмісту β2-МГ. На основі 

аналізу отриманих показників ми розробити критерії прогнозування ризику 

розвитку пневмонії у дітей, які часто хворіють на ГРЗ.  

Встановлено, що показники ІЛ-2 були нижчими 220 пг/мл у 81,7 % 

дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією та вищими 320 пг/мл у 76,6 % 

дітей, в яких дане ускладнення не розвинулось. Частота розвитку пневмонії 

за відсутності даного показника у дітей з ГРЗ становила – 18,3 %. У дітей, у 

яких ГРЗ ускладнилось пневмонією при показнику ІЛ-2 нижче 220 пг/мл 

підвищувався ризик її розвитку у 1-4 рази (OR=1,45; 95 % СІ=0,6-3,6; 
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р<0,001). Рівень ІЛ-4 в сироватці крові вище 10 пг/мл реєстрували у 88,4 % 

дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією та нижче 10 пг/мл у 86,6 % 

дітей, в яких дане ускладнення не розвинулось. Частота розвитку пневмонії 

у дітей з ГРЗ за відсутності показника рівня ІЛ-4 вище 10 пг/мл становила 

лише 11,6 %. У дітей, у яких ГРЗ ускладнилось пневмонією при показнику 

ІЛ-4 нижче 10 пг/мл підвищувався ризик її розвитку у 1-4 рази (OR=1,27; 95 

% СІ=0,4-3,6; р<0,001). Так, показник співвідношення ІЛ-4/ІЛ-2 нижче 50 

реєстрували у 81,4 % дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією та вище 50 

у 85,0% дітей, в яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. Частота розвитку 

пневмонії за відсутності показника співвідношення ІЛ-4/ІЛ-2 нижче 50 

становила 18,3 %. Співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 дозволяє оцінити тип імунної 

відповіді у дітей, які часто хворіють на ГРЗ і є більш інформативним для 

прогнозування ризику розвитку пневмонії, ніж оцінка рівня кожного 

цитокіну окремо.  

Концентрацію ІФН-γ в сироватці крові нижче 3,5 пг/мл реєстрували у 

86,6% дітей, в яких ГРЗ ускладнилось пневмонією та вище 5,5 пг/мл – у 85,4 

% дітей, в яких ГРЗ не ускладнилось пневмонією. Частота розвитку 

пневмонії у дітей з ГРЗ за відсутності показника рівня ІФН-γ нижче 3,5 

пг/мл становила лише 13,4 %. У дітей, у яких ГРЗ ускладнилось пневмонією 

при показнику ІФН-γ нижче 3,5 пг/мл підвищувався ризик її розвитку у 1-3 

рази (OR=1,14; 95 % СІ=0,4-3,2; р<0,001). Слід зазначити, що вміст β2-МГ 

нижче 3,0 пг/мл виявлено у 85,0 % дітей, в яких ГРЗ ускладнилось 

пневмонією, а вище 5,0 пг/мл – у 81,6 % дітей, в яких ГРЗ не ускладнилось. 

Частота розвитку пневмонії у дітей за відсутності  показника вмісту  β2-МГ 

нижче 3,0 пг/мл становила 15,0 % . У дітей, у яких ГРЗ ускладнилось 

пневмонією при показнику вмісту β2-МГ нижче 3,0 пг/мл підвищувався 

ризик її розвитку у 1-4 рази (OR=1,43; 95 % СІ=0,6-3,7; р<0,001). 

Отримані дані свідчать, що пневмонія, як ускладнення ГРЗ у дітей, які 

часто хворіють, розвивається за умов недостатньої активації Th1 ланки 

імунітету, про що свідчить зниження рівня ІЛ-2 при підвищеній секреції ІЛ-
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4, що супроводжується зниженням співвідношення ІЛ-2/ІЛ-4 і вказує на 

домінування Th2 типу імунної відповіді, а знижений рівень інтерферону-γ 

та вмісту β2-мікроглобуліну – про недостатню активацію макрофагів, Т-

клітинного імунітету. 

Проведення даних лабораторних обстежень дозволяє прогнозувати 

ризик розвитку пневмонії у дітей в ранні терміни ГРЗ, що дає можливість 

здійснити цілеспрямовані лікувальні заходи, які забезпечують адекватну 

тактику ведення хворих,  тим самим зменшити затрати на лікування 

хворого, а також в подальшому своєчасно призначити їм профілактику 

частих ГРЗ, яка сприятиме одночасно профілактиці пневмонії. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Провідне місце серед захворювань органів дихання займає 

пневмонія, на яку в Україні щороку хворіє біля 80 000 дітей, більша 

половина з яких дошкільного та шкільного віку. Частою причиною 

пневмоній у дітей є ГРЗ, які спричиняють метаболічні розлади, що 

негативно впливають на антиоксидантні системи організму, зокрема на 

редокс-систему глутатіону, призводять до зриву адаптаційних можливостей 

організму, розвитку імунодефіциту, взаємопов’язаного з дефіцитом 

мікроелементів. Сьогодні можна стверджувати, що далеко не всі механізми 

розвитку пневмонії, як ускладненння ГРЗ, є досконало вивченими, тому 

поглиблене вивчення та їх ефективна корекція шляхом удосконалення 

існуючих лікувально-профілактичних заходів залишаються актуальними. 

2. Діти з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ були народжені від 

матерів, в яких вагітність частіше на 25,0 % перебігала із загрозою 

переривання, на 26,6 % – гестозами і фетоплацентарною недостатністю, на 

25,0 % – екстрагенітальною патологією, і мали прояви асфіксії на 11,7%, 

перинатальне ураження ЦНС і народились з затримкою 

внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) по гіпопластичному типу на 25,0 % 

частіше. У цих дітей вищою була частота штучного вигодовування – на 

31,8%, аномалій конституції, а саме лімфатичного діатезу – 12,5 %, та 

проявів рахіту – 26,6 %.   

3. Пневмонія у дітей, які часто хворіють на ГРЗ, порівняно з дітьми, 

які епізодично хворіють, характеризувалась вищою на 18,3 % частотою 

важких форм (симптомів інтоксикації на 21,8 %, малопродуктивного кашлю 

– 15,0 %, проявів дихальної недостатності ІІІ – 13,4 %, а також сегментарної 

– 16,7 %, та долевої інфільтрації легень – 10,0 %. 

4. У дітей з пневмонією, які часто хворіють на ГРЗ, відмічали більш 

виражені порушення в антиоксидантній системі глутатіону (знижені рівні 

глутатіонредуктази та глутатіотрансферази відповідно в 2 рази, та 1,8 рази, 
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підвищені рівні глутатіонпероксидази і гамаглутамілтранспептидази в 1,4 

рази в сироватці крові), дисбаланс мікроелементного складу крові 

(зниження вмісту заліза в 1,7 рази, цинку – в 1,3 рази, підвищення вмісту 

міді в 1,5 рази), цитокінів (знижені рівні прозапального ІЛ-2 та ІФН-γ 

відповідно в 1,7 рази, та 3,1 рази, на фоні підвищеного вмісту 

протизапального ІЛ-4 в 1,3 рази), знижений в 1,6 разів рівень β2-

мікроглобуліну, що свідчить про недостатню активацію макрофагів і Th1 

типу імунної відповіді, домінування Th2 типу порівняно з дітьми, які 

епізодично хворіють. 

Ризик розвитку пневмонії у дітей з частими ГРЗ в 1-2 день 

захворювання на ГРЗ має місце при зниженні показника співвідношення ІЛ-

2/ІЛ-4 нижче 50, вмісту ІФН-γ – нижче 3,5 пг/мл та рівня β2-МГ – нижче 3,0 

пг/мл.   

5. Комплексна терапія з використанням препарату із 

антиоксидантним, антигіпоксичним та органопротекторним ефектами (1,5% 

розчину натрію N-метил-глутамінової солі янтарної кислоти) сприяла 

відновленню функціональної активності редокс-системи глутатіону 

(підвищення рівнів глутатіонредуктази і глутатіонтрансферази в сироватці 

крові відповідно в 4 та 3 рази, та зниження вмісту глутатіонпероксидази та 

гамаглутамілтранспептидази в 2,6 та 1,6 рази), що призводило до швидшого 

регресу клінічних проявів пневмонії (інтоксикації – на 1,9±0,04 доби, 

кашлю – на 2,0±0,08 доби, хрипів в легенях – на 1,5±0,15 доби, проявів 

дихальної недостатності – на 1,7±0,08 доби) і дозволяло зменшити 

тривалість курсу антибіотикотерапії на (2,0±0,04) доби, стаціонарного 

лікування – на (2,0±0,08) ліжко-дні.  

6. Запропонований спосіб профілактики частих ГРЗ з використанням 

імуномодулюючих препаратів з різним механізмом дії, вітамінно-

мінерального комплексу та мультикомпонентного пробіотика сприяв 

відновленню функціональної активності редокс-системи глутатіону, 

балансу між клітинною і гуморальною ланками імунітету, активності 
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клітинної ланки імунітету та противірусного захисту організму, ліквідації 

дисмікроелементозу крові, що дає можливість зменшити частоту, тривалість 

і важкість перебігу ГРЗ – відповідно в 1,8, 1,5 і 2,6 рази, розвиток 

ускладнень з боку ЛОР-органів – в 2,1 разів, бронхітів – в 1,8 разів, 

пневмонії – в 3,2 рази.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. До групи високого ризику розвитку пневмонії рекомендовано 

відносити дітей, які часто хворіють на ГРЗ з обтяженим анте- та 

інтранатальним анамнезом (прояви асфіксії в пологах, затримка 

внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) по гіпопластичному типу, 

народження від матерів, в яких вагітність перебігала із загрозою 

переривання, гестозами, фетоплацентарною недостатністю, 

екстрагенітальною патологією). 

  2. Для прогнозування ризику розвитку пневмонії у цих дітей 

рекомендовано визначати в 1-2 день захворювання на ГРЗ співвідношення 

ІЛ-2/ІЛ-4, вміст ІФН-γ та β2-МГ і при зниженні показника співвідношення 

ІЛ-2/ІЛ-4 нижче 50, вмісту ІФН-γ – нижче 3,5 пг/мл, β2-МГ – нижче 3,0 

пг/мл такий ризик існує. 

3. Для оптимізації протокольного лікування дітей з пневмонією, які 

часто хворіють на ГРЗ пропонується включати препарат 1,5 % розчину 

натрію N-метил-глутамінової солі янтарної кислоти у вигляді розчину для 

інфузій з розрахунку 10 мл/кг внутрішньовенно, щоденно, протягом 5 днів, 

з метою зменшення проявів токсикозу, кашлю, дихальної недостатності, що 

дозволить скоротити тривалість курсу антибіотикотерапії, частоту її заміни  

і термін стаціонарного лікування.  

4. Таким дітям слід проводити профілактику ГРЗ не раніше ніж через 

1 місяць: в передсезонний і сезонний період підвищення захворюваності, 

тобто з початку вересня до кінця березня наступного року призначати 

одночасно глюкоза мінілмурамілдіпептид 1 таблетці (1 мг) 1 раз на добу 

впродовж 10 днів, 3 курси через кожні 2 місяці; препарат з лізату бактерій 

по 1 капсулі 1 раз на добу тривалістю 10 днів, щомісячно, протягом 3-х 

місяців; вітамінно-мінеральний комплекс по 1 таблетці на добу протягом 1 

місяця та мультикомпонентний пробіотик по 1 саше 1 раз на добу протягом 

14 днів, 2 курси через 3 місяці, що одночасно сприятиме зниженню ризику 

розвитку пневмонії. 
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