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АНОТАЦІЯ
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Дисертація присвячена вивченню шляхів зниження частоти розвитку
тривалого перебігу гострого бронхіту (ГБ) у дітей за рахунок удосконалення
його лікування, а саме, у дисертаційній роботі запропоноване нове вирішення
науково-практичної задачі – індивідуалізувати лікування гострого бронхіту у
дітей, на підставі врахування несприятливого впливу клініко-анамнестичних
факторів ризику, особливостей клінічних проявів і відповіді мукозальної
імунної системи респіраторного тракту під час захворювання.
Показано, що класичним проявом гострого бронхіту у дітей є
поєднання катарального та загальнозапального синдрому. Згідно з даними
шкали тяжкості проявів захворювання (BSS), найбільш стійкою ознакою
гострого бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років є кашель, а максимально
регресуючою ознакою – аускультативно визначальні хрипи. Також у дітей з
гострим бронхітом віком від 1 до 6 років спостерігаються стійкі зміни
клітинної архітектоніки слизової оболонки носової порожнини, які свідчать
про явище запалення та підвищений рівень загибелі епітеліоцитів, і які
зберігаються і в періоді реконвалесценції захворювання.
Уперше визначено особливості змін рівня антимікробних пептидів у
ротоглотковій рідині та сироватці крові при гострому бронхіті у дітей віком
від 1 до 6 років, що дозволило уточнити патогенетичні механізми розвитку
захворювання. Встановлено, що ГБ супроводжується фазовою зміною вмісту
інтерферонів та антимікробних молекулярних компонентів мукозального
захисту респіраторного тракту і доведено, що рівень вмісту антимікробних
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пептидів (АМП) та динаміка їх змін у гострому періоді та в періоді
реконвалесценції ГБ зумовлює особливості клінічної картини перебігу
захворювання.
Найважливішою ознакою, яка характеризує нормальний, незатяжний
перебіг гострого простого бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років, є вірогідне
підвищення концентрації дефензинів 1-3 (HNP 1-3) у ротоглотковій рідині до
періоду реконвалесценції захворювання, а основними факторами ризику
тривалого перебігу гострого бронхіту є наступні клініко-анамнестичні та
лабораторні дані  перинатальне ураження центральної нервової системи в
анамнезі, паління матері та такі характеристики перебігу захворювання, як
субфебрильна лихоманка, слабко виражений ексудативний синдром, високий
рівень HNP 1-3 (2,2-3,1 нг/мл) у ротоглотковій рідині у гострому періоді
захворювання.
На підставі вивчення фазових змін концентрації антимікробних
пептидів патогенетично обґрунтовано необхідність проведення корекції змін
мукозального імунітету у дітей раннього віку з гострим бронхітом.
Застосування рекомбінантного інтерферону або пробіотичного препарату
Bacillus subtilis сприяє зниженню продукції IFN- в сироватці крові та
підвищенню

лактоферину

в

ротоглотковій

рідині;

а

використання

бактеріальних лізатів сприяє підвищенню IFN-α в сироватці крові.
Проведено

оцінку

ефективності

та

обґрунтовано

доцільність

застосування рекомбінантного α2β-інтерферону, ОМ-85, Bacillus subtilis у
схемі лікування гострого бронхіту у дітей, призначення яких, згідно з даними
шкали

BSS,

призводить

до

швидшого

регресу

клінічних

проявів

захворювання, попереджаючи розвиток затяжного перебігу захворювання у
дітей віком від 1 до 6 років.
Під час лікування ГБ, враховуючи, що одним з ключових проявів
захворювання є кашель, поряд із застосуванням етіотропних лікарських
засобів широко застосовуються відхаркувальні препарати, які сприяють
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відновленню дренажної функції бронхіального дерева і попереджають
розвиток затяжного перебігу захворювання. Призначення препарату сухого
екстракту плюща звичайного супроводжується не тільки відхаркувальним
ефектом, але й підвищенням рівня концентрації лактоферину в ротоглотковій
рідині. Враховуючи, що сухой екстракт листя плюща звичайний індукує
продукцію лактоферину в респіраторному тракті, цей препарат можна
вважати компонентом патогенетичної терапії.
Для підвищення ефективності надання медичної допомоги дітям з
гострим бронхітом в умовах стаціонарного лікування проведено аналіз
результатів

клініко-імунологічної

ефективності

різних

молекул,

що

дозволило розробити алгоритм диференційованого вибору різних препаратів,
застосування якого дозволяє персоніфікувати лікування гострого бронхіту у
дітей віком від 1 до 6 років, формує сприятливий перебіг захворювання, тим
самим попереджує ризик його затяжного перебігу.
Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на
науково-практичних

конференціях

з

міжнародною

участю:науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
педіатрії» (м. Донецьк, 2010); науково-практичній конференції «Новые
технологии в педиатрии и детской хирургии» (м. Алушта, 2010);
Всеукраїнській
проблеми

науково-практичній

дитячого

віку»

(м.

конференції

Тернопіль,

2011)

«Медико-соціальні
науково-практичній

конференції «Современные проблемы педиатрии» (м. Алушта, 2011);
науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті
акад. Б.Я. Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині»
(м. Одеса, 2011, 2018, 2019 рр.); науково – практичній конференції з
міжнародною участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії» до 100 річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика МОЗ, (м. Трускавець, 2018); Наукова – практична
конференція «Pro spects for development of medicine in EU countries and
Ukraine» (м. Влоцлавек, республіка Польща; 2018).
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Апробація дисертації проводилась на спільному засіданні кафедри
педіатрії 1 та медичної генетики, кафедри педіатрії 3 та неонатології,
кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» 27 травня 2019 року.
За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, із них 8 статей за
матеріалами власних досліджень у медичних фахових виданнях, включених
до міжнародних науково-метричних баз, затверджених ДАК України, 3 тез
доповідей у матеріалах наукових конференцій, у тому числі з міжнародною
участю. Видано 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони
здоров’я №171-2015 «Оптимізація лікування дітей раннього віку з гострим
бронхітом та порушенням стану мікробіоценозу слизових верхніх дихальних
шляхів» / О.Є. Абатуров, І.Л. Височина, О.О. Агафонова, Н.М. Токарєва
/Установи-розробники: ДЗ «Дніпропетровська медична академія». Поданий
до Укрмедпатентінформ МОЗ України. Підстава: рішення ЗПК «Педіатрія».
Протокол №1 від 31.03. 2015 р.
Ключові слова: діти, гострий бронхіт, лактоферин, альфа-дефензини,
інтерферон-гамма, інтерферон-альфа.
SUMMARY
Tokarieva N.M. Features of mucosal defence in children with acute
bronchitis. – Qualification scientific work with the manuscript copyright.
The thesis for a candidate of medical science degree (PhD) in speciality
14.01.10 «Paediatrics» (222 – Medicine). – State institution “Dnipropetrovsk
Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, 2019.
The PhD thesis is submitted to the specialised scientific council of the
Institute of Paediatrics, Midwifery and Gynaecology of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019.
The PhD thesis is devoted to the study of ways to decrease the frequency of
development of prolonged course of acute bronchitis in children through
improvement of its treatment. More specifically, the given work includes a new
solution of the scientific and practical task, which implies individualized treatment

5
of acute bronchitis in children allowing for unfavorable impact of clinical and
anamnestic risk factors, clinical presentation features, as well as response of
mucosal immune system of respiratory tract during the disease.
The combination of catarrhal and generally inflammatory syndrome has
been shown to be a hallmark of acute bronchitis in children. According to the data
of bronchitis severity score (BSS) the most persistent sign of acute bronchitis in
children of 1to 6 years old is cough, whereas auscultatively detectable rhonchi are
the most regressive. Furthermore, persistent changes in cell architectonics of nasal
cavity mucosa are found in children aged 1to 6 with acute bronchitis indicating
inflammation and increased epitheliocyte death, which are further preserved in
recovery period.
Features of changes in antimicrobial peptide level in oropharyngeal fluid and
serum in children of 1 to 6 years old with acute bronchitis were assessed for the
first time, which allowed clarification of pathogenetic mechanisms of the disease
development. It was established that acute bronchitis is associated with the phasic
change in the content of interferons and antimicrobial molecular components of
mucosal respiratory tract defense. The content of antimicrobial peptides and
dynamics of its changes in acute and recovery period of acute bronchitis were
proved to underpin the features of clinical presentation of the disease course.
The most important sign characterizing a normal, non-protracted course of
acute simple bronchitis in children of 1 to 6 years old is a credible increase in HNP
1-3 concentration in oropharyngeal fluid until recovery, while the main risk factors
of prolonged acute bronchitis course is the following clinical, anamnestic and
laboratory data: perinatal injury of the central nervous system in anamnesis,
mother’s smoking and such characteristics of acute bronchitis as subfebrile
temperature, mild exudative syndrome, increased HNP1-3 level (2,2-3,1 ng/ml) in
oropharyngeal fluid in acute period of the disease.
On the basis of studying phasic changes in antimicrobial peptide
concentration, it is pathogenetically justified to conduct correction of changes in
mucosal immunity of young children with acute bronchitis. The use of
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recombinant interferon and a probiotical agent Bacillus subtilis contributes to
decreased production of IFN-g in serum, as well as the increase in lactoferrin in
oropharyngeal fluid; in turn, the use of bacterial lysates contributes to the increase
in IFN-α in serum.
Further, the use of recombinant α2β-interferon, ОМ-85 and Bacillus subtilis
in the scheme of treatment of acute bronchitis in children was assessed for
effectiveness and suitability. According to the BSS, prescription of the abovementioned agents leads to faster resolution of clinical signs of the disease
preventing development of protracted course in children aged 1 to 6 years old.
Prescription of Ivy extract preparation is usually associated not only with
expectorant effect, but also with increase in lactoferrin concentration in
oropharyngeal fluid. Taking into account the fact Ivy extract induces production of
lactoferrin in respiratory tract, this drug can be considered as a component of
pathogenetic therapy.
To increase efficacy of in-patient healthcare provided to children with acute
bronchitis the analysis of the results of clinical and immunological effectiveness of
different molecules was conducted. It allowed the development of an algorithm of
differential drug choice, the use of which helps to personalize the treatment of
acute bronchitis in children aged 1 to 6 years old and forms favorable course of the
disease, thus, preventing the risk of its protraction.
The framework of the PhD thesis was reported and discussed at scientific
and practical conferences with international participation: a scientific and practical
conference with international participation “Relevant issues of Pediatrics”
(Donetsk, 2010); a scientific and practical conference “New technologies in
Pediatrics and Pediatric Surgery” (Alushta, 2010); an All-Ukrainian scientific and
practical conference “Medical and social problems of childhood” (Ternopyl, 2011)
a scientific and practical conference “Contemporary issues in Pediatrics” (Alushta,
2011); a scientific and practical conference with international participation in
tribute to the memory of academician B.Ya. Reznik “New medical technologies in
Pediatrics and General Practice” (Odessa, 2011, 2018, 2019); a scientific and
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practical conference with international participation “II Academical Symposium on
Pediatrics» in commemoration of the centenary of the funding of National Medical
Academy of postgraduate education named after P.L. Shupik of the Ministry of
Health (Truskavets, 2018); a scientific and practical conference “Prospects for
development of medicine in EU countries and Ukraine” (Wloclawek, the Republic
of Poland, 2018).
Approbation of the PhD thesis was conducted at the general meeting of the
department of Pediatrics 1 and medical Genetics, the department of Pediatrics 3
and Neonatology, the department of Preliminary study of Pediatrics of SI
“Dnipropetrovsk Medical Academy” on May 27, 2019.
12 scientific works were published on the PhD thesis materials, 8 of which
on materials of own researches in scientific medical professional editions which
are included in international scientific and metrical databases approved by the
Department of Performance Appraisal of Ukraine; also, there were 3 abstracts of
reports in materials of scientific conferences, including those with international
participation. 1 leaflet on innovations in healthcare system was issued: №171-2015
“Optimization of treatment of young children with acute bronchitis and disturbe
microbiocenosis of mucosa of upper respiratory tract” / О.Е. Abaturov, I.L.
Vysochyna, О.O. Agafonova, N.M. Tokareva / Institution-developer: SI
“Dnipropetrovsk Medical Academy”. Submitted to Ukrmedpatentinform of the
Ministry of Health of Ukraine. Account: the solution of the Issues Committee
meeting “Pediatrics”. Protocol №1 dated 31.03. 2015.
Key words: children, acute bronchitis, lactoferrin, Alpha-defensin, interferon
gamma, interferon alpha
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ГБ

– гострий бронхіт;

ГПБ

– гострий простий бронхіт

ОГП

– органи грудної порожнини

ГРІ

– гостра респіраторна інфекція

ГРВІ

– гостра респіраторна вірусна інфекція

ГКІ

– гостра кишкова інфекція

АМП

– антимікробні пептиди;

КАПК

– клінічний аналіз периферичної крові

Тр

– тромбоцити

TLR

– Toll-подібні рецептори

IL

– інтерлейкін

ЗАС

– загальний аналіз сечі;

HNP 1-3

– дефензин 1-3

LF

– лактоферин

IFN

– інтерферон

IFN-

 гамма - інтерферон

IFN-

 альфа - інтерферон

ISG

– IFN-стимульований ген

LPS

– ліпополісахарид

RSV

– респіраторно-синцитіальний вірус

ВООЗ

– Всесвітня організація охорони здоров'я

ІФА

– імуноферментний аналіз
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ВСТУП
Аналітичний огляд літератури за державними та світовими джерелами з
питань актуальних проблем педіатричної практики показав, що впродовж
останніх майже ста років у структурі загальної захворюваності не залежно
від вікового цензу гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) займають
перше місце, що підтверджено інформаційними бюлетнями Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) та офіційними статистичними й
епідеміологічними урядовими звітами різних країн з проблем здоров'я
дитини. У світі, незалежно від рівня розвитку країни, рівень захворюваності
на ГРВІ у дітей перевищує рівень усіх інших інфекцій у 7-7,5 рази, що в 1,5-3
рази більше, ніж у дорослих, а у когорті дітей до 3 років їх питома вага
складає до 65,0 % всіх зареєстрованих гострих інфекційних захворювань [1,
2, 100, 123, 31]. Відомо, що рекурентні, тривалі ГРВІ, які важко перебігають,
призводять до порушення адаптаційних механізмів у дітей з раннім
розвитком у них хронічних захворювань.
Упродовж останніх двадцяти років в Україні за даними держреєстру
захворюваності й поширеності всіх класів хвороб серед дітей та, відповідно,
до епідеміологічного аналізу даних Центру медичної статистики МОЗ
України перше місце посідають хвороби органів дихання, питома вага яких у
дитячій популяції сьогодні складає 63,9 % [31], при чому гострі бронхіти (ГБ)
виступають однією з п'яти основних причин амбулаторного звернення до
лікаря первинної ланки та педіатра [77]. За даними українських дослідників,
у 20,0 % пацієнтів з ГРВІ [86] реєструється гострий бронхіт. У дітей віком від
1 до 3 років захворюваність на ГБ є досить сталою і коливається в межах 75 –
250 на 1000 дітей [123], а серед госпіталізованих у інфекційні відділення для
дітей з респіраторною патологією кожної другої або третьої дитини
веріфіковано діагноз ГБ, що становить від 50,0 % до 75,0 % госпіталізованих.
В етіологічній структурі ГРВІ кожні 15–20 років відбуваються суттєві
зміни структури основних збудників, що, безсумнівно, суттєво впливає на
існуючі дігностичні та лікувальні заходи щодо терапії ГРВІ. Дослідження
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останніх років щодо етіології інфекцій верхніх дихальних шляхів показало,
що найчастіше причинно значущими чинниками виступають віруси [6; 7; 9],
а

використання

сучасних

методів

діагностики

дозволяє

встановити

етіологічний фактор ГРВІ у 56,0 – 80,0 % випадків.
Фундаментальні відкриття з питань функціонування неспецифічних
механізмів

захисту

респіраторного

тракту

змінили

парадигму

патогенетичного континууму розвитку інфекційного процесу [3, 10], що
обумовило зростання досліджень з питання функціонування мукозального
імунітету в противірусному захисті, зокрема таких антимікробних пептидів
(АМП), як лактоферин (LF) та α-дефензини 1-3 (HNP1-3), що беруть участь у
системі

неспецифічного

гуморального

імунітету,

регулюють

функції

імунокомпетентних клітин, володіють антибактеріальними, антивірусними,
імуномодулюючими та іншими каталітичними властивостями [3, 5, 12, 13,
20].
За даними різних авторів, розвиток патологічного процесу при ГБ
пов'язаний зі зниженням рівня мукозального імунітету [20, 22, 30] та
особливостей функціонування як протимікробних пептидів, так і системи
інтерферонового захисту; а саме особливості перебігу інфекційного процесу
при розвитку ГБ тісно пов’язані з напруженістю роботи системи
інтерферону.
Особливого значення при вирішенні питання контролю захворюваності
на ГРВІ та ГБ у дитячій популяції набувають заходи, спрямовані на пошук
дієвих схем раціонального лікування та ведення цих пацієнтів, особливо в
умовах стаціонарного лікування. Різноманітність та мінливість вірусів,
проблеми резистентності та низької ефективності лікування сьогодні
актуалізують пошук нових дієвих механізмів контролю інфекційного процесу
та попередження розвитку важкого та ускладненого перебігу ГРВІ і,
насамперед тих заходів, які пов’язані зі знаннями та пошуком нових
стратегій лікування, що базуються на вивченні неспецифічних механізмів та
обгрунтування призначення препаратів, дія яких спрямована на відновлення
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функціонування системи мукозального імунітету та системи інтерферону.
Отже, й досі зберігається потреба в універсальних препаратах, що ефективно
діють на різні види збудників ГРВІ та ГБ, а з іншого боку воні повинні бути
високобезпечними в педіатричній практиці.
Тому можливим напрямком подальших досліджень може бути вивчення
особливостей роботи системи неспецифічного захисту респіраторного тракту
при ГБ у дітей, які мають найбільш високі рівні показників як поширеності,
так і розповсюдженості цього захворювання, і також з огляду на той факт, що
від 50,0 % до 75,0 % госпіталізованих пацієнтів у інфекційні відділення для
дітей з респіраторною патологією дитячих лікарень обумовлені затяжним
перебігом ГБ. Отримані результати вивчення особливостей мукозального
імунітету при ГБ у дітей дозволять удосконалити терапевтичні заходи та
розробити

алгоритм

диференційованого

вибору

патогенетично

обгрунтованого лікування на етапі стаціонарного ведення цих пацієнтів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційна робота є фрагментом планових науково  дослідних робіт
кафедри

педіатрії

1

та

медичної

«Дніпропетровська медична академія

генетики

Державного

закладу

Міністерства охорони

здоров’я

України» «Профілактика й прогноз несприятливого перебігу інфекційнозапальних захворювань респіраторного й травного тракту у дітей» (номер
держреєстрації 0115U000619) та «Генотип – асоційована персоналізація
діагностичного та лікувального процесу у дітей з хворобами респіраторної,
ендокринної та травної систем (номер держреєстрації 0118U000629).
Мета дослідження. Знизити частоту розвитку тривалого перебігу
гострого бронхіту у дітей за рахунок удосконалення його лікування,
розробленого на підставі вивчення змін неспецифічних факторів захисту
респіраторного тракту (дефензинів, лактоферину, інтерферонів)
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Завдання дослідження:
1)

Вивчити клінічні особливості перебігу ГБ у дітей з оцінкою

важкості

стану

в

гострому

періоді

захворювання

та

у

періоді

реконвалесценції за допомогою шкали ВSS.
2)

Визначити особливості назоцитограмм у дітей, хворих на ГБ у

динаміці перебігу захворювання.
3)

Дослідити динаміку змін концентрації антимікробних пептидів

(АМП) у ротоглотковій рідині й інтерферонів (IFN) у сироватці крові та
ротоглотковій рідині у дітей з ГБ.
4)

Розробити математичну модель оцінки вірогідності затяжного

перебігу ГБ у дітей.
5)

Оцінити ефективність та обґрунтувати доцільність корекції змін

мукозального імунітету у дітей з ГБ.
6)

Розробити алгоритм диференційованого вибору заходів у схемі

терапії ГБ у дітей.
Об’єкт дослідження: гострий бронхіт у дітей.
Предмет дослідження: клінічний перебіг та важкість гострого
бронхіту у дітей, динаміка змін концентрації АМП та інтерферонів у
ротоглотковій рідині та сироватці крові при ГБ у дітей, диференційований
вибір заходів лікування.
Методи дослідження: ретроспективний аналіз карт стаціонарних
хворих, госпіталізованих до інфекційних відділень дитячої міської лікарні за
період 2009  2013 рр., клініко-анамнестичні (збір скарг та анамнезу,
фізикальне обстеження, оцінка клінічного стану); загальноклінічні (клінічний
аналіз

периферичної

крові

(КАПК),

загальний

аналіз

сечі

(ЗАС),

назоцитограмма); імуноферментні (визначення концентрації LF, HNP1-3,
IFN- в ротоглотковій рідині, визначення рівня IFN-, IFN- в сироватці
крові); методи статистичної обробки (варіаційний аналіз, кореляційний
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аналіз, послідовний аналіз Вальда з визначенням критерію Ст’юдента, W
критерію Вілкоксона, Фішера, U критерію Манна-Уїтні).
Наукова новизна одержаних результатів.
Уперше визначено особливості змін рівня АМП у ротоглотковій рідині
та сироватці крові при гострому бронхіті у дітей віком від 1 до 6 років, що
дозволило уточнити патогенетичні механізми розвитку захворювання.
Установлено, що у процесі розвитку ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
відбуваються фазові зміни концентрації антимікробних пептидів  LF, HNP
1-3 та IFN-  в ротоглотковій рідині та вмісту IFN- та IFN- у сироватці
крові.
Доведено патогенетичне значення змін показників мукозального
імунітету (LF, HNP 1-3 , IFN-, IFN- ) у дітей в динаміці перебігу ГБ , а саме
встановлено, що рівень вмісту АМП та динамика змін рівня АМП у гострому
періоді та у періоді реконвалесценціі ГБ зумовлюють особливості клінічної
картини та перебіг захворювання.
Визначені клініко-анамнестичні (перинатальне ураження ЦНС, низька
маса тіла при народженні, паління матері; характеристики перебігу
захворювання, як субфебрильна лихоманка, слабко виражений ексудативний
синдром) та лабораторні фактори (високий рівень HNP1-3 (2,2-3,1 нг/мл) у
ротоглотковій рідині у гострому періоді захворювання) фактори ризику
розвитку тривалого перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6 роківю
На підставі вивчення фазових змін концентрації АМП та інтерферонів
патогенетично

обгрунтована

необхідність

проведення

корекції

змін

мукозального імунітету у дітей з гострим брохітом.
Проведена

оцінку

ефективності

та

обґрунтована

доцільність

застосування рекомбінантного α2β-інтерферону, ОМ-85, Bacillus subtilis та
сухого екстракту листя плюща звичайного у схемі лікування гострого
бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років.
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Практичне значення одержаних результатів.
На підставі результатів ретроспективного аналізу карт стационарних
хворих, інфекційних відділень дитячої міської лікарні за період 2009  2013
рр., підтверджено, що найбільш вразливою категорією пацієнтів у структурі
госпіталізованих з приводу ГБ є діти віком від 1 до 6 років (до 48,5 % всіх
звернень).
Встановлено, що клініко-анамнестичні предиктори (перинатальне
ураження ЦНС, низька маса тіла при народженні, паління матері), оцінка
важкості ГБ у дітей за шкалою BSS і фазові зміни концентрації АМП (LF,
HNP1-3) та інтерферонів (IFN-, IFN-) визначають ризик розвитку
тривалого перебігу захворювання й обгрунтовують необхідність підсилення
саногенезу ГБ у дітей від 1 до 6 років.
Включення до схеми лікування дітей віком від 1 до 6 років з ГБ
рекомбінантного α2β-інтерферону, Bacillus subtilis, ОМ-85 та cухого
екстракту листя плюща звичайного дозволяє підвищити ефективність терапії,
скоротити тривалість проявів основних синдромів захворювання за шкалою
BSS.
У практику охорони здоров'я запропоновано математичну модель щодо
прогнозування тривалого перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років, яка
розроблена на підставі статистичної обробки 87 клініко-анамнестичних,
лабораторних та імунологічних параметрів.
Для сімейних лікарів та педіатрів розроблено диференційований
алгоритм вибору різних лікарських засобів при лікуванні ГБ у дітей від 1 до 6
років  виражена секреція мокротиння й висока концентрація IFN- є
показанням

для

призначення

рекомбінантного

α2β-інтерферону

для

ректального застосування в дозі 500000 МО α2β-інтерферону 2 рази на добу з
інтервалом 12 годин протягом 5 діб; пацієнтам з не вираженою секрецією
мокротиння й високою концентрацією IFN- обгрунтоване призначення
пробіотичного препарату Bacillus subtilis по 1 саше 2 рази протягом 7 днів;
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дітям з не вираженою секрецією мокротиння, невисокою концентрацією IFN і дефіцитарною продукцією IFN-α раціонально додавати бактеріальний
лізат ОМ-85 у дозі 3,5 мг 1 раз на добу протягом 10 днів; високий ризик
тривалого перебігу ГБ без девіацій продукції IFN є показанням для
призначення сухого екстракту плюща звичайного.
Особистий внесок здобувача
Автором самостійно проведено патентно-інформативний пошук та
узагальненння літературних даних, визначено мету, завдання та дизайн
дослідження, його загальну методологію. Дисертантка особисто провела
ретроспективний аналіз історій хвороб дітей, госпіталізованих до дитячої
лікарні за період 2009  2013 рр., відбір пацієнтів, клініко-анамнестичне
обстеження дітей, хворих на ГБ, виконувала назоцитограмми, забір
ротоглоткової рідини та периферійної крові для лабораторних досліджень у
динаміці двічі. Дисертантка особисто доставляла біологічні середовища з
дотриманням правил перевезення біоматеріалів та контролювала вчасне
виконання результатів досліджень лабораторіями. Імунологічні дослідження
третього рівня оцінки параметрів проводились на базі лабораторії лікувально
– діагностичного центру «Аптеки медичної академії», м. Дніпро. Здобувачка
самостійно сформувала комп’ютерну базу даних, статистично опрацював та
проаналізував результати досліджень, інтерпретував їх, написав усі розділи
дисертації, сформулював основні положення, обґрунтував висновки та
практичні рекомендацій, оформив дисертацію. Автор особисто підготував
наукові матеріали до публікації, виступи до конференцій з міжнародною
участю, забезпечив впровадження наукових розробок у практичну діяльність
лікувальних закладів. У публікаціях, що написані в співавторстві, дисертант
забезпечував

відбір

інструментальних

та

та

обстеження

пацієнтів,

імуноморфологічних

матеріалів, підготовку матеріалів до друку.

аналіз

показників,

клінічних,

статистичних
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Впровадження результатів дослідження у практику
Результати дослідження впроваджено у практику роботи педіатричних
та інфекційних відділень обласних та міських дитячих лікарень: Київської
міської дитячої клінічної лікарні №2, Дніпропетровської міської клінічної
лікарні №1, Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні, Харківської
міської дитячої клінічної лікарні, Сумської міської дитячої клінічної лікарні,
Обласної дитячої клінічної лікарні м Чернівці.
В практику охорони здоров’я за результатами дослідження видано
інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я
№1712015 «Оптимізація лікування дітей раннього віку з гострим бронхітом
та порушенням стану мікробіоценозу слизових верхніх дихальних шляхів»
Теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у
лекційному курсі та при проведенні практичних занять на кафедрі педіатрії 1
та медичної генетики ДЗ «ДМА» МОЗ України».
Апробація результатів дисертації
Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на:
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
педіатрії» (м. Донецьк, 2010), науково-практичній конференції «Новые
технологии

в

Всеукраїнській
проблеми

педиатрии

и

детской

науково-практичній

дитячого

віку»

(м.

хирургии»
конференції

Тернопіль,

2011),

(м.Алушта,

2010);

«Медико-соціальні
науково-практичній

конференції «Современные проблемы педиатрии» (м. Алушта, 2011),
науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті
акад. Б.Я.Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині»
(м. Одеса, 2011, 2018, 2019); науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Другий академічний симпозіум з педіатрії» до 100  річчя
заснування НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ, (м. Трускавець, 2018), наукова
– практичній конференції «Pro spects for development of medicine in EU
countries and Ukraine» (м. Влоцлавек, республіка Польща; 2018), XXІ
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Всеукраїнській науково–практичній конференції з міжнародною участю
«Актуальні питання педіатрії» (м. Львів, 2019).
Публікації.
За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць,
з них 8 статей у наукових медичних фахових виданнях, внесених до
міжнародних наукометричних баз, затверджених ДАК України, 3 тези
науково-практичних конференцій та конгресів, у тому разі з міжнародною
участю. Видано 1 інформаційний лист про нововведення у сфері охорони
здоров’я України.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертація

викладена

на

208

сторінках

друкованого

тексту,

складається зі вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів та
методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, заключення, висновків,
практичних рекомендацій та списку використаних літературних джерел.
Роботу ілюстровано 42 таблицями, 11 рисунками та 2 діаграмами. Список
літератури містить 284 джерела, із них 139 кирилицею, 145 латиницею,які
розміщені на 27 сторінках. Дисертація містить 2 додатки, які займають 3
сторінки.
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РОЗДІЛ 1.
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. CУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДЕФІНІЦІЇ
ДІАГНОЗУ ТА ПАРАДИГМУ РОЗВИТКУ ГОСТРОГО БРОНХІТУ.
ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ.
1.1. Поширеність гострого бронхіту в світі та Україні, особливості в
дитячій популяції
Гострі респіраторні вірусні інфекції, які за даними ВООЗ щорічно
вражають понад мільярд населення країн всього світу (www.who.org.), і
сьогодні залишаються серйозною проблемою для охорони здоров'я й
економіки

різних

держав,

Показник

розповсюдженості

гострих

респіраторних інфекцій (ГРІ) в Україні становить 18 тис. випадків на 100 тис.
дорослого населення, але серед дітей він в 3,6 рази вищий (67 тис. випадків
на 100 тис.) (Ю.Г.Антіпкін, 2018; Г.В. Бекетова, 2017). За даними ВООЗ
найбільш поширеним серед захворювань респіраторного тракту є гострий
бронхіт (ГБ) з питомою вагою 6,2-25,0 %, а у дітей, які мають рекурентний
перебіг ГРІ, цей показник підвищується до 50,0-90,0 %.
Протягом останнього десятиріччя поширеність хвороб респіраторного
тракту серед дитячого населення України та в світі є сталою і на сьогодні
становить близько 53,0 % [32]. Аналіз рівнів захворюваності й поширеності
всіх класів хвороб серед дитячого населення України за даними держреєстру
та офіційної статистики дозволяють констатувати, що впродовж останніх
десятиліть, на жаль, вони залишаються декілька вищими у порівнянні з
середньо-європейським рівнем.
Перше місце за рівнем захворюваності, у 2016 році, як і в минулі роки,
посідають хвороби органів дихання  63,9 %, що нижче, ніж у 1994 році, 
65,5 %; на другому місці хвороби шкіри та підшкірної клітковини  5,6 %,на
третьому місці – травми. Найвищий рівень захворюваності спостерігався
серед вікової групи 0-6 років (1465 на 1000 відповідного населення).
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Протягом 1994  2016 рр. має місце найвищий темп приросту
захворюваності органів дихання +47,4 %.
У нашому, Дніпровському регіоні, цей показник за аналогічний період
збільшився на 40,5 %.
Аналіз стану здоров’я дитячого населення в Україні з періоду 2011
року і поспіль дозволяє констатувати незначне поліпшення вище описаної
ситуації

за рахунок

помірного

зниження

рівнів захворюваності

та

поширеності дитячих хвороб серед дітей від 0 до 17 років, хоча за даними
Центру медичної статистики МОЗ України у 2016 році знов спостерігалось
збільшення цих показників в таких областях, як Вінницька, Київська,
Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Дніпропетровська, Харківська та ін.
В структурі хвороб органів дихання, за даними офіційної статистики
ВООЗ, найбільш поширеним серед інфекційних хвороб респіраторного
тракту є гострий бронхіт (ГБ) з питомою вагою 6,2-25 %[63], а у дітей, які
мають рекурентний перебіг гострих респіраторних вірусних інфекцій, цей
показник підвищується до 50,0-90,0 %. Захворюваність на ГБ становить
близько 100 випадків на 1000 дітей на рік [31, 46, 63, 69]. Найбільша питома
вага гострого бронхіту реєструється у ранньому дитячому віці, і в Україні
захворюваність на ГБ складає 75 - 250 випадків на 1000 дітей віком від
народження до 3 років [78, 84, 94, 100, ], а серед госпиталізованих у
інфекційні відділення для дітей з респіратоною патологією кожній другій або
третій дитині веріфіковано діагноз ГБ, що складає 1/2–3/4 усіх звернень за
стаціонарною допомогою в нашій країні.
Аналогічна ситуація реєструється і в інших країнах світу. Офіційні
статистичні дані Великої Британії свідчать, що показник захворюваності
дітей на ГБ серед школярів складає 20,7 %, у Німеччині та Швеції 28,0 %.
За даними Національного реєстру США (2004), медична допомога з
приводу ГБ була надана 2,7 млн. дітей (18,0 %) у віці до 15 років [29, 30].
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Таким чином, вище приведений аналіз даних щодо росту рівнів
захворюваності та поширеності захворювань серед дитячого населення у
світі та Україні зі збереженням домінування захворювань верхніх дихальних
шляхів, де в структурі гострих респіраторних захворювань у дітей найбільш
значущим є гострий бронхіт, підтверджують актуальність та пріоритетність
подальшого вивчення проблеми ГБ у дітей .
1.2. Сучасні дефініції діагнозу та патогенез розвитку гострого бронхіту
У сучасній науковій та спеціальній медичній літературі можна
спостерігати двадцять термінологічно подібних визначень діагнозу «гострий
бронхіт». На думку провідних українських учених, гострий бронхіт [84, 85,
86] – це загальне захворювання організму, яке характеризується запальним
процесом у бронхах в результаті дії різноманітних етіологічних чинників
(вірусних, бактерійних інфекцій, алергенів, пилових часток, термічних
чинників та ін.) і клінічно проявляється кашлем, а також утворенням
мокроти.
Дефініції діагнозу гострий бронхіт у відповідності до Американської
сімейної практики визначені наступними твердженнями  гострий бронхіт 
це клінічний діагноз, ГБ характеризується гострим запаленням трахеї і
великих бронхів без ознак пневмонії, гострим кашлем з продукцією
мокротиння або без й ознаками ураження нижніх дихальних шляхів при
відсутності пневмонії або хронічного захворювання легенів. Гострий бронхіт
у дітей і дорослих молодого віку є переважно вірусне або рідше бактеріальне
запалення бронхів (Acute Bronchitis. Scott Kinkade, Natalie A. Long. American
Family Physician. October 1, 2016. Volume 94, Number 7)
За МКБ –10, гострий бронхіт (J 20)  це запалення слизової бронхів без
ознак ураження тканини легенів, і в групі гострого бронхіту J 20 розрізняють
ураження бронхів, викликані різними етіологічними агентами.
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Класифікація гострих бронхітів у дітей (1981 р, з доповненнями 1995 і
1998 рр.)[83]
1. Гострий бронхіт (простий)
2. Гострий обструктивний бронхіт
3. Гострий бронхіоліт
Гострий облітеруючий бронхіт
4. Рецидивуючий бронхіт
Рецидивуючий обструктивний бронхіт
У 2016 році на ХІІІ з’їзді педіатрів України була прийнята нова
редакція клінічної класифікаціі бронхітів у дітей [83], яка і сьогодні
залишається робочою в педіатричній та амбулаторній практиці (табл.1.2.1).
Таблиця 1.2.1.
Клінічна класифікація бронхітів у дітей, 2016, ХІІІ з’їзд педіатрів України.
Форма бронхіту

Група бронхітів

Характер

Період перебігу

запалення

захворювання

Гострий (простий)

Первинний;

Катаральний;

Загострення;

Гострий

Вторинний;

Катарально-

Ремісія;

обструктивний

гнійний;

Гострий бронхіоліт;

Атрофічний;

Рецидивуючий;
Хронічний;
З точки зору доказової медицини, різні клінічні форми ГБ мають
разноманітний спектр етіологічно значущих чинників, які, в свою чергу,
предетермінують

клінічні

особливості

захворювання

(табл.1.2.2)

.

Можливість розвитку різних клінічних форм ГБ залежить від віку дитини: у
дітей перших 3  5 місяців життя ГБ практично не виникає, в подальшому до
1,5  2 років частіше реєструється у вигляді гострого бронхіоліту, у старших
за 2 роки  у вигляді простого або обструктивного бронхіту, і в підлітковому
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віці ГБ є достатньо рідким, а обструктивний бронхіт практично не
спостерігається [78].
Таблиця1.2.2
Найбільш вірогідні чинники гострих бронхітів
залежно від їх клінічної форми[Майданник В.Г., Емчинская Е.А.//
Клинические рекомендации по диагностике и лечению острых бронхитов у
детей с позиции доказательной медицины. – К., 2014.–56 с.]
Клінічна форма бронхіту
Гострий простий бронхіт

Найбільш вірогідний чинник
У 90% - вірусна етіологія (RSV-віруси, віруси
парагрипу 3 типу,грип А і В, аденовіруси,
риновіруси);
до 5% - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae;
до 5% - H. influenzae, S. pneumoniae

Гострий обструктивний

до 65-75% - віруси парагрипу 3 типу;

бронхіт

RSV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae

Гострий бронхіоліт

до 75% - RSV-віруси,
до 7% - віруси парагрипу 3 типу
до 5% -аденовіруси

Гострий облітеруючий

Аденовіруси (3, 7 і 21 типу), віруси грипу, кору,

бронхіт

кашлюку

Можливість розвитку різних клінічних форм ГБ залежить від віку
дитини: у дітей перших 3  5 місяців життя ГБ практично не виникає, в
подальшому до 1,5  2 років частіше реєструється у вигляді гострого
бронхіоліту, у старших за 2 роки  у вигляді простого або обструктивного
бронхіту, і в підлітковому віці ГБ є достатньо рідким, а обструктивний
бронхіт практично не спостерігається [78].
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У рекомендаціях Австрійського товариства лікарів загальної практики
вказані наступні критерії захворювання: гостро виникаючий кашель, що
продовжується менше 14 днів, у поєднанні принаймні з одним з таких
симптомів як задишка, сухі хрипи у легенях або дискомфорт у грудях, тому
до загальних сімптомів ГБ відносять:
 кашель разноманітного характеру та інтенсивності,
 відсутність або незначні прояви інтоксикації,
 клінічні прояви вірусної інфекції (риніт, кон'юнктівіт),
 перкуторно: ясний (простий) чи коробочний(обструктивний)
легеневий звук над обома легенями,
 аускультативно: двосторонні сухі або вологі хрипи, відсутність
інфільтраціі легеневої тканини при проведенні рентгенологічного
дослідження грудної порожнини.
Згідно з уніфікованим клінічним протоколом від 13.01.2005 №18 (Про
затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю
«дитяча пульмонологія») діагностичними критеріями гострого простого
бронхіту є [94, 99, 100, 101, 116]:
1.

Загальний стан частіше порушений мало, симптоми інтоксикації

виражені помірно, ознак дихальної недостатності немає, температура тіла
субфебрильна чи фебрильна.
2.

Кашель, який на початку захворювання має сухий, нав’язливий

характер, на 2-му тижні стає вологим, продуктивним та поступово зникає.
3.

При пальпації і перкусії змін у легенях немає.

4.

Аускультативно в легенях жорстке дихання.

Хрипи вислуховуються з обох боків у різних відділах легень, при кашлі
змінюються. На початку хвороби хрипи сухі, а згодом з’являються незвучні,
вологі дрібно-, середньо-, та великопухирчасті хрипи відповідно до діаметра
уражених бронхів.
5.

Зміни гемограми непостійні, можуть проявлятися збільшеною
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швидкістю осідання еритроцитів (ШОЕ) за нормального чи зниженого вмісту
лейкоцитів.
6.

На рентгенограмі грудної клітки спостерігається посилення

легеневого рисунка, тінь коренів легень розширена, нечітка.
7.

Тривалість захворювання в неускладнених випадках становить

від 1 до 1,5  2 тижнів. Тривалішим, затяжним перебігом відзначаються
бронхіти, спричинені аденовірусами, мікоплазмами, хламідіями.
З точки зору патогенезу ГБ інфекційний збудник ініціює запальний
процес у бронхах, зумовлює ушкодження епітелію дихальних шляхів – його
цитоліз, дегенерацію та злущення. У просвіті бронхів з'явлється серозний
ексудат з домішками макрофагів, лейкоцитів та епітеліальних клітин, що
відбувається на фоні пригнічення функції слизової бронхів, порушень
мікроциркуляції (локальна гіперемія, стаз, мікротромбози) та іннервації
(ушкодження нервових клітин та іх аксонів, що створює умови для розвитку
запального процесу бактеріальной етіологіі (інтраламінарного) [39].
Основні патогенетичні ланки та морфологічні зміни, притаманні для
розвитку ГБ згруповані [Майданник В.Г., Емчинская Е.А 2014.] та
представлені в табл.1.2.3.
Таблиця 1.2.3.
Основні патогенетичні ланки та вторинні зміни, притаманні для розвитку ГБ
Первинні зміни

Вторинні зміни

Десквамація епітелію

Розвиток грануляційної тканини

Інфільтрація (клітинна) клітинами

Порушення структур еластичних

(насамперед лейкоцитами та

та м’язових елементів

макрофагами)
Епітеліальний некроз

Локальний фіброз

Гіперсекреція слизу

Подальше звуження просвіту

Ексудація фібрину

бронхів

Звуження просвіту бронхів та бронхіол
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За даними огляду літератури, основними предиктами ГБ є наступні:
фізичні фактори – сухе та холодне повітря; хімічні фактори – фіританти, які є
в атмосферному повітрі (аміак, сірководень, нікотин, діоксин сірки, пари
хлору, оксид азоту, пил – побутовий та промисловий); порушення механізмів
мукоциліарного кліренсу, набутого і вродженого характеру; патологія
клітинного і гуморального імунітету; наявність хронічних вогнищ інфекцій у
носоглотці – тонзиліти, сінусити, аденоїдні вегетації; аспіраційний синдром.
За результатами численних досліджень вітчизняних та зарубіжних
науковців, імовірність виникнення ГБ при гострих респіраторних інфекціях
значно підвищують обтяжений анте- та інтранатальний анамнез (токсикоз
вагітності, ускладнені пологи, гіпоксія в пологах), недоношеність та
перинатальне ураження центральної нервової системи. До вагомих чинників
преморбідного фону більшість авторів також відносять гіперплазію тимусу,
хронічні розлади живлення, рахіт [116, 123, 124]. Також слід відзначити, що в
основі патогенезу бронхітів лежить дисфункція компонентів захисту
респіраторного тракту, таких як: кондиціонування, дренажна функція
бронхів, нейрорефлекторні і гуморальні механізми нормалізації тонусу
бронхіальних м'язів, ендоцитоз вмісту бронхів епітеліальними клітинами
дихальних шляхів, дія місцевих неспецифічних факторів захисту.
Таким чином, поєднаний вплив різних груп значущих предиктів
формує патологічну основу розвитку гострого бронхіту в структурі ГРВІ.
1.3. Функціональна активність та значення антимікробних пептидів у
противірусному захисті
З точки зору еволюції живого, продукція білкових молекул, які
володіють вираженою антимікробною активністю, є одним з найбільш
древніх механізмів неспецифічного захисту макроорганізму від інвазії
інфекційними патогенами.
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У структурі протимікробних пептидів умовно відокремлюють два
великі молекулярні класи – це, по-перше, олігопептиди і протеїни, що
синтезуються

рібосомально,

і

вони

представлені

у

всіх

видах

багатоклітинних організмів, і, по-друге, це пептиди, що синтезуються, нері
ибосомально,  це, ті, які продукуються бактеріями і грибами.
У даний час до бази даних АМП внесено 1393 антимікробні, 103
противірусні, 553 протигрибкові пептиди [http://aps.unmc. edu/AP/database/
antiF.php]. Основним місцем розташування АМП є поверхня епітеліальних
клітин слизових оболонок, шкіряних покривів, азурофільні гранули
нейтрофілів, клітки Панета [1, 3, 5, 12, 13]. Продукція АМП може бути як
конститутивною, так і індуцибельною, при цьому синтез АМП індукується
переважно РАМР інфекційних агентів і цитокінами.
Протимікробний

захист

АМП

здійснюють

за

допомогою

неокислювального кілінгу бактерій, тонкі механізми якого на сьогодні
остаточно не встановлені. Доведено, що бактерицидна активність АМП
достовірно залежить від особливостей будови і стану бактерійної стінки,
рівня амфіфільності молекули, значень pH оточуючого середовища, місцевої
концентрації АМП [3, 10, 12].
Останні дослідження механізмів дій АМП показали, що пертурбації
бактерійної мембрани є важливими, але не єдиними подіями, що індукуються
АМП і які призводять бактерії до загибелі [3, 5, 12, 13]. Встановлено, що
АМП активують внутріклітинні механізми загибелі мікроорганізмів [223,
283]. З огляду розшифровки механізмів дії, деякі АМП проникають у
цитоплазму бактерії і порушують функціонування ДНК і РНК. [3, 5]
Сьогодні
супроводжується
безпосередньої

відомо,

що

вираженим
бактерицидної

процес

фагоцитозу

синтезом
дії,

АМП

АМП.

інфекційних
Окрім

активують

інші

агентів

здійснення
механізми

антибактеріального захисту організму. Практично всі АМП збільшують
потужність генерації активованих кісень - вмістких метаболітів [3, 5, 10, 170],
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які не лише володіють антимікробною дією, але й є сигнальними
молекулами, що активують експресію генів прозапальних цитокінів [20, 80].
Окрім антимікробної функції, АМП характеризуються вираженою
імуномодулюючою дією [3, 5, 79, 81], отже, більшість АМП модулюють TlRзалежне

збудження

PAMP

інфекційних

агентів

[271];

володіють

хемотаксичною дією (дефензини, кателіцидин) по відношенню до різних
прозапальних клітин [3, 5, 6, 12, 13], індукують апоптоз (кателіцидін,
лактоферицин), сприяють репарації тканин (дефензини, кателіцидін) [197,
251] та відіграють ключову роль в організації взаємозв'язку неспецифічних
механізмів захисту й адаптивної імунної системи організму [3]. За своїми
властивостями АМП також індукують синтез чинників зростання [12, 13,],
інгібують продукцію протеаз [ 6 ], ендостатинів [79, 80].
1.3.1. Значення та механізми дії дефензинів у противірусному захисті
людини
Останніми роками особливий інтерес дослідників галузі знань щодо
молекулярних складових патогенезу інфекційного процесу приділяється
питанню ролі протимікробних пептидів у противірусному захисті, що беруть
участь у системі неспецифічного гуморального імунітету, регулюють функції
імунокомпетентних клітин, володіють антибактеріальними, антивірусними,
імуномодулюючими та іншими каталітичними властивостями.
За даними літератури, у людини катіонні АМП, що функціонують у
респіраторному тракті, представлені двома основними молекулярними
сімействами, які організовані дефензинами й кателіцидином (Ll37) [1, 3, 5].
Дефензини людини є сімейством амфіфільних, катіонних пептидів з
молекулярною масою 3 – 4 кД, молекула яких складається з 29  47
амінокислотних залишків [1, 3, 134, 218] і які видрізняються високим вмістом
позитивно заряджених аргинінових і лізинових залишків, амінокислот з
гідрофобними групами й обов'язковою наявністю шести цистеїнових
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залишків, які утворюють три внутрішньо-молекулярні дисульфідні містки,
що функціонально стабілізують молекулу від деградації протеазами.
На сьогодні ідентифіковано три типи дефензинів: αдефензини
(HNP 1-3), bдефензини (HBD), які є в людини, та циклічні qдефензини,
притаманні лише макакам  резус (Macaca mulatta).
Особливої уваги з точки зору контролю інфекційного процесу потребує
той факт, що дефензини проявляють виражену бактерицидну активність по
відношенню як до грам-негативних, так і до грам-позитивних бактерій.
Бактерицидна дія дефензинів виявляється через 3–4 години від
моменту інфікування й реалізується, як для всіх АМП, у вигляді
багатоступеневого

процесу,

який

включає

безпосередню

взаємодію

дефензинів з інфекційним агентом, утворення пор у клітинній мембрані
бактерій

та

інтерналізацію

молекул

дефензину

з

подальшим

антиметаболічним ефектом [1, 3, 134, 218].
Дефензини також проявляють виражену противірусну дію відносно до
оболонкових і безоболонковим вірусів, до РНК і ДНК вірусів.
Віруліцидну дію дефензини проявляють як в поза, так і внутрішньоклітинному просторі. Пептиди HNP і HBD2 можуть індукувати агрегацію
вірусів у позаклітинному просторі, зокрема вірусів грипу, і збільшувати
активність їх поглинання нейтрофілами, а також взаємодіяти з білком
сурфактанту D (SPD), присутність якого характерна для альвеолярного
епітелію, підсилюючи його противірусну активність [5].
Також противірусні властивості дефензини проявляються у здатності
нейтралізувати потенції вірусних агентів, безпосередньо зв'язуючись з
білками капсиду, або блокуючи проникнення вірусів у клітину (вірусів
імунодефіциту людини і вірусів простого герпесу), взаємодіючи із
специфічними клітинними рецепторами [3, 5, 10].
За результатами численних досліджень доведено, що дефензини також
мають противірусну дію по відношенню до респіраторно  синцитіальному
вірусу, вірусів грипу A, вірусів парагрипу 3го типу, риновірусів,
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аденовірусів, адено-асоційованих вірусів (ААВ), вірусів папіломи людини,
але особливо активні по відношенню до вірусів простого герпесу 1го і 2го
типа [1, 3, 5, 10].
Згідно зданими Mona Doss і співавт., пептиди HNP1,HNP2, HNP3,
істотно розрізняються за рівнем противірусної активності по відношенню до
вірусу грипу, хоча амінокислотні послідовності у них відрізняються одна від
одної всього на один амінокислотний залишок. Так, HNP1,HNP2 сильніші
за противірусною активністю, ніж HNP3, а пептид HNP4, амінокислотна
послідовність якого істотно відрізняється від інших мієлоїдних дефензинів,
проявляє достовірно менш виражену нейтралізуючу активність до вірусу
грипу, ніж HNP1, HNP2, HNP3.
Слід

відзначити,

що

мієлоїдні

αдефензіни

функціонально

характеризуються достовірно вищою віруліцидною активністю проти вірусу
грипу А (A/pr/8/34/h1n1) в порівнянні з противірусною дією βдефензинів —
HBD-1 і HBD2.
Проте при досить високому рівні концентрації bдефензинових
пептидів на слизовій оболонці респіраторного тракту їх противірусна дія є
саногенетично значущою під час інфекційного процесу, викликаного вірусом
грипу А.
Також було доведено, що пептиди HNP1 і HBD5 при мікромолярних
концентраціях пригнічують активність аденовірусів (Hadv5). Jason G. Smith і
співавт. [248] показали, що дефензини стабілізують капсидні білки вірусу і
вивільнення

ендоплазматичного

протеїну

VI,

тим

самим

блокуючи

проникнення вірусу в клітину.
Пептид HBD3 також проявляє здатність пригнічувати життєдіяльність
аденовірусу Ad5.F5, тоді як HBD2 не володіє активністю проти даного
вірусу.
У той же час такі безоболонкові віруси, як ЕСНОвірус 11го типу і
реовірус 3го типу, стійкі до дії дефензинів.

35
З огляду контролю інфекційного процесу особливий інтерес має той
факт, що дефензини володіють імуномоделюючим впливом через систему
про- та протизапальних цитокінів.
Таким чином, протимікробні пептиди сімейства дефензинів є однією з
основних ланок контролю розвитку інфекційного процесу в організмі
людини.
1.3.2.Значення та механізми дії лактоферину в противірусному захисті
людини
З точки зору функціонального значення лактоферин (LF), як компонент
першої лінії протиінфекційного захисту проявляє бактеріостатичну дію за
рахунок високого афінітету його молекули до іонів Fe3+ та має
бактерицидний вплив переважно проти грам-позитивної флори [11, 144,150
162]. Також LF володіє антибактеріальним синергізмом дії з іншими
антимікробними пептидами, зокрема, з лізоцимом і секреторним інгібітором
лейкопротеази (SLPI) [194]. Для LF характерна унікальна антиплівкова
активність, навіть при дуже низькій його концентрації (0,02 міліграм/мл) [11,
222, 275].
Ще однією складовою дії LF у межах його протиінфекційних
властивостей є той факт, що LF інгибірує експресію на поверхні
епітеліальних кліток гепаран-сульфату [153, 155], що призводить до
зниження адгезії інфекційних агентів [79, 81].
Stephanie Trendetal, в своєму дослідженні показали роль концентрації
LF в грудному молоці для запобігання розвитку неонатального сепсису у
недоношених дітей шляхом контролю бактеріального навантаження в
шлунково-кишковому тракті, імунної модуляції або зміни мікробіому
шлунково-кишкового тракту.
Також у LF помічена фунгіцидна активність по відношенню до Candida
[92] і Aspergillus fumigatus [79, 80, 81].
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На ранніх етапах інфекційного процесу LF володіє противірусною дією
по

відношенню

до

респіраторнотропних

вірусів

—

віруси

грипу,

респіраторно-синцитіальний, аденовірус. Вважають, що LF, зв'язуючись з
вірусними структурними поліпептидами або з їх клітинними рецепторами
макроорганізму, просторового з'єднує інфекційний агент і рецептор [3, 11].
LF володіє імуномодулючою активністю, викликаючи як про-, так і
протизапальні ефекти [3, 11] і саме в роботах R. Fischer і співавт. було
показано, що LF є раннім модулятором антигенної відповіді, яка контролює
співвідношення продукції Il-12 і Il-10. Також у роботах інших дослідників
показано, що LF модулює міграцію і активацію антиген- презентуючих
клітин [79, 282], підсилює проліферацію й індукує NK-клітини, Cd4+-, Cd8+Т-лімфоцити [11, 140].
На думку деяких авторів, LF може безпосередньо пригнічувати
продукцію прозапальних цитокінів, отже, на поверхні моноцитів, макрофагів,
лімфоцитів є рецептори до LF [11, 78, 79]
Протизапальна діяльність LF також пов'язана з його високим
афінітетом до імобілізірованого гепарину, гепаран-сульфату мембрани
кліток, що дозволяє LF запобігати впливу Il-8 [3, 11].
Особливої

уваги

заслуговує

той

факт,

що

LF

є

потужним

антиоксидантом: секвестрація LF іонів заліза сприяє зниженню продукції
активних кисневмісних метаболітов H2О2 і OH. Показано, що LF знижує
рівень генерації активованих кисневмісних метаболітов у респіраторному
тракті, зокрема, в осіб, хворих атопічною бронхіальною астмою [80, 81, 181,
194].
У ряді робіт LF розглядається як можливий перспективний клінічний
маркер при різних захворюваннях, оскільки при запальних і деструктивних
процесах його рівень зростає в кілька разів.
Таким чином, лактоферин є одним з основних молекулярних ефекторів
системи неспецифічного захисту респіраторного тракту, продукція якого
індукується у відповідь на взаємодію макроорганізму з інфекційними
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агентами. У респіраторному тракті LF має антибактеріальну, противірусну,
протигрибкову, імуномодулюючу та антиоксидантну дії, сприяючи процесу
саногенезу.
1.3.3. Значення та механізми дії інтерферонів у противірусному захисті
людини
Розвиток гострих респіраторних вірусних інфекцій супроводжується
порушенням Toll-подібних рецепторів (TLR3, TLR4, TLR7, TLR8 і TLR9) і
цитоплазматичних РНК геліказ (продукту гену 1, індукованого ретиноєвою
кислотою  RIG-I, продукту гену 5, асоційованого з диференціюванням
меланоми q MDA- 5), що активують сигнальні шляхи, які призводять до
транскрипції генів інтерферону (IFN), продукція яких є характерним проявом
респіраторних вірусних інфекцій, відіграють істотну роль у становленні
противірусного захисту в початкових стадіях інфекції, у формуванні
адекватного запального процесу та імунної відповіді [3, 9, 20, 188, 210]. Під
впливом IFN модулюється транскрипція IFN-стимульованих генів (ISG), які
визначають рівень активності противірусних механізмів, що призводять до
пригнічення реплікації вірусів, індукують процес елімінації вірусних агентів,
підсилюють

цитотоксичну

активність

NK-клітин,

цитотоксичних

Т-

лімфоцитів (CTL), надають проапоптотичну імуномодулюючу дію [50, 52, 53,
56, 57, 138].
Для людей у стані здоров'я характерний дуже низький рівень
концентрації IFN в сироватці крові, який різко підвищується при розвитку
інфекційного процесу або після стимуляції мітогенами й антигенами.
Поява IFN в сироватці крові є маркером активації однієї з перших ліній
захисту, спрямованої проти внутрішньоклітинних інфекційних агентів [18,
140].
Початковий період гострих інфекційних, перш за все вірусних
захворювань

респіраторного

тракту,

характеризується

продукцією

епітеліоцитами слизової оболонки, альвеолярними макрофагами IFN-β і
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раннього IFN-4α, транскрипція генів якого обумовлена трансактивацією
фактора IRF3, який експресований конституційно [3, 9, 148, 154]. Особливу
роль у ранньому інтерфероногенезі відіграють pDC, збудження TLR7, TLR9
збудження

яких

викликає

негайну

продукцію

IFN-α

за

рахунок

конституційної експресії IRF-7 [3, 9, 148, 161].
Основними індукторами продукції IFN-γ NK клітинами і хелперами
Th1 є IFN I типу, інтерлейкін-18 (IL-18), IL-12, синтез яких обумовлений
збудженням TLR макрофагів і епітеліоцитів РАМР інфекційних агентів.
Активація синтезу IFN-γ також може бути пов'язана з індукцією рецепторів
Т-лімфоцитів і рецепторів NK клітин [3, 9, 251].
Під дією ІFN виникає індукція антигенів поверхні клітин, що
призводить до змін у топографії клітинної мембрани. Це перешкоджає
фіксації вірусу і його пенетрації всередину клітини. Установлена інгібуюча
активність IFN щодо реплікації вірусів. При потраплянні вірусу до організму
підвищення продукції IFN є найбільш швидкою реакцією організму у
відповідь на зараження інфекційним агентом.
Продукція IFN-α, IFN-β є першим етапом ранньої цитокінової реакції
на інфікування вірусом.
IFN-α та IFN-β мають пряму антивірусну дію, під їхнім впливом у місці
інфікування відбуваються:
• внутрішньоклітинна інгібіція продукції вірусів;
• стимуляція NK-клітин і цитотоксичних лімфоцитів, які елімінують
заражені вірусами клітини;
• захист неуражених клітин від можливого зараження вірусом;
• збільшення кількості CD4+ клітин, що здійснюють експресію IFN-γ
При високому вірусному навантаженні, зниженній резистентності
організму, несприятливій дії факторів навколишнього середовища настає
наступний етап цитокінової реакції, що характеризується активацією CD4+ і
CD8+Т-клітин з формуванням Т- і В-клітинної імунної відповіді та синтезом
таких цитокінів, як інтерлейкін (ІL)-1, ІL-6, ІL-10, ІL-15, ІL-18, фактор
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некрозу пухлини [154, 180, 189]. Останній підвищує продукцію IFN-γ, який
активує макрофаги, що мігрують до осередку вірусної інфекції та беруть
участь в антивірусному захисті. ІFN-γ є ключовою ланкою в неспецифічному
та специфічному імунному захисті при вірусних інфекціях. Він чинить
регулюючий вплив на більшість клітин імунної системи та їх взаємодію між
собою, індукує антивірусну активність ІFN-α та ІFN-β [117, 141, 148, 161].
Окрім противірусного ефекту інтерферонів, сьогодні доведена їхня
антибактеріальна дія, що значно розширює можливості профілактики та
лікування ГРІ у дітей. Ця дія полягає в наступному:


бактерії

та

продукти

їхньої

життєдіяльності

викликають

утворення IFN in vitro;


продукція

IFN

посилюється

при

багатьох

бактеріальних

інфекціях у людей і тварин;


IFN сприяють захисту організму проти бактеріальних інфекцій, і

цей захист може бути змінений під дією анти-IFN;


IFN активує антибактеріальні механізми захисту організму [42,

53, 71].
У літературі є відомості про виявлення високих титрів IFN у вмісті
середнього вуха дітей при гострому середньому отиті, спричиненому
S. рneumoniae. IFN також було виявлено в спинномозковій рідині у дітей,
хворих на менінгіт, викликаний Haemophylus influenzae. Ліпополісахариди
бактерій виступають стимуляторами синтезу IFN-α. Підвищення синтезу IFN
та його титрів в осередках запалення при бактеріальних інфекціях може
підтверджувати його роль в антибактеріальному захисті.
IFN пригнічують здатність бактерій до інвазії в клітини організму і
знижують їхню вірулентність. При бактеріальних інфекціях IFN активують
механізми неспецифічного та специфічного захисту. Основним механізмом
дії IFN у неспецифічному захисті організму при бактеріальних інфекціях є
активація фагоцитозу та зростання активності NK і цитотоксичності. IFN
збільшують здатність макрофагів руйнувати захоплені бактерії. Т-клітино-
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залежне знищення бактерій на пізніх стадіях інфекції пов’язане з механізмом
інтерфероноутворення.

Формування

специфічних

антитіл

може

стимулюватися чи гальмуватися під дією IFN.
Аналітичний
патогенетичного

огляд
значення

літератури

з

змін

протимікробних

таких

питань

особливостей
пептидів,

та
як

дефензини, лактоферин та системи інтерферонів різноспрямовані, а
публікації

щодо

динаміки

змін

вмісту

АМП

та

інтерферонів

у

ротоглотковому секреті і сироватці крові, у дітей з ГБ є поодинокі, і сьогодні
в науковій літературі практично не висвітлені, що актуалізує проведення
дійсного дослідження.
Таким чином, проблема гострого бронхіту в межах високої гострої
респіраторної захворюваності у дітей є актуальною в сучасній педіатрії, що
предетерміновано, насамперед, високою поширеністю даного захворювання,
формуванням в частині випадків важкого перебігу ГБ у цих дітей з
необхідністю наступної госпіталізації дитини, схильністю до рекурентного
перебігу ГРВІ у конкретного пацієнта та відсутністю дієвих схем лікування
на рівні вторинної ланки надання медичної допомоги, де досить часто
необґрунтовано призначається антибактеріальна терапія.
Сучасні дані про значення неспецифічних механізмів розвитку та
контролю інфекційного процесу на слизових дихальних шляхів актуалізують
та формують необхідність подальшого вивчення молекулярних механізмів
розвитку ГБ у дітей, а саме особливостей активації системи протимікробних
білків дефензинів, лактоферину та інтерферонів з урахуванням змін
цитокінового профілю.
Уважаємо, що визначення динамічних змін АМП, інтерферонів в
розвитку ГБ у дітей дозволить уточнити патогенетичні взаємозв’язки між
основними предиктами запалення та клінічними характеристиками у дітей та
розробити

патогенетично

обґрунтовану

та

ефективну

схему

диференційованого вибору заходів, спрямованих на відновлення роботи
основних ланок місцевого імунітету. Також проведене дослідження
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дозволить виявити найбільш значущі фактори ризику формування тривалого
перебігу розвитку ГБ, що дозволить розробити прогностичну шкалу ризику
госпіталізації дитини до стаціонару та оптимізувати маршрут пацієнта на
амбулаторному етапі надання медичної допомоги.
1.4. Сучасні підходи до лікування гострих бронхітів у дітей
Відокремленого

уніфікованого

протоколу

щодо

діагностики

та

лікування гострого бронхіту в Україні не зареєстровано, тому лікування ГБ
регламентовано діючими наказами МОЗ України від 16 липня 2014 р. №499
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 №
85 та наказом МОЗ №18 від 13.01.2005 ).
У відповідності до клінічних рекомендацій 2014 року, ГБ це гостре
запалення слизової оболонки бронхіального дерева, що, як правило,
завершується повним одужанням та відновленням функцій. У даний час
бронхіт відносять до захворювань що самолімітуються (self-limited disease), і
зазвичай вирішуються протягом 10  14 діб. Гострий бронхіт, якщо він не
супроводжується клінічно вираженими ознаками обструкції, трактується як
гострий

простий

бронхіт.

Лікування

ГБ

зазвичай

проводиться

в

амбулаторних умовах[43, 44, 78, 86], проте важкість та тривалість хвороби
можуть потребувати госпіталізації. Показанням до госпіталізаціі є: важкі
форми бронхіту бактеріальної етіології, бронхіти з вираженими проявами
інтоксикації; ускладнені варіанти бронхітів – з вираженими проявами
мукостазу, порушенням прохідності бронхів, формуванням ателектазів;
бронхіоліти (у дітей у віці до 1 року госпіталізація показана в екстреному
порядку у зв'язку з небезпекою розвитку загрозливого життю стану); важкі
варіанти гострого обструктивного бронхіту, рецидивуючі бронхіти (з
лікувально - діагностичною метою); бронхіти, що протікають на тлі важких
соматичних захворювань. Госпіталізація може бути показана дітям першого
року життя з низькими показниками здоров'я через небезпеку розвитку
ускладнень, перш за все пневмонії; показання до госпіталізації можуть мати
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соціальний характер [94, 100, 101, 103, 104, 111].
Режим ведення пацієнтів на фоні гострих проявів ГРВІ напівліжковий,
надалі – домашній. Питний режим із достатнім об’ємом рідини, іноді до
1,52 вікових добових потреб дитини. Дієта повноцінна, відповідно до віку
дитини, збагачена вітамінами, висококалорійна.[116, 118, 123, 128].
Симптоматичне лікування (у відповідності до діючих наказів МОЗ
України від 16 липня 2014 р. №499 (у редакції наказу Міністерства охорони
здоров’я України від 11.02.2016 № 85 та наказом МОЗ №18 від 13.01.2005 )
включає:


Відхаркувальні та муколітичні препарати синтетичного та рослинного

походження (екстракт листя плюща, карбоцистеїн, олія евкаліптова, Nацетилцистеїн, бромгексин, корінь солодки, корінь алтею, лист подорожника,
калію йодид тощо). Препарати застосовують ентерально та в інгаляціях [41,
47, 74, 77, 84, 85, 91, 92, 94, 95].


Протикашльові

препарати

призначають

лише

за

наявності

нав’язливого, малопродуктивного, сухого кашлю з метою пригнічення
кашлю.

Застосовують

преноксдіазин,

бутамірату

цитрат,

глауцину

гідробромід та ефедрину гідрохлорид [236, 245, 246].


Антигістамінні препарати (лоратадин, акривастин) показані дітям з

алергічними проявами [171].


Полівітаміни призначають у дозах, що перевищують фізіологічні

потреби [186].


У разі гіпертермії показані жарознижувальні засоби (парацетамол,

ібупрофен) [214, 280].


Вібраційний масаж разом із постуральним дренажем ефективні за

продуктивного кашлю.


В умовах стаціонару ефективні такі фізіотерапевтичні процедури: УВЧ-

терапія, мікрохвильова терапія, діадинамічні та синусоїдальні моделювальні
токи, різноманітні варіанти електрофорезу (KI, CaCL, MgSO).
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Етіотропна терапія (відповідно до діючих наказів МОЗ України від 16
липня 2014 р. №499 (у редакції наказу МОЗ України від 11.02.2016 №85 та
наказом МОЗ №18 від 13.01.2005) призначається з урахуванням того, що у
90,0 – 92,0 % випадків причиною ГБ є вірусна інфекція.
Сучасна стратегія етіотропної терапії полягає у вживанні специфічної
противірусної терапії і мінімізації вживання антибіотиків. Проте широкого
призначення противірусна терапія в лікуванні бронхітів у дітей в даний час
не набула. Це пов'язано з тим, що препаратів, що володіють специфічною
противірусною активністю, дозволених до вживання в дитячій практиці, в
даний час небагато. Основною умовою їх ефективності є раннє призначення
(з появи перших симптомів захворювання), що не завжди можливо; багато
препаратів мають серйозні побічні ефекти.
Має значення й економічна складова питання організації противірусної
терапії, оскільки технологічний процес створення більшості противірусних
засобів є вельми дорогим.
Противірусні препарати на тлі бронхіту можуть бути показані: при
середньоважкій і важкій формах вірусної інфекції, ускладненої бронхітом; у
дітей, що знаходяться на ШВЛ; для профілактики бронхітів у групі часто і
тривало хворіючих дітей; для профілактики й лікування недоношених дітей у
комплексному лікуванні рецидивуючих форм бронхітів.
До противірусних препаратів, дозволених у педіатричній практиці,
належать лікарські засоби різних фармакологічних груп. Проте у більшості
противірусних препаратів, що раніше застосовувалися, немає доказової бази
(арбідол, дібазол, оксолін, флореналь та ін.) [36, 108, 118, 122, 138].
Діагноз

гострого

бронхіту

не

є

показанням

до

призначення

антибіотиків [246, 255]. Проте, незважаючи на це, при ГБ антібіотікотерапія
застосовується досить широко і домінує в структурі нераціонального
використання антибактеріальних препаратів у світі [125, 128, 130,].
Згідно з рекомендаціями В.К. Таточенка та співав. (2000), показаннями
до призначення антибіотиків при гострому бронхіті можуть бути:
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 вік дітей до 6 місяців життя;
 тяжкий перебіг бронхіту (нейротоксикоз та ін.);
 наявність

обтяжливого

преморбідного

фону

(пологова

травма,

недоношеність, гіпотрофія та ін.);
 наявність активних хронічних вогнищ інфекцій (тонзиліт, отит та ін.);
 підозра

на

нашарування

бактеріальної

інфекції:

лихоманка

з

температурою тіла вище 39°С; виражені симптоми інтоксикації;
наявність задишки; асиметрія хрипів; лейкоцитоз, прискорена ШОЕ.
Заключення.
Аналіз оглядової літературної інформації надає підстави зробити
висновок, що ГБ в амбулаторній практиці сьогодення є насамперед,
клінічним діагнозом, який веріфікується за основними клнічними ознаками,
не вимагає рутинного проведення загально-клінічних аналізів крові,сечі, Среактивного протеїну та рентгенографії органів грудної клітки, є діагнозом,
який за необхідності потребує виключення пневмонії або інших хронічних
зхворювань бронхів та легень.
Проблема раціонального лікування ГБ у дітей на цей час залищається
достатньо актуальною й вимагає подальших наукових пошуків, особливо з
огляду на основний постулат медицини ХХІ століття – персоніфікований
підхід до пацієнта.
Збереження високих рівнів поширеності ГБ у дитячій популяції
актуалізує пошук нових підходів до лікування цих пацієнтів, особливо тих,
хто госпіталізується для надання медичної допомоги, а це більше 50,0 %
пацієнтів в когорті віку від 1 до 6 років.
Пошук сучасних предиктів захворювання, вивчення особливостей
перебігу ГБ у дітей в контексті змін мукозального імунітету, пошук нових
інструментів оцінки важкості та прогнозу погіршення стану дитини,що
потребує обов’язкової госпіталізації та розробка дієвих схем лікування на
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підставі аналізу всіх вище зазначених аспектів обумовили вибір напрямків та
задач дійсного дослідження.
На підставі вищевикладеного вважаємо за доцільне спрямувати свої
дослідження на виявлення клініко-імунологічних закономірностей перебігу
гострого бронхіту у дітей, визначення фазових змін вмісту маркерів
неспецифичної імунної відповіді, що дозволить запропонувати нові шляхи
підвищення ефективності лікування ГБ в дитячому віці.
Здобувачем

виконано

пошук

наукової

літератури,

порівняння даних різних авторів, літературне оформлення роботи.

аналітичне
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РОЗДІЛ 2.
МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1.Дизайн дослідження
Дисертаційне дослідження було заплановане та проводилося на базі
інфекційного відділення КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №1»
ДОР» (головний лікар – В.І. Івашина) в період 2009 - 2018 рр.
Вибір
завданнями

та

обсяг

комплексу

дисертаційної

роботи:

методів

дослідження

підрозділ

наукових

визначались
досліджень

виконувався на базі сертифікованої лабораторії лікувально - діагностичного
центру ООО «Аптеки медичної академії» (зав. лабораторією, к.б.н. Братусь
О.В.), а лабораторні аналізи першого рівня - на базі клінічної лабораторії КЗ
«Дніпропетровська міська клінічна лікарня №1» ДОР»
Дисертаційне дослідження проведене у відповідності до основних
положеннь GСP ICH і Гельсинської декларації, методологічно ґрунтувалось
на використанні системного підходу до комплексу досліджень і визначалось
окресленою метою та конкретними завданнями роботи.
Обстеження дітей, які були включені до програми дисертаційного
дослідження,

було

узгоджено

з

їхними

батьками

(поінформоване

погодження) та відповідало вимогам біоетичного комітету (протокол
локальної комісії з біоетики №2 біоетичної експертизи ДЗ «ДМА» від 02
лютого 2010 р.): згідно з сучасними науковими стандартами передбачені
заходи по забезпеченню безпеки для здоров'я пацієнта, дотримання його
прав, людської гідності та морально-етичних норм відповідно до принципів
Гельсинської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права
людини й біомедицини та відповідних Законів України, а саме, Конституції
України (ст. 3, 21, 24, 28, 32), Основ законодавства України про охорону
здоров’я (ст. 43.1, 44.1), Закону України «Про лікарські засоби» (ст. 7, 8).
Батьки чи опікуни пацієнтів отримували повну інформацію щодо
обсягу діагностичних та терапевтичних заходів та надавали письмову згоду

47
на участь у науковому дослідженні, яке за своїм дизайном було
проспективним, контрольованим, рандомізованим та відкритим.
Програма дослідження за дизайном складалася з трьох етапів
На першому етапі проведено аналіз розповсюдження ГБ в Україні та
місті Дніпро і Дніпропетровської області за даними офіційних статистичних
звітів за період 2009 – 2013 рр.
Таблиця 2.1
Показники захворюваності дитячого населення ( на 10 тис.дітей
до 17 років включно), м. Дніпропетровськ, 2009 - 2013 рр.
рік

2009

показник

2010

2011

2012

2013

Хвороби органів дихання

розповсюдженість

11625,2

11451,1

10990,3

10525,1

10989,1

захворюваність

10783,2

10641,2

10.215,7

9713,8

9964,4

У

відповідності

до

завдань

дослідження

нами

проведений

ретроспективний аналіз 3362 стандартних історій хвороби дітей, які
лікувались в інфекційних відділеннях КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ №1»
ДОР» впродовж п’яти календарних років з визначенням питомої ваги дітей,
госпіталізованих до стаціонару з діагнозом «гострий бронхіт».
За нашими даними, впродовж 2009  2013 років в умовах стаціонару
КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ №1» ДОР діагноз гострого бронхіту
веріфіковано у 3362 дітей віком від 0 до 18 років, серед яких 1193 особа (35,5
%) – пацієнти віком від 1 до 3 років та 435 (12,9 %) – від 3 до 6 років
відповідно.
Кількість дітей, які лікувались у стаціонарі з приводу ГБ, у період з
2009 по 2013 років аналізу, склала від 13,0 % (min) до 20,0 % (max) серед всіх
пролікованних у відділеннях лікарні серед контингенту пацієнтів віком від 3
до 18 років та відповідно від 27,0 % (min) до 43,0 % (max) у віковій групі від
1 до 3 років.
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Питома вага госпіталізованих до стаціонару дітей від 3 років до 6 років
за направленням дільничного лікаря склала 126 осіб (29,0 %), за
направленням лікаря бригади швидкої медичної допомоги  122 особи (28,0
%), за напрямком лікарів інших стаціонарів та лікарів-спеціалістів  65 осіб
(15,0 %) та 122 (28,0 %) були госпіталізовані за самозверненням бітьків до
приймального відділення стаціонару. В той час, як у віковій групі від 1 до 3
років кількість дітей, спрямованих до стаціонару дільничним лікарем
склалала до 454 дитини (38,0 %), за направленням лікаря бригади швидкої
медичної допомоги 382 (32,0 %), лікарів інших стаціонарів – 60 дітей (5,0 %)
та за самозверненням  297 дітей (25,0 %).
Серед причин госпіталізації домінували повторні епізоди ГБ – 131
особа (30,0 %) серед дітей у віковій групі від 3 до 6 років, та відповідно 538
осіб (45,0 %) серед дітей від 1 до 3 років. Тривалий перебіг захворювання
мала кожна десята дитина незалежно від віку, але якщо у групі від 1 до 3
років тяжкість захворювання була обумовлена проявами гіпертермічного
синдрому, фебрильними судомами та проявами функціональних дихальних
розладів, то у віковій групі від 3 до 6 років основним обтяжуючим фактором
було

нашарування

бактеріальної

інфекції

та

загострення

хронічних

(супутніх) вогнищ інфекції.
Серед дітей, які хворіли на ГБ, питома вага хлопчиків складала 65%
серед дітей віком від 1 до 3 років, дівчаток – 35,0 %, у той час як у когорті
дітей віком від 3 до 6 років частка хлопчиків склала 47,0 %, а дівчаток
відповідно 53,0 %. В анемнезі життя кожної третьої дитини незалежно від
віку реєструвалися ГРВІ, гострі кішкові інфекції (ГКІ), ГБ та пневмонія  у
298 дітей (68,5 %), в групі від 3 до 6 років та 461 (38,6 %) у дітей від 1 до 3
років.
Визначення
стаціонарного

етіологічного

лікування

чинника

пацієнтів

з

захворювання

верифікованим

в

умовах

діагнозом

ГБ

проводилось лише у 20,0 % хворих вікової групи від 1 до 3 років та у 10,0 %
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пацієнтів вікової групи від 3 до 6 років шляхом відбору носоглоточних
змивів на вірус та бактеріологічного дослідження мокротиння.
Вірусна етіологія ГБ серед госпіталізованих до стаціонару впродовж
терміну, що аналізувався, мала місце у кожної другої дитини, що
обстежувалась з використанням аналізу носоглоточних змивів на вірус.
Етіологічна

структура

ГБ

серед

госпіталізованих

до

лікарні

КЗ

«Дніпропетровська ДМКЛ №1» ДОР» дітей представлена в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Етіологічна структура ГБ у дітей, госпіталізованих до
КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ №1» ДОР» за період 2009-2013 рр.
Еті
оло
гічн
ий
чин
ник
ГБ
Рес
пір
ато
рно
син
цит
іаль
ний
вір
ус
Аде

питома вага (%)
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нов
ірус
Вір
ус
гри
пу
тип
А
Вір
ус
пар
агр
ипу
1
Вір
ус
пар
агр
ипу
2
Вір
ус
пар
агр
ипу
3
За нашими даними, у 99,0 % випадків діти були обстежені згідно з
протоколом діагностики ГБ з використанням обсягу загальноклінічних
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обстежень для лікарні другого рівня надання медичної допомоги, а саме:
КАПК, ЗАС, рентгенографія органів грудної порожнини за показаннями.
З

метою

виключення

діагнозу

позагоспітальна

пневмонія

рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини проводилось у 990
дітей (83,0 %) вікової групи від 1 до 3 років, та у 174 осіб (40,0 %) в групі
дітей, старших за 3 роки.
У стаціонарі діти з ГБ отримували лікування згідно з протоколом
надання медичної допомоги дітям, хворим на ГБ №18 від 13.01.2005 та
наказу МОЗ України від 16 липня 2014 р. № 499 (у редакції наказу МОЗ
України від 11.02.2016 № 85), а саме симптоматичну терапію, за показаннями
етіотропну та патогенетичну терапію в тому разі, дезінтоксикаційну та
антибактеріальну терапії за необхідністю.
Таблиця 2.2
Питома вага дітей, госпіталізованих до стаціонару з діагнозом ГБ
Кількість хворих на ГБ віком від 0 до 18 років
абсолютна кількість

питома вага, %

Загальна кількість хворих
на ГБ
Кількість хворих на ГБ
віком від 1 до 6 років
Діти від 1до 3 років

3362

100

1628

48,4

1193

35,5

Діти від 3до 6 років

435

12,9

Діти від 1до 3 років

Хлопчики
775

65,0

Діти від 3до 6 років

204

47,0

Діти від 1до 3 років

Дівчатка
418

35

Діти від 3до 6 років

231
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Рентгенологічне обстеження
990
174
Вірусологічне та бактеріологічне обстеження
Діти від 1до 3 років
237
Діти від 3до 6 років
44
Середня тривалість перебування у відділенні
Діти від 1до 3 років
Діти від 3до 6 років

83
40
20
10
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Діти від 1до 3 років
Діти від 3до 6 років

6,7 ± 1,5
5,6 ± 0,3

-

Узагальнення статистичного ретроспективного аналізу 3362 карт
стаціонарних хворих, інфекційних відділеннь КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ
№1» ДОР» впродовж п’яти календарних років (2009  2013 рр) з
визначенням питомої ваги дітей, госпіталізованих до стаціонару з діагнозом
ГБ, подано в табл. 2.2.
З огляду на важкість стану, інфузійну терапію та респіраторну
підтримку протягом 1  2 доби госпіталізації отримували практично 30,0 %
хворих на ГБ.
Середня кількість днів перебування дітей з ГБ у відділенні у вікових
групах значно відрізнялась, а саме: у віковій групі від 3 до 18 років середня
тривалість перебування у стаціонарі складала від 5,6 до 5,9 ліжко/днів, в той
час, як у віковій групі від 1 до 3 років середня тривалість перебування
складала від 6,7 до 8,2 ліжко/днів (р ≤ 0,05).
У відповідності до дизайну дисертаційного дослідження на другому
етапі роботи на підставі розроблених згідно з метою та завданнями критеріїв
включення та виключення сформовано основну групу дослідження – 122
дитини з ГБ віклм від 1 до 6 років..
Критерії включення були наступні:
 Діти, з ГБ віком від 1 до 6 років, які були госпіталізовані до
стаціонарного відділення надання вторинної медичної допомоги
 Веріфікований діагноз ГБ, який був встановлений за критеріями
уніфікованого протоколу діагностики та лікування ГБ у дітей
МОЗ №18 від 13.01.2005.
Критеріями виключення були:
 діти з пневмонією, діагностованою рентгенологічно;
 діти, які мали аномалії розвитку бронхолегеневої системи;
 діти з вадами серцево-судинної системи;
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 діти з лабораторно підтведженими імунодефіцитними станами;
 діти, старші 6 років
За критеріями включення/виключення до групи дослідження увішли
122 дитини віком від 1 до 6 років з верифікованим діагнозом ГБ, який був
встановлено за означеними вище критеріями. Важкість стану дітей з ГБ
оцінювалась двічі в динаміці спостереження: у гострому періоді та у періоді
реконвалесценці з використанням стандартизованої шкали ВSS. Лабораторні
дослідження першого рівня значущості проведені у всіх пацієнтів з ГБ, а
імунологічні тести другого рівня оцінки параметів проводились у 60 хворих
на ГБ, рандомізованих до основної групи спостереження за віком та статтю.
Лабораторне дослідження проведене двічі в динаміці захорювання – на
початку та в періоді реконвалесценції ГБ.
За гендерною ознакою розподіл пацієнтів з ГБ був наступний – 76
хлопчиків (62,5 %) і, відповідно, 46 дівчаток (37,5 %). У відповідності до
стандартизованого розподілу на вікові періоди за біологічними стандартами
питома вага дітей раннього віку (від 1 до 3 років) життя складала 92 дітей
(75,0 %), а дітей дошкільного віку, відповідно, від 3 до 6 років – 30 (25,0 %)
( табл 2.3.).
Таблиця 2.3.
Розподіл дітей групи спостереження за статтю та віком
Ознаки

група спостереження (n=122)
абс

%

Хлопчики

76

62,5

Дівчатка

46

37,5

1-3 роки

92

75

3-6 років

30

25

Стать

Вік
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Всім дітям з ГБ, які були включені до програми дисертаційного
дослідження, проведено поглиблене вивчення стану здоров’я; проведені
клініко-анамнестичні,

фізикальні,

загальноклінічні,

лабораторні,

вірусологічні, антропометричні та спеціальні (оцінка важкості стану за
шкалою ВSS), за показаннями – рентгеногогічні та імунологічні дослідження.
Комплекс запропонованих та проведених додаткових лабораторноінструментальних методів обстеження є стандартизованим відповідно до
рівня надання медичної допомоги (ІІ рівень стаціонарної допомоги) і був
проведений відповідно до діючого Наказу МОЗ України №18 від 13.01.2005р.
«Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за
спеціальністю «Дитяча пульмонологія» [«Протокол лікування гострого
бронхіту дітей»].
Клініко-імунологічна оцінка характеру перебігу ГБ у дітей основної
групи спостереження проводилась нами у динаміці перебігу ГБ двічі: при
надходженні до стаціонару та на 7-й день перебування у лікарні.
Усі результати обстеження 122 дітей з ГБ віком від 1 року до 6 років
були занесені до статистичної бази даних, після чого проводилось
математичне обрахування показників з оцінкою рівня їх вірогідності і
значущості [75, 131], виконано кореляційний аналіз усіх складових, які
визначали особливості перебігу ГБ у дітей, що дозволило виявити
міжінтегральні багаторівневі взаємозв’язки всіх складових з особливостями
перебігу ГБ, та дозволило визначити предикти тривалого перебігу основного
захворювання.

Використання

факторного

аналізу

Вальда

дозволило

розробити просту математичну модель прогнозу ризику тривалого перебігу
ГБ у дітей віком від 1 до 6 років.
Динамічне спостереження за 122 дітьми з ГБ віком від 1 до 6 років, які
були включені до дослідження (основна группа) проводилось в умовах
стаціонарного відділення та в катамнезі після виписки зі стаціонару до
повного клінічного одужання.
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Дійсне

дослідження

проспективного,

мало

характер

активно-контрольованого,

відкритого,

інтервенційного

когортного,
клінічного

дослідження.
На третьому етапі дисертаційної роботи на підставі аналізу всіх
результатів дослідження та з урахуванням значущості змін мукозального
імунітету в перебігу та прогнозі ризику тривалого перебігу ГБ у дітей віком
від 1 до 6 років обґрунтовано необхідність корекції виявлених змін у цих
дітей. Розроблена проста математична модель прогнозу ризику тривалого
перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років на етапі впровадження в практичну
ланку охорони здоров'я та створена автором багаторівнева модель оцінки
різних

патогенетично

значущих

складових

ГБ

з

оцінкою

клініко-

імунологічної ефективності включення різних препаратів з метою підсилення
саногенезу ГБ на підставі патогенетично обгрунтованого підходу їх
призначення дозволила розробити дієвий алгоритм диференційованого
призначення різних лікарських засобів в комплексному лікуванні ГБ у дітей.
2.2. Методи діагностики гострого бронхіту у дітей
2.2.1. Методи верифікації клінічного діагнозу
Основним методом дослідження було клінічне обстеження хворої
дитини з аналізом та інтерпретацією відповідних клініко-анамнестичних та
лабораторно-інструментальних

даних.

Ретельно

з’ясовувались

скарги

пацієнтів, детально вивчався анамнез захворювання та життя шляхом
опитування батьків з метою з’ясування причинно-значущих факторів щодо
розвитку гострого бронхіту відповідно до дизайну дослідження.
До комплексної оцінки стану пацієнта залучалися дані клінічного
фізикального обстеження дитини, антропометрії з оцінкою фізичного
розвитку,

результати

підтверджували діагноз.

лабораторно-інструментальних

досліджень,

що
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Вище перелічені методи обстеження дітей є загальновизнаними,
жорстко стандартизованими, мають чіткий алгоритм їх оцінки, є валідними
для використання в загальноклінічній практиці і не потребують детального
опису та пояснення інтерпритації отриманих змін у тому разі, і в контексті
виконаного дисертаційного дослідження.
При клінічній оцінці стану важкості хворого використовувалася
запропонована L. Dome, R. Schuster в 1996 році шкала BSS (Bronchitis
Severity Score) [13]. Згідно з даними мета-аналізу шкала BSS є адекватним
інструментом для клінічної оцінки перебігу ГБ та інтегрує вираженість
проявів п'яти клінічних ознак ГБ: кашлю, мокротиння, аускультативного
визначення хрипів, наявністі болю в грудній клітці при кашлі і диспное.
Вираженість цих ознак оцінюється за п'ятибальною шкалою Likert: 0 =
відсутня, 1 = помірна, 2 = середньої важкості, 3 = важка і 4 = дуже важка.
Діапазон сумарної кількості балів коливається від 0 до 20 [551, 552, 553].
Використання шкали BSS дозволяє проводити динамічну оцінку
важкості та перебігу ГБ, що обумовило включення цього інструменту до
нашого дослідження.
2.2.2. Назоцитограма.
Цитологічне дослідження слизової носових порожнин
Відповідно до завдань дійсного дослідження всім дітям основної групи
спостереженя проводилось дослідження цитоархітектоніки слизової носа в
динаміці перебігу ГБ двічі: на початку захворювання та на 7 добу перебування
в стаціонарі.
Методологія

проведення

цитологічного

дослідження

є

стандартизованою процедурою й за своєю сутністю є методом оцінки мазків відбитків зі слизової оболонки носу (забір мазка ватним тампоном, змоченим у
стерильному фізіологічному розчині, на рівні нижніх носових раковин), який
проводився наступним чином: обертальними рухами без тиску наносили мазки
на знежирене предметне скло, висушували, фіксували, фарбували за методом
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Романовського - Гімзи, мікроскопія проводилась під імерсією при збільшенні
(окуляр 7, об'єктив 9).
У назоцитограммі визначали кількість лейкоцитів (серед них кількість
нейтрофільних гранулоцитів) та еозінофилів, кількість слизу, кількість та
склад флори.
Забір матеріалу проводили вранці, натщесерце, в присутносі батьків
дітей з наявним інформаційним погодженням на проведення даного
дослідження. Скарг на неприємні відчуття або будь – які незручності при
взятті мазків-відбитків не було зареєстровано ні в жодному випадку, як з боку
дітей, так і з боку батьків.
2.2.3 Імуноферментний аналіз
Визначення концентрації гамма-інтерферону, лактоферину, дефензинів
(1-3) у ротоглотковій рідині та концентрації інтерферонів -альфа та -гаммав
сироватці крові проводилось імуноферментним методом.
2.2.3.1. Визначення концентарціїгамма-інтерферону, альфа-інтерферону
у сироватці крові та гамма інтерферону у ротоглотковій рідині
Імунологічні дослідження виконувалося в лабораторії лікувально –
діагностичного центру «Аптеки медичної академії» за адресою м.Дніпро, пл.
Соборна, 4; ліцензія АЕ№ 459359 від 18.09.2014 року, свідоцтво про атестацію
№ ПЧ -07-0/1781-2015.
Гамма інтерферон визначався імуноферментним методом (ІФА) за
допомогою набору реагентів для імуноферментного визначення концентрації
гамма інтерферону «Гамма-інтерферон – ІФА-БЕСТ А – 8752» фірми «Вектор
Бест».
Концентрація IFN-α визначалася ІФА на спектрофотометрі Sanofi
Diagnostics Pasteur PR 2100 за допомогою комерційних тест-систем IFN-α Elisa
Kit фірми Diaclone (Франція).
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Принцип методу базуєтьтся на твердофазному ІФА – аналізі із
застосуванням антитіл до гамма-інтерферону. У лунках при додаванні
досліджуваного зразка сироватки крові під час першої інкубації відбувалось
зв'язування гамма інтерферону з моноклональними антитілами, які були
імобілізовані на внутрішній поверхні лунок планшета. Незв'язаний матеріал
видалявся відмивкою. Зв'язаний гамма-інтерферон взаємодіє під час другої
інкубації з кон'югатом № 1 (біотініліровані антитіла до гамма - інтерферону
людини). Незв'язаний кон'югат №1 видаляється відмивкою. На третій стадії
зв'язаний кон'югат №1 з взаємодіє з кон'югатом №2 ( стрептовідин пероксідаза
хріну). Під час інкубації з розчином тетраметил бензидину відбувається
фарбування розчину. Ступінь фарбування прямо пропорційний концентрації
гамма - інтерферону в пробах, що аналізуються. Після вимірювання оптичної
щільності

розчину

розраховувалася

у

лунках

концентрація

на

підставі

гамма

калібрувального

інтерферону

в

графіка

зразках,

що

досліджувалися.
2.2.3.2. Визначення концентарції лактоферину та α-дефензинів 1-3 у
ротоглотковій рідині
Лактоферин (LF) визначали імуноферментним методом за допомогою
рідера «Lactoferrin, Human,Elisa,kit». У роботі використовували набір
реактивів ″Нuman Lactoferrin‴ NK 329 Edition 06-16 виробництва компанії
«Hycult Biotech» (USA).
Принцип методу ELISA полягає у кількісному визначенні антигену,
безпосередньо його пошарового зв’язування “сендвіч” зі специфічними до
нього антитілами. Дослідження проводили відповідно до інструкцій для тестнаборів.
В

основі

методу

визначення

знаходиться

твердофазний

імуноферментний аналіз із застосуванням поліклональних антитіл до
лактоферину. У лунка, при додаванні досліджуваного зразка під час першої
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інкубації відбувалося зв'язування лактоферина з поліклональними антитілами.
Під час другої інкубації кон’югат поліклональних антитіл до лактоферин з
пероксидазою зв'язувався з лактоферином, який був імобілізованим в ході
першої інкубації. Під час інкубації з розчином тетраметілбензидіну
відбувалося

фарбування

розчину.

Ступінь

забарвлення

пропорційний

концентрації LF в пробах, що аналізуються. Після вимірювання величини
оптичної

щільності

розраховувалася

розчину

на

підставі

концентрація

LF

в

калібрувального

зразках,

що

графіка

досліджувалися.

Специфічність: не виявлено перехресної реакції поліклональних антитіл до LF
з альбуміном, гемоглобіном і трансферрином.
-дефензини 1-3 (HNP 1-3), визначали імуноферментним методом за
допомогою рідера «Human HNP 1-3 ELISA kit».
Принцип методу ELISA полягає у кількісному визначенні антигену,
безпосередньо його пошарового зв’язування “сендвіч” зі специфічними до
нього антитілами.
Дослідження проводили відповідно інструкцій для тест-наборів.
У роботі використовували набори реактивів «Нuman HNP» NK317
Edition 08-16 виробництва компанії «Hycult Biotech» (USA).
В основі даного методу визначення знаходиться твердофазний
імуноферментний аналіз із застосуванням поліклональних антитіл до HNP 1-3.
У лунках при додаванні досліджуваного зразка під час першої інкубації
відбувалося зв'язування HNP 1-3 з поліклональними антитілами.
Під час другої інкубації кон’югат поліклональних антитіл до HNP 1- 3 з
пероксидазою зв'язувався з HNP 1-3, який був імобілізованим у ході першої
інкубації.
Під час інкубації з розчином тетраметилбензидину відбувалося
фарбування розчину. Ступінь забарвлення пропорційний концентрації HNP 13 в пробах, що аналізуються. Після вимірювання величини оптичної щільності
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розчину на підставі калібрувального графіка розраховувалася концентрація
HNP 1-3 в зразках, що досліджувалися.

2.2.4. Методи статистичного та клініко-інформаційного аналізу
Статистична обробка даних проводилася за допомогою методів
варіаційної статистики з використанням програм Statgraf.
Первинна обробка отриманих даних проводилася методами варіаційної
статистики. У відповідності з метою та завданнями роботи отримані дані
зазнавали статистичної обробки, з використанням варіаційних методів, що
включали визначення наступних характеристик: середнє арифметичне

1 n
2
x ( x   xi ); дисперсію s x2 ( s x 
n i 1
відхилення

2
s x ( s x  s x );

відхилення ( s s 

ss

  xi  x  );
n

помилку

середнє квадратичне

середнього

квадратичного

sx
), де n – об'єм вибірки; xi – варіанти вибірки [12, 19]:
2n

Залежно від розподілу статистичних сукупностей застосовували як
параметричні, так і непараметричні методи для перевірки висунутих у роботі
гіпотез. Для порівняння статистичних сукупностей досліджуваних груп
використовували за умов нормального розподілу двобічний критерій
Ст'юдента (t) або у випадку розподілустатистичних сукупностей, що
відрізнявся від нормального, використовували непараметричний критерій
Манна-Уітні (u) [19].
Для встановлення наявності значущої різниці між очікуваними
частотами

ознаки

застосовували
),

що

може

точний

тест

використовуватися

відповідності вибірки нормальному закону розподілу.

Фішера

(φ)

незалежно

від
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Оцінку зв’язку між рядами показників проводили за допомогою
методів рангової кореляції Спірмена ( r  1 

6 d 2
, де r - коефіцієнт
2
n(n  1)

кореляції; n – об'єм вибірки) [36].
Для створення математичної моделі розрахунку ризику виникнення
тривалого перебігу гострого бронхіту у дітей було застосовано метод
альтернативного послідовного аналізу Вальда [83].

РОЗДІЛ 3.
КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРОГО
БРОНХІТУ У ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 1 ДО 6 РОКІВ
3.1. Клінічна характеристика та особливості перебігу гострого
бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років
Аналіз анамнестичних даних 122 дітей віком від 1 до 6 років з групи
спостереження показав, що всі діти за рівнем фізичного розвитку при
народженнні як інтегрального показника стану їх здоров'я, відповідали
середньому рівню за критеріями ВООЗ та мали середню вагу при народженні
(3455,3 ±104,6 г) що свідчить про здоровий початок їх життя.
Питома вага дітей від 1 року до 3 років у групі спостреження складала
75,0 % ( 85 осіб) , а дітей від 3до 6 років – 25,0 % та 37 осіб.
В анамнезі 21 особа (17,5 %) мали особливості перебігу неонатального
періоду, а саме перинатальне ураження ЦНС та 3 дітей (2,5 % від загального
числа спостережень) було зареєстровано неонатальну жовтяницю (рис.3.1.1.).

Рисунок 3.1.1. Анамнестичні особливості дітей з ГБ віком від 1 до 6
років
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За нашими даними, на природному вигодовуванні принаймні до 1 року
знаходились 70,0 % дітей (85 осіб). Медикаментозну профілактику рахіту
протягом першого року життя отримувала майже кожна друга дитина (60
осіб). Вакцинованими у відповідності до календаря щеплень були 67,5 % (82
особи), частково вакцинованими – 30,0 % (37 осіб) дітей, і не мали даних про
вакцінацію - 2,5 % (3 дітей) (рис.3.1.1).
На момент включення в групу спостереження спорадично хворіли
гострими респіраторними захворюваннями 50,0 % (61 особа) дітей, в
анамнезі мали ГКІ 10,0 % з групи спостереження (12 осіб), та 40,0 % (49 осіб)
дітейхворіли на ГБ, що наочно представлено на рис. 3.1.2.
60%

50%
50%

40%
40%

30%

20%

10%
10%

0%

спорадично хворіли
ГРВІ

в анамнезі ГКІ

ГБ в анамнезі

Рисунок 3.1.2. Особливості попередньої захворюваності дітей групи
спостереження
У 49 дітей (40,0 %) батьки мали шкідливі звички, серед яких паління
матері підтверджено в 12 родинах (10,0 % спотережень), паління батька – в
37 родинах (30,0 % ).
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Прояви алергії в анамнезі мали 27 дітей (22,5 %) з групи
спостереження, серед яких харчову алергію відзначено у 15 осіб (12,5 %), а
медикаментозну у 12 осіб (10,0 %).
Анемія І ступеня була зареєстрована у 52 осіб (42,5 %) дійсних
спостережень, у 12 дітей (10,0 %) випадків визначені ознаки хронічного
запального процесу у мигдаликах, а остаточні явища перинтального
ураження ЦНС відзначалися у 6 дітей (5,0 %).
Аналіз особливостей перебігу ГБ у пацієнтів групи спостереження
показав, що у всіх дітей ГБ мав гострий початок. Причиною звернення
батьків дітей або до педіатра, або причиною госпіталізації до стаціонару були
скарги на підвищення температури тіла до субфебрильних або фебрильних
цифр, кашель,млявість та нежить. У більш ніж половини хворих кашель мав
сухий, нав'язливий характер та супроводжувався відчуттям болю у грудній
клітці лише у дітей, старших за 3 роки, та вираженим занепокоєнням у дітей
раннього віку.
Зі слів батьків, кашель з’являвся приблизно на 3  4 добу
захворювання, з подальшим збільшенням як його частоти, так і виразності. У
73 дітей (60,0 %) кашель був головною скаргою при надходженні до
стаціонару; лихоманка стала причиною звернення за медичною допомогою у
37 осіб (35,0 %) серед батьків хворих групи спостереження. Лихоманка, як
правило, виникала в першу – другу добу захворювання з підйомами до трьохчотирьох разів у першу добу, та до 4-6 разів у третю та четверту добу
розвитку ГБ дітей групи спостереження. За нашими даними, у 14,0 % дітей з
ГБ підвищення температури було головною скаргою, а нежить, як і млявість,
були визначені головними скаргами у 2,5 % спостережень відповідно (по 3
дитини).
Розподіл скарг у дітей основної групи з ГБ при зверненні за медичною
допомогою в стаціонарі подані в табл. 3.1.1.

65
Таблиця 3.1.1
Розподіл скарг при надходженні до стаціонару у дітей,
хворих на ГБ від 1 до 6 років
Основна скарга

група спостереження (n=122)
абс

%

Кашель

73

60

Лихоманка

37

35

Млявість

3

2,5

Нежить

3

2,5

При

загальному

клінічному

обстеженні

пацієнтів

на

період

надходження до стаціонару дітей з ГБ (первинне обстеження) встановлено
(табл. 3.1.2) , що прояви катарального синдрому мали місце у 119 осіб (97,5
%), прояви синдрому інтоксикації – 91 особа (75,0 %), в той час як
гіпертермічний синдром мав місце у кожного четвертого (30 хворих), а
прояви ацетонемічного синдрому спостерігалися у 12 осіб 10,0 %.
Таблиця 3.1.2
Частота проявів основних клінічних симптомів і синдромів у дітей
віком від 1 до 6 років з ГБ
група спостереження (n=122)
Клінічні симптоми та синдроми

Гострий початок захворювання
Катаральний синдром
Інтоксикаційний синдром
Ацетонемічний синдром
Гіпертермічний синдром
Наявність змін при
аускультації легенів:
Вологі хрипи
Сухі хрипи

абс

%

122
119
91
12
31

100
97,5
75
10
25

91

75

79
12

65
10
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Зміни при аускультації легенів (табл.. 3.1.2.) у вигляді сухих та вологих
хрипів мали 91 (75,0 %) дітей, при чому вологі хрипи зареєстровані у 79 (65,0
%) дітей, сухі – у 12 (10,0 %) осіб.
Тяжкість cтану дітей основної групи спостереження з ГБ була
обумовлена виразністю та тривалістю основних клінічних синдромів
захворювання, насамперед синдромом інтоксикації, проявами катарального
синдрому та гіпертерміі. Легкий перебіг ГБ мали лише 6 дітей (5,0 %) з
групи, у той час, як середньо важкий зареєстровано у 73 дітей (60,0 %), та
важкий – у 43 (35,0 %) дітей з групи спостереження.
В динаміці перебігу захворювання двічі – в гострому періоді та в
періоді реконвалесценції проведене спостереження за виразністю та
тривалістю збереження тих чи інших клінічних проявів ГБ у дітей від 1 до 6
років (n=122).
При клінічній оцінці стану важкості хворого та у відповідності до
поставлених завдань нами використовувалася, запропонована L. Dome, R.
Schuster у 1996 році, шкала Bronchitis severity score (BSS) [202, 220, 224, 240,
244], оцінка результатів, за якою подана в табл. 3.1.3.
Таблиця 3.1.3
Результати динамічного спостереження важкості хворих з ГБ віком від 1 до 6
років за шкалою BSS (кількість балів)

2,3 ± 0,1
1,9 ± 0,1
2,0 ± 0,2

період
реконвалесценції
1,3 ± 0,1
1,5 ± 0,1
0,4 ± 0,1

р між
групами
0,000
0,014
0,000

0,5 ± 0,1

0,00 ± 0,00

0,000

1,6 ± 0,1
8,2 ± 0,4

0,6 ± 0,1
3,9 ± 0,3

0,000
0,000

Ознаки

гострий період

Кашель
Мокротиння
Аускультативне визначення
хрипів
Наявність болю у грудній
клітці при кашлі
Диспное
Загальна кількість балів

За нашими спостереженнями всі діти мали позитивну динаміку
захворювання до періоду реконвалесценції та зменшення загальної кількості
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балів з 8,2 ± 0,4 у гострому періоді до 3,9 ± 0,4 у періоді реконвалесценції.
Серед ознак шкали BSS, найбільш значуще зменшення важкості проявів ГБ
спостерігалось при оцінюванні наявності диспное  зменшення з 2,0 ± 0,2 до
0,4 ± 0,1 (р  0,001) у періоді реконвалесценції, та при оцінкі кашлю і
наявності болю у грудній клітці під час кашлю з 2,3 ± 0,1 до 1,3 ± 0,1 та з
0,5 ± 0,1 до 0,00 ± 0,00 відповідно, при р  0,001.
Таким чином, використовуючи шкалу BSS для оцінки стану хворого в
динаміці від гострого періоду захворювання до періоду реконвалесценції за
цифровою оцінкою проявів тяжкості основних клінічних симптомів ГБ у
дітей від 1 до 6 років, ми мали можливість оцінити динаміку захворювання,
оперуючи не лише суб'єктивними відчуттями хворої дитини або батьків
дитини, але й мали об'єктивні цифрові значення кожного симптому.
3.2. Лабораторно-інструментальна характеристика перебігу ГБ у дітей
віком від 1 до 6 років
Відповідно

до

мети

та завдань було

проведено дослідження

цитоархітектоніки слизової оболонки носової порожнини та лабораторна
діагностика з використанням тестів першого рівня.
Дослідження цитоархітектоніки слизової оболонки носової порожнини,
зокрема таких показників, як інфільтрація еозинофільними гранулоцитами,
дегенеративно–дистрофічні зміни епітелію, інфільтрація нейтрофільними
гранулоцитами, наявність кокової мікрофлори, дало змогу оцінити характер
та виразність місцевого запального процессу у дітей групи спостереження та
встановити певні особливості.
У пацієнтів з ГБ за результатами назоцитограми кількість лейкоцитів в
гострому періоді захворювання складала 10,3 ± 1,3, серед яких відсоток
нейтрофільних гранулоцитів становив (89,3 ± 2,7) %, а еозінофилів
(1,5 ± 0,4) % (табл. 3.2.1). Зміни пейзажу цитоархітектоніки слизової
оболонки носової порожнини у дітей від 1 до 6 років, хворих на ГБ, на сьому
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добу перебування в стаціонарі мали наступну картину:у динамиці помічена
тенденція (р ≥ 0,05) зменшення кількості лейкоцитів та зменшення відсотка
нейтрофільних гранулоцитів у назоцитограмі.
Таблиця 3.2.1
Результати оцінки назоцитограм в динаміці перебігу ГБ
у дітей віком від 1 до 6 років
показник

гострий період

період

р

реконвалесценції

між групами

Лейкоцити

10,3 ± 1,32

9,18 ± 1,0

0,530

Нейтрофільні

89,3 ± 2,7

87,0 ± 2,2

0,535

1,55 ± 0,42

1,45 ± 0,31

0,794

гранулоцити (%)
Еозинофіли
Зміни

пейзажу

цитоархітектоніки

слизової

оболонки

носової

порожнини у дітей від 1 до 6 років, хворих на ГБ, на сьому добу перебування
в стаціонарі мали наступну картину:у динамиці помічена тенденція (р ≥ 0,05)
зменшення кількості лейкоцитів та зменшення відсотка нейтрофільних
гранулоцитів у назоцитограмі.
Кількість слизу, як прояву дегенеративно–дистрофічних змін епітелію
слизистої

оболонки

носової

порожнини

вимірювалась

(оцінювалась)

наступним чином – «» слиз відсутня, «+»  невелика кількість, «++»
помірна кількість, «+ + +»  велика кількість, «+ + + +»  дуже велика
кількість.За нашими даними, серед дітей групи спостереження 5,0 % не мали
слизу у назоцитограмі; 50,0 % мали невелику кількість слизу, 35,2 % 
помірну кількість та 9,8 % мали велику кількість слизу за рахунок проявів
дистрофічно–дегенеративних змін епітелію. Стан колонізації слизової носа
дітей з ГБ віком від 1 до 6 років при дослідженні стану цитоархітектоники
слизової оболочки порожнини носа представлена у таблиці 3.2.2.
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Таблиця 3.2.2
Стан колонізації слизової носа дітей з ГБ віком від 1 до 6 років
за даними назоцитограмм
группа спостереження ( n = 122 )

Кількість флори
«» немає
«+»невелика кількість
«++»помірна кількість
«+++»велика кількість
«++++»дуже велика кількість

абс

%

6
61
43
12


5,0 %
50,0 %
35,2 %
9,8 %


Лабораторна діагностика тестів першого рівня, серед яких проведення
клінічного аналізу периферичної крові (КАПК) є обов’язковою, показала, що
в КАПК у всіх дітей з ГБ в період розпалу хвороби спостерігалися ознаки
запального процесу (табл. 3.2.3.).
Таблиця 3.2.3.
Зміна основних показників гемограми в динаміці захворювання
у дітей віком від 1 до 6 років з ГБ
Показник
Гемоглобін
Еритроцити
Кольоровий
показник
ШОЕ
Лейкоцити
Еозинофіли
Паличкоядерні
Сегментоядерні
Лімфоцити
Моноцити
Тромбоцити

ОВ
г/л
Т/л

гострий період
115,3 ± 1,2
3,8 ± 0,1
89,2 ± 0,2

мм/год
Г/л
%
%
%
%
%
Г\л

15,8 ± 1,7
6,6 ± 0,8
1,5 ± 0,3
4,7 ± 0,6
46,0 ± 2,6
45,7 ± 2,7
2,2 ± 0,3
253,6 ± 7,6

період
реконвалесценції

р
між групами

117,8 ± 1,9
3,9 ± 0,1
89,5 ± 0,4

0,235
0,275
0,573

12,4 ± 2,5
6,1 ± 0,3*
1,4 ± 0,4
2,4 ± 0,4
29,5 ± 3,8
63,4 ± 4,4
3,2 ± 0,6
270 ± 21,4

0,441
0,001(фишера)
0,253
0,002
0,002
0,001
0,108
0,510

До періоду реконвалесценціі ГБ у дітей від 1 до 6 років мали місце
наступні зміни основних показників гемограми: достовірно збільшилась
кілкість еритроцитів (з 3,8 ± 0,1Т/л до 3,9 ± 0,1Т/л), зменьшилась ШОЕ
(з 15,8 ± 1,7мм/год до 12,4 ± 2,5 мм/год), зменшилась кількість лейкоцитів
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(з 6,6 ± 0,8 Г/л до 6,1 ± 0,3Г/л), у лейкоцитарній формулі відносний
нейтрофільоз змінився лімфоцитозом, відсоток еозинофилів залишився на
попередньому рівні, до періоду реконвалесценціїї зміни питомої ваги
моноцитів та кількості тромбоцитів не мала достовірного результату.
Відповідно

до

діючого

протоколу

необхідність

проведення

диференційного діагнозу з метою виключення пневмонії обумовило
необхідність призначення рентгенологічного дослідження органів грудної
порожнини (ОГП) у 98 дітей (80,0 %) спостережень. Рентгенологічне
обстеження не виявило ніяких змін на рентгенограмі ОГП у 25,0 %
обстежених, посилення легеневого малюнка мало місце у 53,0 %, порушення
структури кореня – у 3,0 % виявлено посилення рисунка з порушенням
структури кореня – 19,0 % (табл. 3.2.4).
Табл 3.2.4
Частота реєстрації змін, виявлених при проведенні рентгенологічного
дослідження ОГП у дітей віком від 1 до 6 років, хворих на ГБ
Зміни на R – мі
Не виявлено
Посилення легеневого малюнка
Порушення структури кореня
Посилення рисунка з порушенням
структури кореня

Таким

чином,

кільстіть дітей, яким проведене рентгенеограма огп
( n =98)
абс
%
24
25
52
53
3
3
19
19

проведені

нами

лабораторно-інструментальні

дослідження дітей віком від 1 до 6 років з ГБ в динаміці оцінки змін перебігу
захворювання дозволила виявити на рівні місцевих характеристик запалення
слизової порожнини носа сталість ознак порушень цитоархітектоніки, що
дозволяє констатувати факт зберігання місцевого запалення на фоні
клінічного поліпшення та свідчить про пролангованість інфекційного
процесу на даному рівні оцінки змін.
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Показники периферійної крові в динаміці оцінки перебігу ГБ мали
класичні фазові зміни гемограми для означеного патологічного процесу, що
співпадає з даними багатьох дослідників.
Треба зазначити, що хоча рентгенографія ОГП проводилась за
показаннями та необхідністю виключення пневмонії, однак у жодної дитини
не було підтверджено запалення паренхими легень, що ще раз підкреслює
відсутність обов’язковості даного виду обстеження у пацієнтів з клінічним
діагнозом ГБ і співпадає з останніми рекомендаціями асоціації сімейних
лікарів США[Scott Kinkade, Natalie A. Long. 2016 рік]
3.3. Імунологічні особливості перебігу гострого бронхіту у дітей віком від
1 до 6 років
Серед тестів другого рівня лабораторної діагностики у відповідності до
поставлених

завдань

дослідження,

проводилось

визначення

вмісту

інтерферону, лактоферину, дефензинів (1-3) у ротоглотковій рідині та вміст
- та -інтерферонів у сироватці крові.
Таблиця 3.3.1
Оцінка рівня -інтерферону, лактоферину, дефензинів (1-3) у
ротоглотковій рідині та вміст -інтерферонів у сироватці крові в динаміці
перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
Показник
IFN- в сироватці крові (нг/мл)
IFN- в ротоглотковій рідині (нг/мл)
α-дефензини (1-3) в ротоглотковій рідині
(нг/мл)
Лактоферин в ротоглотковій рідині (мкг/мл)
Примітка: * - достовірна відмінність(р  0,03)

стандартна терапія
до лікування
після лікування
1,4 ± 0,2
0,9 ± 0,1*
0,9 ± 0,1
1,2 ± 0,1*
1,3 ± 0,1
1,9 ± 0,2*
1,8 ± 0,2

1,8 ± 0,12

Динаміка змін вмісту - інтерферону, лактоферину, дефензинів (1-3) у
ротоглотковій рідині та вмісту -інтерферону сироватці крові у дітей, хворих
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на гострий бронхіт, від гострого періоду захворювання до періоду
реконвалесценції наведена у таблиці 3.3.1.
За отриманами даними у дітей від 1 до 6 років з ГБ мало місце
достовірне зниження концентрації IFN- у сироватці крові з 1,4 ± 0,1 нг/мл у
гострому періоді захворювання до 0,9 ± 0,1 нг/мл у періоді реконвалесценції
(р  0,03); підвищення концентрації IFN- у ротоглотковій рідині з
0,9 ±0,1нг/мл до 1,2 ± 0,1 нг/мл у періоді реконвалесценції (р  0,034);
підвищення концентрації HNP 1-3 у ротоглотковій рідині з 1,33±0,10 нг\мл у
гострому періоді захворювання до 1,9 ± 0,2 у періоді реконвалесценції та
тенденція до зниження концентраціїлактоферину в ротоглотковій рідині з 1,8
± 0,2 мкг/мл до 1,8 ± 0,1 мкг/мл відповідно (табл .3.3.1).
3.3.1. Кореляційна матриця змін вмісту -дефензинів 1-3 в ротоглотковій
рідині у дітей при ГБ та клініко-анамнестичними показниками
Для визначення значущих факторів, які були пов’язані з HNP1-3 в
ротоглотковій рідині у дітей в динаміці перебігу ГБ, був проведений
кореляційний аналіз 87 клініко-анамнестичних та лабораторних показників у
дітей які були під спостереженням. Отримані результати дозволили
відокремити три складові взаємовпливи серед усіх визначальних факторів.
По-перше, це залежність вмісту HNP 1-3 в ротоглотковій рідині у дітей в
динаміці перебігу ГБ з анамнестичними чинниками, по-друге – залежність
від характеристик клінічної картини та ознак ГБ, і, по-третє – зв'язок з
лабораторними даними обстежених нами дітей.За результатом проведеного
кореляційного аналізу було встановлено, що концентрація HNP 1-3 на
початку ГБ як маркера ініціювання інфекційного процесу та активності
імунної відповіді в гострий період ГБ, асоційована з різними чинниками
(табл. 3.3.1.1). Серед значущих біологічних чинників (табл. 3.3.1.1), які
обумовлювали концентрацію HNP 1-3 на початку ГБ, були: чоловіча стать

73
дитини (r = 0,47), проведення профілактичних щеплень (r = 0,77) та незначна
тривалість грудного вигодовування на першому році життя (r =-0,42)
Таблиця 3.3.1.1
Кореляційна матриця співвідношень концентрації HNP 1- 3 в
ротоглотковій рідині з анамнестичними даними у дітей
Ознаки

Тривалість грудного
вигодовування
Стать (хлопчик)
Наявність профілактичних
щеплень
Наявність захворювань в
анамнезі
ГБ на фоні анемії та/або
рахіту

концентрація HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині у
гострий період ГБ

концентрація HNP 1 - 3
в ротоглотковій рідині у
періоді реконвалесценції ГБ

0,42

0,31

0,44
0,77


0,64



0,65



0,43

До періоду реконвалесценції (табл. 3.3.1.1) відбувалась перебудова
кореляційної матриці взаємозв’язків вмісту HNP1-3 в ротоглотковій рідині у
дітей з ГБ з анамнестичними предиктами за рахунок появи нових чинників,
серед яких - поява залежності підвищеного вмісту HNP 1-3 в обстежених
дітей від наявності гострих захворювань в анамнезі (перенесені ГРВІ, ГБ,
пневмонія(r = 0,45 ) та впливу виявлених фонових патологічних станів, на тлі
яких було реалізовано розвиток ГБ, а саме, якщо ГБ перебігав на фоні анемії
та/або рахіту (r = 0,43).
Також до періоду реконвалесценції ГБ (табл. 3.3.1.1) продовжує
зберігатися вплив на концентрацію HNP 1-3 у ротоглотковій рідині дітей
фактор проведених в анамнезі профілактичних щеплень (r = 0,64) та обернена
залежність від тривалості грудного вигодовування (r =-0,31).
Друга складова сукупності впливів на HNP 1-3 в ротоглотковій рідині
дітей віком від 1 до 6 років в гострий період ГБ - це безпосередньо
особливості клінічної картини захворювання за оцінкою за шкалою BSS
(табл. 3.3.1.2), а саме прямий зв'язок виявлено з такими факторами, як
наявність диспное (r = 0,56), тривалість в днях визначення хрипів при
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аускультації легень (r = 0,55) та наявністьвідходження мокротиння у періоді
реконвалесценції (r = 0,5048). Серед негативних кореляційних впливів на
вміст HNP1- 3 в ротоглотковій рідині дітей віком від 1 до 6 років в гострий
період ГБ (табл. 3.3.1.2) – це обернена залежність від наявності у клінічній
картині

захворювання гіпертермічного

синдрому, абсолютний рівень

цифрових значень лихоманки (r=-0,60 та r=-0,34, відповідно) та факт оцінки
ефективності терапії (загальний стан) до 7 доби захворювання (r =-0,41).
У періоді реконвалесценції ГБ (табл. 3.3.1.2) на концентрацію HNP 1-3
у ротоглотковій рідині обстежених дітей віком від 1 до 6 років продовжують
впливати ті самі фактори, які визначали концентрацію HNP1-3 у гострому
періоді, окрім чинника наявності диспное в клінічній картині дітей з ГБ.
Треба зазначити, що також до періоду реконвалесценції ГБ зберігається
вплив наявності гіпертермічного синдрому у клінічній картині захворювання
та рівень абсолютних цифрових значень лихоманки (r = -0,76 та r = -0,42
відповідно) на вміст HNP1-3 у ротоглотковій рідині, причому щільність
взаємозв’язків, яка визначає значущість події, для цих чинників зростає.
Серед нових впливів на концентрацію HNP 1-3 у ротоглотковій рідині,
які зберігаються до періоду реконвалесценції ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
(табл. 3.3.1.2): наявність хрипів при аускультації у гострому періоді (r = 0,60)
та з’являється обернена залежність для такого фактора, як застосуванням
антипіретичних засобів ( r = -0,61).
Особливої уваги потребує той факт, що перебіг ГБ відзначався
високою кореляційною залежністю концентрації HNP 1-3 від характеристик
кашлю та критеріїв важкості проявів бронхіту за шкалою ВSS (табл.3.3.1.2).
Рівень HNP 1-3 у ротоглотковій рідині дітей у гострий період ГБ мав
прямі кореляційні залежності з показником загальної суми балів за шкалою
ВSS у періоді реконвалесценції (r = 0,44); оцінкою кашлю на 7 добу за
шкалою ВSS(r = 0,41),наявністю хрипів при аускультації легенів на 7 добу
(r = 0,39) та оцінкою кашлю в гострому періоді (r = 0,39).
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Таблиця 3.3.1.2
Кореляційна матриця співвідношень концентрації HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині з клінічними ознаками у дітей, хворих на гострий
бронхіт (р ≤ 0,05)
Ознаки

концентрація HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині у
гострий період ГБ

концентрація HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині у періоді
реконвалесценції ГБ

Шкала ВSS
Кашельу гострому періоді
0,39
0,63
Наявність хрипів при
аускультації легенів у
0,60

гострому періоді
Диспное на початку
0,56

захворювання
Загальна сума балів за
шкалою ВSS у гострому
0,51

періоді
Кашель на 7 добу за
0,41

шкалою ВSS
Мокротиння на 7 добу
0,51
0,61
захворювання
Наявність хрипів при
аускультації легенів на 7
0,39

добу
Загальна сума балів за
шкалою ВSS у періоді
0,44
0,39
реконвалесценції
Клінічні прояви ГБ у дітей основної групи спостереження
Кількість днів збереження
хрипів при аускультації
0,55
0,45
легень
Гіпертермічний синдром
-0,59
-0,76
Рівень підвищення Т тіла
-0,34
-0,42
(абсолютне значення)
Застосування у терапії
-0,61

антипіретиків
Залежність від основної
0,61

скарги у гострому періоді
Наявність патологічних
змін при аускультації
0,52

легенів

До періоду реконвалесценції вплив на вміст HNP1-3 у ротоглотковій
рідині зберігають такі чинники, як загальна сума балів за шкалою ВSS у
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періоді реконвалесценції (r = 0,39) та оцінка кашлю у гострому періоді
захворювання (r = 0,63).
Матриця залежності найбільш значущих результатів лабораторних
досліджень у дітей з ГБ і вмістом HNP 1-3 в ротоглотковій рідині, як третя
складова впливів на зміни концентрації протимікробного білку дефензинів 13, подана в табл. 3.3.1.3
Таблиця 3.3.1.3.
Кореляційна матриця співвідношення концентрації HNP 1-3 в ротоглотковій
рідині з лабораторними показниками у дітей від 1до 6 років, хворих на ГБ
Ознаки

концентрація HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині у
гострий період ГБ

концентрація HNP 1-3 в
ротоглотковій рідині у
періоді реконвалесценції ГБ

Назоцитограмма
Еозинофили (абсолютна
кількість) у цитологічному
дослідженні у гострому
періоді



Лейкоцити (абсолютна
кількість) у цитологічному
0,42
дослідженні у періоді
реконвалесценції
Нейтрофіли (абсолютна
кількість) у цитологічному
0,46
дослідженні у періоді
реконвалесценції
Еозинофіли (абсолютна
кількість) у цитологічному

дослідженні у періоді
реконвалесценції
Флора (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у

періоді реконвалесценції
Клінічний аналіз периферійної крові
Паличкоядерні форми (%) у
0,45
КАПК у гострому періоді
Лейкоцити (абсолютна
кількість) у КАПК у гострому
0,36
періоді
Лімфоцити (%) у КАПК у

гострому періоді
Сегментоядерні нейтрофіли


0,43



0,58

-0,36

0,49


0,37
0,76
-0,79
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(%) у КАПК у гострому
періоді
Протимікробні білки та IFN-
Вміст HNP1-3 у періоді
0,43
реконвалесценціїї
Вміст IFN  у сироватці крові
0,42
у гострому періоді
Вміст лактоферину у
ротоглотковій рідині у
0,39
гострому періоді
Вміст лактоферину у
ротоглотковій рідині у періоді
0,39
реконвалесценції
Вміст HNP1-3 у гострому

періоді
Вміст IFN у ротоглотковій
0,30
рідині у гострому періоді





0,43


За нашими даними, вміст HNP1-3 у гострому періоді захворювання
корелював з наступними складовими лабораторної активності перебігу
гострого бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років (табл. 3.3.1.3)  абсолютною
кількістю

нейтрофілів

у

цитологічному

дослідженні

у

періоді

реконвалесценції (r = 0,46), відсотком паличкоядерних форм КАПК у
гострому період і (r = 0,45); вмістом HNP1-3 у періоді реконвалесценції (r =
0,43), вмістом INF- у сироватці і крові у гострому періоді (r = 0,42), вмістом
лактоферину у ротоглотковій рідині у гостромуперіоді (r = 0,39); вмістом
INF у ротоглотковій рідині у гострому періоді (r = 0,30) та обернено залежав
від сукупності наступних чинників  абсолютної кількості лейкоцитів у
цитологічному дослідженні у періоді реконвалесценції (r =-0,42), вмістом
лактоферину у ротоглотковій рідині у періоді реконвалесценції (r =-0,39 )
абсолютної кількості лейкоцитів у КАПК у гострому періоді (r =-0,37).
До періоду реконвалесценції зміна кореляційної матриці значущих
чинників, які впливали на HNP 1-3 в ротоглотковій рідині дітей віком від 1 до
6 років, були структуровані новими видами взаємодій, окрім двох факторів,
які зберігали свій вплив на досліджуваний феномен (табл. 3.3.1.3), а саме це
взаємозв’язки HNP 1-3 з абсолютною кількістю нейтрофілів у цитологічному
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дослідженні у періоді реконвалесценції (r = 0,58) та обернена залежність з
абсолютною кількістю лейкоцитів у КАПК у гострому періоді (r =-0,37).
Нові прямі структурні зв’язки концентрації HNP1-3 в ротоглотковій
рідині в періоді реконвалесценції дітей з ГБ були виявлені для наступних
значущих факторів (табл.3.3.1.3): відсоток лімфоцитів у КАПК у гострому
періоді (r = 0,76), концентрації HNP 1-3 у гострому періоді (r = 0,43) та
обернені взаємовпливиз показником відсотка сегментоядерних нейтрофілів у
КАПК у гострому періоді (r =-0,79), абсолютною кількістю флори у
цитологічному

дослідженні

у

періоді

реконвалесценції

(r

=-0,49),

абсолютною кількістю еозинофілів у НЦГ у гострому періоді ГБ (r =-0,43) та
у періоді реконвалесценції (r =-0,36).
Таким чином, ГБ у дітей віком від 1 до 6 років супроводжується
змінами концентрації HNP1-3 в гострий період захворювання з поступовим
підвищенням його концентрації до періоду реконвалесценції захворювання.
Проведення кореляційного аналізу 87 клініко-анамнестичних та
лабораторних показників дітей з ГБ дозволило виявити найбільш значущі
взаємовпливи між вмістом HNP1-3 у ротоглотковій рідині в гострий період
ГБ, які зберігались і до періоду реконвалесценції захворювання з
кореляційною матрицею вагомих чинників. Отримані нами результати
дозволили відокремити три складові взаємовпливи серед усіх факторів, які
вивчались. По-перше, це залежність вмісту HNP1-3 в ротоглотковій рідині у
дітей в динаміці перебігу ГБ з анамнестичними чинниками, по-друге, –
залежність від характеристик клінічної картини та ознак ГБ, і, по-третє, –
зв'язок з лабораторними даними обстежених нами дітей.
Отримані нами дані дозволяють стверджувати, що концентрація HNP1-3 в
ротоглотковій рідині у дітей віком від 1 до 6 років в динаміці перебігу ГБ
була детермінована як однаковими складовими кореляційних впливів, що
дозволяє стверджувати про їх значущість на ініціацію зростання вмісту альфа
-дефензинів в гострому періоді ГБ та підвищення його концентрацій до
періоду реконвалесценції, так і наявність незалежних складових, які вносили
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свої корективи на концентрацію HNP1-3 в різні періоди перебігу ГБ серед
обстежених дітей.
3.3.2 Кореляційна матриця динаміки змін вмісту лактоферину в
ротоглотковій рідині у дітей при ГБ та клініко-анамнестичними
показниками
Вибір вивчення змін концентрації лактоферину у ротоглотковій рідині
у дітей з ГБ обумовлений його фізіологічним значенням у розвитку
протиінфекційного захисту та пов’язаний з тим, що зміни вмісту LF в
ротоглотковій рідині й сироватці крові в динаміці перебігу ГРІ у дітей, в
доступній нам науковій літературі практично не висвітлені.
Отримані дані вказують на те, що гострий період розвитку ГБ
супроводжується вірогідним та значним підвищенням продукції LF, яка
зберігається практично на одному рівні й до періоду реконвалесценції
захворювання. Ймовірно, значне збільшення рівня LF в ротоглотковій рідині,
що спостерігається в динаміці перебігу ГБ у дітей, насамперед, характеризує
активність загальної захисної реакції епітелію дихального тракту у
відповідності до властивостей LF, що підтверджено низкою публікацій
сьогодення. Для оцінки впливу вмісту LF на перебіг інфекційного запалення
на слизових дихальних шляхів, що з огляду клінічних дефініцій відповідало
поставленому діагнозу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років, нами проведено
кореляційний аналіз 87 клініко – анамнестичних та лабораторних показників
обстежених з ГБ дітей, які були під нашим наглядом (табл.. 3.3.2.1.).
При вивченні значущих та вірогідних взаємозв’язків концентрації LF з
клініко – анамнестичними даними встановлено (табл. 3.3.2.1.), що вміст
лактоферину у ротоглотковій рідині залежав від статі пацієнта (r = 0,33) та
мав високу щільність негативної кореляції (r =-0,62) з фактором наявності
проведення профілактичних заходів щодо рахіту з використанням препаратів
vitD на першому році життя.

80
Таблиця 3.3.2.1
Кореляційна матриця співвідношення концентрації LF з
анамнестичними даними у дітей, хворих на ГБ у гострому періоді
захворювання та у періоді реконвалесценції
Ознаки
Стать
Застосування vitD на
першому році життя
Тривалість грудного
вигодовування
Захворювання
неонатального
періоду
Перинатальне
ураження ЦНС

концентрація LF у ротоглотковій рідині у дітей
від 1 до 6 років, з ГБ
гострий період
період реконвалесценції
0,33
0,62





0,74



0,34



0,34

У періоді реконвалесценції ГБ вміст лактоферину у ротоглотковій
рідині мав принципово іншу матрицю кореляційних взаємовпливів значущих
факторів (табл. 3.3.2.1.), а саме, виявлено вірогідний та щільний рівень
кореляційного зв'язку з тривалістю грудного вигодовування (r = 0,74) та
зворотній кореляційний зв'язок з патологією раннього періоду життя, а саме
у вигляді ураження ЦНС у перинатальному періоді (r =-0,34).
Наступна складова сукупності впливів на концентрацію LF у
ротоглотковій рідині у дітей з ГБ  це безпосередньо характеристики
клінічної картини захворювання (табл. 3.3.2.2), в структурі яких підвищений
вміст LF у гострий період ГБ, у дітей віком від 1 до 6 років визначали ряд
предиктів, серед яких прямий кореляційний зв'язок мали наступні: фактор
наявністі мокротиння, як у гострому періоді захворювання, так і у періоді
реконвалесценції (r = 0,67 та r = 0,38 відповідно), тривалість збереження
патологічних змін при аускультації легень (r = 0,49), характер скарг у
гострому періоді (r = 0,45); біль у грудній клітці на 7 добу захворювання (r =
0,40), наявність хрипів при аускультації легенів (r = 0,38); загальна сума балів
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(за шкалою ВSS) на 7 добу захворювання (r = 0,33) та характеристики оцінки
хрипів при аускультації в гострому періоді ГБ (r = 0,31).
Таблиця 3.3.2.2
Кореляційна матриця співвідношення концентрації LF у гострому
періоді та у періоді реконвалесценції з клінічними даними у дітей,
хворих на ГБ
Ознаки
Мокротиння у гострому періоді
захворювання
Тривалість збереження
патологічних змін при
аускультації легень
Скарги у гострому періоді

концентрація LF в
ротоглотковій рідині у
гострий період ГБ

концентрація LF в
ротоглотковій
рідині у періоді
реконвалесценції ГБ

0,67



0,49

-0,42

0,45



0,40



0,38



0,38



0,33

-0,41

Наявність болю при кашлі у
грудній клітці на 7 добу
Наявність хрипів при
аускультації легеніву гострому
періоді
Vокротиння на 7 добу
захворювання
Загальна сума балів за шкалою
ВSS на 7 добу
Оцінка хрипів при аускультації в
гострий період ГБ
Застосування антипіретиків

0,31



0,45



Цифрове значення лихоманки

0,37



0,35





0,59

Діспное у гострому періоді
захворювання
Ефективність лікування
(загальний стан) на 7 добу
захворювання
Кашель у гострому періоді
захворювання
Проведення інфузійної терапії
Діспноє на 7 добу захворювання
Наявність хрипів при
аускультації легенів на
7 добу захворювання

-0,34



0,34
0,35



0,57
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У матриці вірогідних кореляційних співвідношень між концентрацією
LF у гострому періоді з клінічними даними обстежених нами дітей з ГБ,
вірогідний зворотній зв'язок мали наступні фактори впливу (табл. 3.3.2.2) –
застосування антипіретиків (r =-0,45); абсолютний показник рівня лихоманки
у дітей (r =-0,37) та наявність диспоное на початку захворювання (r =-0,35).
Матриця взаємозв’язків концентраціїї LF у періоді реконвалесценції у
дітей від 1 до 6 років, які хворіли на ГБ, суттєво відрізнялась від кореляційної
матриці досліджуваного феномену у гострому періоді ГБ (табл. 3.3.2.2).
І насамперед це визначалось зміною позитивного зв’язку на негативний
(табл. 3.3.2.2) для таких факторів, як тривалість збереження патологічних
змін при аускультації легень (r =-0,42), та рівень загальної суми балів за
шкалою ВSS на 7 добу (r =-0,41) та появою нових зворотніх кореляцій, серед
яких найбільше значення мали наступні: наявність кашлю у гострому періоді
захворювання (r =-0,34), проведення інфузійної терапії (r =-0,34); наявність
диспное на 7 добу захворювання (r =-0,35) та наявність хрипів при
аускультаціїї легенів на 7 добу захворювання (r =-0,57).
Також слід відзначити, що до матриці негативних кореляційних
зв’язків концентрації лактоферина у дітей з ГБ (табл. 3.3.2.2) увійшов лише
один фактор позитивного, прямого впливу з високою щільністю зв’язків між
цими складовими, а саме рівень лактоферину був тим вищий, чим була краща
ефективність лікування (загальний стан) на 7 добу захворювання (r = 0,59).
Матриця взаємозв'язків LF з найбільш значущими результатами
лабораторних та інструментальних досліджень у перебігу ГБ у дітей, які були
під нашим наглядом, представлена в табл. 3.3.2.3.
Матриця кореляційних зв’язків вмісту LF в гострий період ГБ з
вірогідними складовими результатів лабораторного та інструментального
досліджень у дітей, які були під нашим наглядом, вміщувала фактори зі
знаком «+»  це тих, що мали прямий позитивний вплив та вірогідні
предикти з негативними кореляціями.
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Таблиця 3.3.2.3
Матриця співвідношення концентрації LF і найбільш значущих
результатів лабораторних та інструментальних досліджень у гострий період
та період реконвалесценції ГБ у дітей від 1 до 6 років.
Ознаки

концентрація LF в
ротоглотковій рідині у
гострий період ГБ

концентрація LF в
ротоглотковій
рідині у періоді
реконвалесценції ГБ

Назоцитограмма
Лейкоцити (абсолютна кількість) у

цитологічному дослідженні в
гострий період захворювання
Нейтрофили (абсолютна кількість)

у цитологічному дослідженні в
гострий період захворювання
Слиз (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у
0,30
гострий період захворювання
Флора (абсолютна кількість) у

цитологічному дослідженні в
гострий період захворювання
Нейтрофіли (абсолютна кількість) у
0,34
цитологічному дослідженні в
періоді реконвалесценції
Флора (абсолютна кількість) у
0,45
цитологічному дослідженні в
періоді реконвалесценції
Клінічний аналіз периферійної крові
Лімфоцити (%) в КАПК у періоді
0,39
реконвалесценції
ШОЕ вКАПК у гострий період
0,32
захворювання
Сегментоядерні форми
нейтрофілів (%) в КАПКу гострий
0,56
період захворювання

0,56
0,32


0,69




0,47


Результати інструментальних методів дослідження
Наявність патологічних змін при
рентгенологічному дослідженні
органів грудної порожнини
Концентрація IFN у сироватці
крові у гострий період
захворювання
Концентрація LF у гострий період
захворювання
Концентрація HNP 1- 3 у гострий
період захворювання

0,45
АМП та IFN-
0,38

0,55





0,40

0,40

0,39
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Серед прямих впливів на концентрацію LF в ротоглотковій рідині дітей
від 1 до 6 років з ГБ у гострий період захворювання слід відзначити наступні
(табл. 3.3.2.3)  наявність патологічних змін при рентгенологічному
дослідженні органів грудної порожнини (r = 0,45), лімфоцити (%) у КАПК в
гострий період захворювання (r = 0,56); концентрація HNP1-3 в гострий
період захворювання (r = 0,40); лімфоцити (%) у КАПК у періоді
реконвалесценції

(r

=

0,39);

нейтрофіли

(абсолютна

кількість)

у

цитологічному дослідженні у періоді реконвалесценції (r = 0,34); ШОЕ у
КАПК в гострий період захворювання (r = 0,32). У той час, як зворотню
залежність впливів на феномен підвищеної концентрації LF в ротоглотковій
рідині у гострий період ГБ у дітей віком від 1 до 6 років мали наступні
результати лабораторних досліджень (табл. 3.3.2.3): слиз (абсолютна
кількість) у цитологічному дослідженні на початку захворювання (r =-0,30);
концентрація IFN- у сироватці крові на початку захворювання (r =-0,38);
флора (абсолютна кількість) у цитологічному дослідженні у періоді
реконвалесценції (r =-0,45); сегментоядерні форми нейтрофілів (%) у КАПК в
гострий період захворювання (r =-0,56).
До періоду реконвалесценції зберігали свої впливи на концентрацію LF
у ротоглотковій рідині дітей з ГБ наступні фактори (табл. 3.3.2.3): наявність
патологічних змін при рентгенологічному дослідженні органів грудної
порожнинита показник ШОЕ у КАПК в гострий період захворювання, що
характеризувалось збільшенням щільності цих зв’язків (r = 0,55 та r = 0,47)
змінами на обернену залежність від таких факторів, як концентрація HNP1- 3
у гострий період захворювання (r =-0,39);
Серед нових впливів на концентрацію LF у періоді реконвалесценції у
дітей з ГБ треба відзначити наступні (табл. 3.3.2.3): флора (абсолютна
кількість) у цитологічному дослідженні в гострий період захворювання (r =
0,69); лейкоцити (абсолютна кількість) у цитологічному дослідженні в
гострий період захворювання (r = 0,56);концентрація LF у ротоглотковій
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рідині в гострий період (r = 0,40) та нейтрофіли (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у гострий період захворювання (r =-0,32).
Таким чином, підвищення та утримання вищого в декілька разів вмісту
протимікробного білку LF у ротоглотковій рідині дітей від 1 до 6 років в
динаміці перебігу гострого періоду, а саме в гострому періоді та періоді
реконвалесценції формувалось різними складовими, що предермінували
феномен,що вивчається.
3.3.3. Кореляційна матриця динаміки змін концентрації інтерферону –
гамма (IFN-) у ротоглотковій рідині та сироватці крові у дітей з ГБ та
клініко-анамнестичними показниками
До періоду реконвалесценції ГБ у дітей віком від 1 року до 6 років
виявлено достовірне зменшення концентрації IFN- у сироватці крові та
навпаки, підвищення його концентрації у ротоглотковій рідині (р ≤ 0,05). Для
пояснення сутності змін цитокінового профілю в різних континуумах
організму у дітей з ГБ в динаміці перебігу захворювання нами проведено
кореляційний аналіз концентрації IFN- у ротоглотковій рідині та сироватці
крові зі всіма клініко-анамнестичними та лабораторними показниками, які
вивчались у даному дослідженні.
Динамічне спостереження та проведене нами дослідження у різні
періоди перебігу захворювання – гострий та реконвалесценції – у дітей з ГБ
дозволили виявити різноспрямовані зміни гострофазових показників IFN- в
різних континуумах організму, що вивчались (табл.3.3.3.1).
При вивченні значущих та вірогідних взаємозв'язків концентрації
INF- у ротоглотковій рідині з клініко-анамнестичними даними пацієнтів, які
увійшли до цього дослідження, встановлено (табл. 3.3.3.1), що на рівень
INF- у ротоглотковій рідині, який підвищувався та свідчив про можливість
та напруженість протиінфекційного захисту в гострий період ГБ, впливали
такі предиктори, як наявність шкідливих звичок у батьків (r = 0,53); стать
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дитини (r = 0,39), тривалість грудного вигодовування (щонайменш до 6
місяців) (r = 0,39).
Виявлений нами факт зв'язку фактора впливу чинника відвідування
ДДУ, який пов'язаний з соціалізацією дитини та збільшенням антигенного
навантаження на імунну систему і безпосередньо на стан місцевого імунітету
слизових

дихальних

шляхів,

за

попередній

період

відвідування

організованого колективу (r = 0, 38) як у гострому періоді, так і до періоду
реконвалесценції, коли реєструється подальше зростання концентрації INF-,
визначає центральну роль даного предикторав регулюванні напруженості
місцевого імунітету, що підтримується впливом ще одного фактора,
пов’язаного з формуванням імунологічної пам’яті (перенесені гострі інфекції
респіраторного тракту) та впливом антигенного навантаження попереднього
періоду життя, а саме факту наявності в анамнезі гострих захворювань
респіраторного тракту (r = 0,36).
Табл 3.3.3.1.
Кореляційна матриця співвідношення концентрації IFN- у
ротоглотковій рідині у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з
анамнестичними даними у дітей віком від 1 до 6 років, хворих на ГБ
Ознаки

концентрація IFN- в
ротоглотковій рідині;
гострий період ГБ

Наявність шкідливих
звичок у батьків
Стать дитини
Тривалість
грудного
вигодовування
Відвідування ДДУ
Наявність захворювань
в анамнезі ( ГРВІ, ГБ)

0,53

концентрація IFN- у
ротоглотковій рідині;
період
реконвалесценції ГБ
-

0,39
0,39

-

0,38
-

0,31
0,36

Друга

складова

взаємовпливів,

які

формували

цей

безпосередні характеристики клінічної картини ГБ (табл. 3.3.3.2).

феномен,
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Нами були виявлені 10 вірогідних чинників, серед яких лише дві
ознаки мали прямий вплив на концентрацію INF- у ротоглотковій рідині –
це рівень лихоманки (гіпертермічного синдрому) (r = 0,37) та застосування
антипіретиків при лікуванні ГБ (r = 0,61). Усі інші чинники мали зворотній
тип зв’язку (табл. 3.3.3.2), а саме такі клінічні ознаки, як виразність
інтоксикаційного синдрому, наявність диспное на 7 добу захворювання
(r =-0,80 та r =-0,70 відповідно ), наявність хрипів при аускультації легень до
7 доби ГБ (r =-0,67) та наявність хрипів при аускультації легень у гострому
періоді захворювання (r =-0,61) і щільність цих ознак була найвищою (табл.
3.3.3.2), що дозволяє констатувати, що саме ці чинники є найбільш вагомими
та значущими, які визначали зміни концентрації INF- в ротоглотковій рідині
у гострому періоді ГБ. Серед інших чинників, які призвели до змін
концентрації IFN- (табл. 3.3.3.2), ознаки наявності диспное в гострому
періоді ГБ впливали на концентрацію IFN- в ротоглотковій рідині як у
гострому періоді захворювання (r =-0,36), так і в періоді реконвалесценції (r
=-0,49) зі збереженням напрямку впливу, в той час, як чинник наявності
кашлю у гострому періоді ГБ (у балах, згідно з шкалою BSS) змінював
напрямок впливу зі зворотнього у гострому періоді ГБ на прямий до періоду
реконвалесценції (r =-0,30 та r = 0,33 відповідно). Серед чинників, які мали
вплив на концентрацію IFN- в ротоглотковій рідині лише у гострому періоді
ГБ та мали середню щільність зв’язків, є наступні чинники (табл. 3.3.3.2):
тривалість збереження патологічних аускультативних змін над легенями (r =0,35) та наявність симптому відділення мокротиння до 7 доби захворювання
(r =-0,35). За нашими даними, рівень IFN- в ротоглотковій рідині дітей з ГБ з
гострого періоду до періоду реконвалесценції ГБ вірогідно збільшувався,
феномен якого було структуровано групою незалежних чинників, які зовсім
не мали впливів на цитокіновий профіль у гострому періоді захворювання
(табл. 3.3.3.2), серед яких два чинники мали прямий кореляційний зв'язок, а
інші чотири – обернений.
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Табл 3.3.3.2
Кореляційна матриця співвідношення концентрації INF- в
ротоглотковій рідині у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з
клінічними ознаками у дітей віком від 1 до 6 років, хворих на ГБ.
Ознаки
Застосування антипіретиків
Гіпертермічний синдром
Наявність патологічних змін при
аускультації легенів
Прояви інтоксикаційного синдрому
Ефективність терапії (загальний
стан) на 7 добу
Наявність патологічних змін
прирентгенологічному дослідженні
органів грудної порожнини
Рівень підвищення Т- тіла
(абсолютне значення)
Проведення інфузійної терапії
Тривалість збереження
патологічних змін при аускультації
легень

0,61
0,37

концентрація INF-
в ротоглотковій рідині;
період реконвалесценції
ГБ



0,67



0,80





0,59



0,34



0,46



0,38

0,35



концентрація INF-
в ротоглотковій рідині;
гострий період ГБ

шкала BSS
Кашель угострому періоді за
шкалою BSS
Мокротиння на 7 добу
захворюванняза шкалою BSS
Наявність хрипів при аускультаціі
легень на 7 добу за шкалою BSS
Мокротиння у гострому періоді
захворювання за шкалою BSS
Наявність хрипів при аускультації
у гострому періоді за шкалою ВSS
Диспноє у гострому періоді за
шкалою BSS
Диспное на 7 добу захворювання за
шкалою BSS

0,30

0,33

0,35





0,43



0,65

0,61



0,36

0,49

0,70



Феномен зростання концентрації IFN- в ротоглотковій рідині до
періоду реконвалесценції формували наступні складові:
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ефективність лікування (стан хворого) ГБ на 7 добу захворювання
(r=0,56), наявність мокротиння на 7 добу захворювання (r = 0,61; р  0,05);
проведення інфузійної терапії (r =-0,38), рівень підвищення температури тіла
(r =-0,46). Третя складова, яка визначала зміни цитокінового профілю у дітей
віком від 1 до 6 років в динаміці перебігу ГБ, визначена сукупністю
лабораторно-інструментальних чинників, які подані в табл. 3.3.3.3.
Табл 3.3.3.3
Кореляційна матриця співвідношення концентрації IFN- в
ротоглотковій рідині у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з
лабораторними показниками у дітей, хворих на ГБ
Ознаки

концентрація IFN- в
ротоглотковій рідині у
гострому періоді ГБ

Назоцитограмма
Лейкоцити (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні в
0,48
гострому періоді
Нейтрофіли (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у

гострому періоді
Слиз (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у

гострому періоді
Слиз (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у періоді
0,59
реконвалесценції
Флора (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у
0,44
гострому періоді
Клінічний аналіз периферійної крові
Паличкоядерні форми (%) в КАПК у
0,53
гострому періоді
Сегментоядерні нейтрофіли (%) в

КАПК у гострому періоді
ШОЕ в КАПК у гострому періоді

Лімфоцити (%) вКАПК у

гостромуперіоді
Інструментальні дослдження
Наявність патологічних змін при
рентгенологічному дослідженні

органів грудної порожнини

концентрація IFN- в
ротоглотковій рідині у
періоді реконвалесценції
ГБ
0,42
0,46
0,43

0,33

0,39
0,44
0,67
0,49

0,34
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Проведення кореляційного аналізу між лабораторними показниками
дітей віком від 1 до 6 років з ГБ, дослідження яких проводилося в динаміці
спостереження у різні періоди захворювання та особливостями забезпечення
мукозального імунітету з визначенням гострофазового показника IFN- в
ротоглотковій рідині дозволили виявити три вірогідні чинники, які були
щільно пов’язані зі змінами концентрації IFN- незалежно від періоду ГБ,
зберігаючи свій вплив увесь період хвороби (табл. 3.3.3.3) – це абсолютна
кількість флори у цитологічному дослідженні, яке за терміном проведене в
гострому періоді (r = 0,44 у гострому періоді та r = 0,33 в періоді
реконвалесценції), лейкоцити

(абсолютна

кількість) у цитологічному

дослідженні у гострому періоді (r = 0,48 у гострому періоді та r = 0,42 в
періоді реконвалесценції) та відносний вміст паличкоядерних форм в КАПК
у гострому періоді ГБ r =-0,53 у гострому періоді та r =-0,39 в періоді
реконвалесценції), сукупність яких насамперед свідчить про виразність як
місцевого запалення, так і відємність спрямованості системної відповіді вбік
бактеріального чинника захворювання за результатами загального аналізу
крові. За нашими даними, серед прямих впливів на підвищеня концентрації
IFN- в ротоглотковій рідині у дітей ГБ в гострому періоді захворювання,
слід відзначити (табл. 3.3.3.3) абсолютну кількість слизу (r = 0,59) у
цитологічному дослідженні у періоді реконвалесценції ГБ.
У періоді реконвалесценції у дітей, хворих на ГБ, з’являються інші
незалежні фактори впливу на зростання концентрації IFN- в ротоглотковій
рідині (табл. 3.3.3.3) серед яких фактор абсолютної кількості нейтрофілів у
цитологічному дослідженні у гострому періоді (r = 0,46), ШОЕ в КАПК у
гострому періоді (r = 0,67), відносна кількість лімфоцитів в КАПК у гострому
періоді ГБ (r = 0,49), відносна кількість сегментоядерних форм нейтрофілів у
ЗАК у гострому періоді ГБ (r =-0,44).Узагальнюючи аналіз динаміки
концентрації IFN- в ротоглотковій рідині в перебігу ГБ у дітей віком від 1 до
6 років та групування предиктів як клініко-анамнестичних, так і клініко-
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лабораторних, які були оцінені в групі обстежених дітей, можна сказати, що
феномен змін гострофазової відповіді з боку місцевого імунітету пов'язаний з
великою

кількістю

як

залежних,

так

і

незалежних

факторів,

переструктурування впливів яких формує особливості цитокінових змін
серед обстежених дітей, що й визначає як характер перебігу інфекційного
процесу, так і потенціал одужання та напруження захисних механізмів у
динаміці перебігу ГБ, що в цілому уточнює патогенетичні механізми
розвитку запалення слизових бронхів.
Ще одна складова оцінки цитокінового профілю дітей віком від 1 до
6 років з ГБ був пов'язаний з оцінкою змін концентрації IFN- в
сироватці крові в динаміці перебігу захворювання – гострого періоду та
періоду реконвалесценції, узагальнення яких подано в таблицях 3.3.3.4 –
3.3.3.6
Таблиця 3.3.3.4
Кореляційна матриця співвідношення концентрації IFN- в сироватці
крові у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з анамнестичними
даними у дітей, хворих на ГБ
Ознаки
Вік дитини
Відвідування ДДУ
Застосування vitD на
першому році життя
Вага при народженні
Наявність захворювань в
анамнезі (ГБ, ГРВІ)
Наявність супутніх станів
(анемія, рахіт)

концентрація IFN- в
сироватці крові у гострому
періоді
0,74
0,67

концентрація IFN- в
сироватці крові у періоді
реконвалесценції
0,52
0,55

0,46

0,51

0,40

0,53

0,43

0,46



0,39

При вивченні значущих та вірогідних взаємозв'язків рівня інтерферона
-гамма в сироватці крові з клініко-анамнестичними даними обстежених дітей
нами встановлено, що цитокіновий профіль змін інтерферона-гамма в
сироватці крові сформований тотожною групою факторів, які мали
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однаковий напрямок та майже однакову щільність зв’язків щодо змін його
концентрацій в динаміці перебігу ГБ, окрім єдиного чинника – наявність
супутньої фонової патології раннього віку в анамнезі (анемія, рахіт), який
впливає лише на зміни концентрації означеного цитокіну в періоді
реконвалесценції ГБ у дітей віком від 1 до 6 років. До цієї групи значущих
чинників увійшли наступні складові:  вік дитини, відвідування ДДУ,
застосування vitD на першому році життя, наявність перенесених гострих
захворювань в анамнезі (табл..3.3.3.4).
Друга складова впливів на динаміку концентрації інтерферона-гамма в
сироватці крові у дітей віком від 1 до 6 років в динаміці перебігу ГБ від
гострого періоду до періоду реконвалесценції вміщувала три вірогідні
клінічні ознаки, які мали вплив за результатами проведеного кореляційного
аналізу (табл.3.3.3.5).
Таблиця 3.3.3.5
Кореляційна матриця співвідношення концентрації IFN- в сироватці
крові у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з клінічними даними у
дітей, хворих на ГБ.
Ознаки
Біль в грудній клітині при
кашлі у гострому періоді
(за шкалою BSS)
Прояви інтоксикаційного
синдрому
Наявність патологічних
змін при аускультації
легенів

IFN- у сироватці
крові у гострому
періоді ГБ

IFN- в сироватці крові
у періоді
реконвалесценції ГБ

0,46

0,39



-0,36



-0,52

Друга складова впливів на динаміку концентрації інтерферона-гамма в
сироватці крові у дітей віком від 1 до 6 років в динаміці перебігу ГБ від
гострого періоду до періоду реконвалесценції вміщувала три вірогідні
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клінічні ознаки, які мали вплив за результатами проведеного кореляційного
аналізу (табл.3.3.3.5).
За нашими даними лише один чинник мав вплив на зміни концентрації
інтерферона-гамма у сироватці крові у дітей з ГБ в перебігу захворювання
(табл. 3.3.3.5) – це фактор наявності болю у грудній клітці при кашлі у
гострому періоді захворювання, оцінювання якого проводилась за шкалою
BSS (r = 0,46) в гострому періоді та у періоді реконвалесценції r = 0,39),
результати оцінки за якою дозволяють провести клінічну оцінку стану
важкості хворого.
До

періоду

реконвалесценції,

в

якому

мало

місце

зниження

концентрації інтерферона-гамма в сироватці крові, серед значущих чинників
виявлені два предикти в структурі клінічних ознак щодо вірогідного впливу
на процес контролю змін активності запального цитокіну у сироватці крові
дітей віком від 1 до 6 років з гострим бронхітом (табл.3.3.3.5). Це два
чинники  прояви інтоксикаційного синдрому (r =-0,36) та наявність
патологічних змін при аускультації легенів (r =-0,52), які насамперед
визначали важкість стану хворого та виразність запального процесу.
Третя складова матриці взаємовпливів щодо регуляції активності
интерферона-гамма в сироватці крові дітей віком від 1 до 6 років з гострим
брохітом

вміщувала

результати

кореляційних

зв’язків

між

змінами

концентрації прозапального цитокіну та інших лабораторних показників, які
вивчались (табл. 3.3.3.6).
У структурі матриці десять ознак мали вплив як на зміни концентрації
інтерферона-гамма в сироватці крові в гострому періоді, так і в періоді
реконвалесценції.
Самостійним структурним компонентом за нашими даними був октет
чинників, три з яких підсилювали впливи в гострому періоді та два – в
періоді реконвалесценції (табл..3.3.3.6).
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Таблиця 3.3.3.6
Кореляційна матриця співвідношенняконцентрації IFN- в сироватці
крові у гострому періоді та у періоді реконвалесценції з лабораторними
показниками у дітей, хворих на ГБ.
Ознаки

IFN- в сироватці
крові у гострому
періоді ГБ
Назоцитограмма

Нейтрофіли
(абсолютна кількість ) у
-0,38
цитологічному дослідженні у
гострому періоді
Еозинофіли (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у
0,39
гострому періоді
Еозинофіли (абсолютна кількість )
у цитологічному дослідженні у
0,36
періоді реконвалесценції
Слиз (абсолютна кількість) у
цитологічному дослідженні у
0,35
гострому періоді
Слиз (абсолютна кількість ) у
цитологічному дослідженні у
0,68
періоді реконвалесценції
Клінічний аналіз периферійної крові
Сегментоядерні нейтрофіли (%) в

КАПК у гострому періоді
Лімфоцити (%) в КАПК у гострому
0,39
періоді
АМП та INF-
Концентрація INF- в сироватці
0,69
крові у періоді реконвалесценції
Вміст HNP 1- 3 у ротоглотковій
0,37
рідині у гострому періоді
Інструментальні методи дослідження
Наявність патологічних змін при
рентгенологічному дослідженні
0,65
органів грудної порожнини

IFN- в сироватці крові у
періоді реконвалесценції
ГБ

-0,32

0,69
0,77

0,54

0,33
0,39



0,64

У структурі прямих впливів на зміни концентрації IFN- в сироватці
крові не залежно від періоду захворювання у дітей віком від 1 до 6 років,
хворих на ГБ, за рівнем були виявлені п’ять предиктів (табл..3.3.3.6), серед
яких  абсолютна кількість слизу у цитологічному дослідженні у періоді
реконвалесценції (r = 0,68 в гострий період та в період реконвалесценції r =
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0,54

відповідно),

абсолютна

кількість

еозинофілів

у

цитологічному

дослідженні у гострому періоді (r = 0,39 у гострому періоді та в періоді
реконвалесценції

r

=

0,69)

та

абсолютна

кількість

еозинофілів

у

цитологічному дослідженні у періоді реконвалесценції (r = 0,36 у гострому
періоді та в періоді реконвалесценції відповідно r = 0,77).
Також нами були виявлені предикти оберненого впливу на зміни
концентрації IFN- в сироватці крові незалежно від періоду захворювання у
дітей віком від 1 до 6 років, хворих на ГБ, серед яких були наступні чинники
(табл..3.3.3.6): абсолютна кількість нейтрофілів у цитологічному дослідженні
гострого періоду (r =-0,38 у гострому періоді та в періоді реконвалесценції r
=-0,32 відповідно), відносна кількість лімфоцитів у КАПК у гострому періоді
(r =-0,39 у гострому періоді та в періоді реконвалесценції r =-0,39
відповідно), та наявність патологічних

змін

при

рентгенологічному

дослідженні органів грудної порожнини (r =-0,65) у гострому періоді та в
періоді реконвалесценції r =-0,64 відповідно).
Самостійними факторами впливу на концентрацію IFN- в сироватці
крові в гострому періоді ГБ були три чинники, серед яких (табл..3.3.3.6) є
концентрація INF- в сироватці крові у періоді реконвалесценції (r = 0,69 ),
абсолютна кількість слизу в цитологічному дослідженні у гострому періоді (r
= 0,35) та концентрація HNP1-3 у ротоглотковій рідині у гострому періоді (r
=-0,37). У той час, як до періоду реконвалесценції ГБ починають діяти інші
самостійні предикти (табл..3.3.3.6). Це два чинники які мають однакову
щільність зв’язку, але протилежний напрямок впливу на феномен, який
вивчається, а саме це кількість Тр у КАПК у періоді реконвалесценції (r =0,33) та відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів в КАПК у гострому
періоді (r = 0,33).
Узагальнення результатів кореляційного аналізу цитокінового профілю
у дітей віком від 1 до 6 років в динаміці перебігу ГБ дозволили виявити низку
предиктів, які впливають на різноспрямовані зміни концентрації IFN- в
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різних середовищах організму незалежно від періоду оцінки змін – гострий
період та період реконвалесценції гострого бронхіту, так і групу незалежних
факторів, вплив та значущість яких, можливо, потребує більш детального
вивчення та аналізу для оцінки феномену, який вивчається.
Таким чином, отримані нами дані дослідження вмісту IFN- в сироватці
крові та ротоглотковій рідині в динаміці спостереження за дітьми від 1 до 6
років, які хворіли на ГБ, дозволяє констатувати різноспрямовані зміни в
продукції цитокіну, що вивчався, в різних континуумах організму – кров та
ротоглоткова рідина, що можливо відображує послідовність включення
систем активації прозапального інтерферону гамма в різних біотопах, а саме
початкове збільшення з наступним вірогідним зменшенням вмісту IFN- в
сироватці крові до періоду реконвалесценції, і, навпаки, вірогідне збільшення
вмісту IFN-в ротоглотковій рідині до періоду реконвалесценції гострого
бронхіту, що, на нашу думку, може бути пов’язаним з наявною пролонгацією
місцевого імунологічного запалення у дітей віком від 1 до 6 років та
слугувати підтвердженням зниження мукозального імунітету в групі
обстежених дітей. Що обумовлює необхідність оптимізації існуючих схем
лікування з урахуванням виявлених особливостей шляхом включення тих
засобів, які мають вплив на стан мукозального імунітету слизових дихальних
шляхів та сприяло б відновленню цих порушень.
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РОЗДІЛ 4.
МЕДИКАМЕНТОЗНА ПІДТРИМКА САНОГЕНЕЗУ ГОСТРИХ
БРОНХІТІВ У ДІТЕЙ
На підставі аналізу особливостей перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6
років, врахування причин звернення та необхідності госпіталізації на
вторинний рівень медичної допомоги, що насамперед було обумовлено
важкістю стану дитини, оцінка стану місцевого запалення на слизових носа
за даними назоцитограми та наявність доказової бази ефективності та
можливості

патогенетично

обґрунтованого

включення

препаратів

рекомбінантних інтерферонів, пробіотиків, бактеріальних лізатів та сухого
екстракту листя плюща з метою відновлення показників неспецифічного
імунітету у дітей даної вікової категорії, нами випадковим способом обрано
122 дитини, які за видом терапевтичних заходів були поділені на чотири
підгрупи за характером підсилення стандартної терапії з метою підтримки
саногенезу ГБ в когорті госпіталізованих дітей – I підгрупа (27 дітей; 22,0 %)
до стандартної терапії додатково отримувала рекомбінантний інтерферон, II
підгрупа (22 особи; 18,0 %) до стандартної терапії отримувала додатково
пробіотичний препарат, який вміщував штами Bacillus subtilis, III підгрупа
(20 дітей, 16,0 %) отримувала стандартизовані бактеріальні лізати ОМ-85 та
IV – (23 особи, 19,0 %) сухой екстракт листя плюща з наступним аналізом
клініко-імунологічної ефективності різних схем лікування дітей віком від 1
до 6 років з ГБ. Групою порівняння були діти з ГБ, співставлені за віком та
статтю (30 дітей), які в умовах стаціонарного лікування отримували лише
стандартну терапію
4.1. Ефективність застосування рекомбінантного інтерферону альфа- 2β
при лікуванні ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
У відповідності до дизайну роботи, поряд зі стандартною терапією 27
дітей з ГБ отримували препарат рекомбінантного α2β-інтерферону, який
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призначався у вигляді ректальних супозиторіїв, перевагою яких, у порівнянні
з назальними формами інтерферонів є краща біодоступність препарату, в дозі
500000 МО α2β-інтерферону 2 рази на добу з інтервалом 12 годин на
протягом 5 діб, що відповідає інструкції виробника.
При аналізі ефективності використовувалися порівняння сукупності
даних клінічного та імунологічного методів обстеження дітей першої
підгрупи та групи порівняння (стандартна терапія ГБ в умовах стаціонару,
розділ 2).
Клінічна ефективність включення рекомбінантного α2β-інтерферону до
стандартної терапії у порівнянні з клінікою за шкалою BSS у пацієнтів, які
отримували лише стандартне лікування в динаміці спостереження ГБ на
початку захворювання і в періоді реконвалесценції, наочно подана в табл.
4.1.1, аналіз якої дозволяє стверджувати, що діти першої підгрупи, які
отримували підсилену рекомбінантним інтерфероном терапію, мали більш
швидкий регрес всіх клінічних проявів захворювання (табл. 4.1.1).
За нашими даними (табл. 4.1.1), загальна сума балів за шкалою BSS, що
характеризує тяжкість проявів захворювання до періоду реконвалесценції у
дітей, які отримували лише стандартну терапію, становила 5,2 ± 0,5 балів, а
на тлі модифікованої стандартної терапії з додаванням рекомбінантного α2βінтерферону 3,4 ± 0,4 балів (t-критерій = 6,25; p = 0,000002).
Встановлено, що на час періоду одужання у хворих з ГБ, які
отримували стандартну терапію в поєднанні з препаратом рекомбінантного
α2β-інтерферону, спостерігалась (табл. 4.1.1) достовірно менша виразність
таких проявів хвороби, як кашель (t-критерій = 4,92; p=0,00005),
аускультативне визначення хрипів (t-критерій = 4,95; p = 0,00005),
диспное (t-критерій = 4,02; p = 0,0005), ніж у хворих, які застосовували
тільки стандартну терапію.
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Таблиця 4.1.1
Динаміка ви́раженості клінічних проявів (за шкалою BSS)
ГБ у дітей, які отримували препарат рекомбінантного α2β-інтерферону
Показники

рівень вираженості симптомів захворювання

шкали BSS

(у балах шкали BSS)
хворі діти, які отримували

хворі діти, які отримували

стандартну терапію

терапію із застосуванням
рекомбінантного α2βінтерферону

до лікування

після

до лікування

лікування

після
лікування

Кашель

2,5 ± 0,1

1,8 ± 0,1

2,2 ± 0,3

1,2 ± 0,2 *

Виникнення

0,7 ± 0,2

0,0 ± 0,0

0,5 ± 0,2

0,0 ± 0,0

1,9 ± 0,2

1,8 ± 0,1

2,0 ± 0,2

1,2 ± 0,2 *

2,7 ± 0,2

0,8 ± 0,2

2,2 ± 0,3

0,2 ± 0,1*

Диспное

1,6 ± 0,2

0,8 ± 0,1

1,3 ± 0,2

0,5 ± 0,1*

Загальна сума

9,5 ± 0,6

5,2 ± 0,5

7,8 ± 0,7

3,2 ± 0,5*

болю при
кашлі
Відходження
мокроти
Наявність
хрипів

балів
Примітка: * - достовірна відмінність (p  0,05)
У жодного хворого з ГБ, які отримували препарат рекомбінантного α 2βінтерферону, не було виявлено навіть тенденції до формування затяжного
перебігу захворювання.
Ректальне призначення препарату рекомбінантного α2β-інтерферонау
супроводжувалося достовірним зменшенням тривалості загальнозапального
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синдрому. Зокрема, тривалість періоду лихоманки на тлі стандартної терапії
та терапії, поєднаної з препаратом рекомбінантного α2β-інтерферону
становила 3,5 ± 0,4 і 2,3 ± 0,3, відповідно (р ≤ 0,05).

Рисунок 4.1.1. Клінічна ефективність ркомбінантного інтерферону у
дітей з ГБ віком від 1 до 6 років.
У 85,0 % хворих, які отримували стандартну терапію в поєднанні з
препаратом рекомбінантного α2β-інтерферону, одужання реєструвалось на 7
добу захворювання, у той час як у хворих, які отримували тільки стандартну
терапію, одужання на 7 добу відзначено тільки в 46,0 % випадків.
Динаміка змін назоцитограмми у хворих з ГБ які не отримували або
отримували препарат рекомбінантного α2β-інтерферону не відрізнялись як
між собою, так і в динаміці спостереження до та після проведеного
лікування, що наочно подано в табл. 4.1.2.
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Таблиця 4.1.2
Зміни назоцитограмми у хворих з ГБ, які отримували препарат
рекомбінантного α2β-інтерферону у порівнянні з контрольною групою
(стандартна терапія)
Показники

значення показників назоцитограмми

назоцитограмми

діти з ГБ, які отримували

діти з ГБ, які отримували

стандартну терапію

підсилену терапію із
додаванням
рекомбінантного α2βінтерферону

До

Після

До

Після

лікування

лікування

лікування

лікування

14,6 ± 1,9

12,5 ± 2,2

7,6 ± 1,2

7,4 ± 1,3

Нейтрофіли (%)

90,3 ± 2,4

87,6 ± 4,5

93,5 ± 3,8

84,2 ± 3,5

Еозинофіли (%)

2,3 ± 0,9

1,8 ± 0,3

0,8 ± 0,6

1,2 ± 0,3

Кількість
лейкоцитів в
полі зору

Вплив
препаратом

стандартної

терапії

рекомбінантного

та

стандартної

α2β-інтерферону

терапії,
на

підсиленої

концентрацію

антимікробних факторів у ротоглотковій рідині та IFN- у сироватці крові і в
ротоглотоковій рідині у дітей з ГБ в динаміці спостереження від гострого
періоду до періоду реконвалесценції представлено в табл. 4.1.3
Згідно з отриманими нами даними, динаміка концентрації IFN- в
сироватці крові і ротоглотковій рідині від гострого періоду до періоду
реконвалесценції мали однаковий характер змін як у групі дітей з ГБ, які
отримували лише стандартну терапію, так і в групі дітей, які до стандартної
терапії додатково отримували препарат рекомбінантного α2β-інтерферону
(табл. 4.1.3).
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У гострий період захворювання рівень IFN- у сироватці крові становив
1,4 ± 0,1нг/мл і 1,5 ± 0,1нг/мл у хворих, які не отримували або отримували
рекомбінантний α2β-інтерферон відповідно; а до періоду реконвалесценції
відбувалося достовірне зниження його рівня до 0,9 ± 0,1нг/мл (t-критерій =
2,34; p = 0,0282); та 1,0 ± 0,1 нг/мл, відповідно (t-критерій = 2,64; p = 0,0146),
відповідно (табл. 4.1.3)
Таблиця 4.1.3.
Зміни концентрації АМП у ротоглотковій рідині та IFN- у сироватці
крові і у ротоглотковій рідині у дітей, хворих на ГБ, які отримували
препарат, рекомбінантного α2β-інтерферону у порівнянні з контрольною
групою (стандартна терапія)
значення концентрації антимікробних пептидів та
IFN-
діти з ГБ, які отримували
Показники

діти з ГБ, які отримували
стандартну терапію

підсилену терапію із
додаванням
рекомбінантного α2βінтерферону

HNP ротоглотковій
рідині (нг/мл)
LF у ротоглотковій
рідині (мкг/мл)

до

після

до

після

лікування

лікування

лікування

лікування

1,3 ± 0,10

1,9 ± 0,2*

1,6 ± 0,1

1,7 ± 0,1

1,8 ± 0,2

1,8 ± 0,1

1,9 ± 0,1

2,3 ± 0,1*

0,9 ± 0,1

1,2 ± 0,1

1,3 ± 0,1

1,4 ± 0,1

1,4 ± 0,1

0,9 ± 0,1*

1,5 ± 0,1

1,0 ± 0,1*

IFN- в
ротоглотковій
рідині (нг/мл)
IFN- в сироватці
крові (нг/мл)
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Рівень концентрації IFN- у ротоглотковій рідині не змінювався
протягом усього періоду захворювання незалежно від виду медикаментозної
терапії (табл. 4.1.3). Аналіз імунологічних показників у динаміці перебігу ГБ
показало, що застосування рекомбінантного α2β-інтерферону індукувало
збільшення концентрації HNP1-3 у ротоглотковій рідині до 2,3 ± 0,1нг/мл (tкритерій = 2,32; p = 0,0297), у той час, як у пацієнтів з ГБ, які отримували
лише стандартну терапію, приріст HNP1-3 у ротоглотковій рідині відзначався
лише до рівня 1,9 ± 0,2нг/мл (t-критерій=2,67; p=0,0131).
Проведений нами кореляційний аналіз показав, що під впливом терапії,
підсиленої додаванням рекомбінантного α2β-інтерферону відбувалася зміна
матриці взаємозв’язків між концентрацією IFN-, HNP1-3 і LF. На тлі лише
стандартної терапії (група порівняння) мала місце наявність прямого
взаємовпливу концентрації HNP1-3 та LF в гострий період ГБ (r = 0,40),
концентрацій IFN- в сироватці крові (r = 0,69) і HNP1-3 (r = 0,43) в
ротоглотковій рідині в гострому періоді і в періоді реконвалесценції ГБ; і
зворотньо-пропорційний

зв'язок

між

концентраціями

HNP

1-3

в

ротоглотковій рідині на початку хвороби і LF в ротоглотковій рідині в
періоді реконвалесценції (r=-0,39) (рис. 4.1.1). У хворих, що отримували до
стандартної терапії додатково ректальний препарат рекомбінантного α2βінтерферону,

відзначалося

значне

збільшення

сили

та

щільності

кореляційного зв’язку до r = 0,98 концентрації IFN- в сироватці крові в
динаміці перебігу від гострого періоду до реконвалесценції і з'являлася
негативна залежність концентрації. IFN- (r =-0,49) в ротоглотковій рідині в
періоді реконвалесценції від рівня IFN- в сироватці крові на початку
захворювання. Також за нашими даними, зникала позитивна залежність рівня
концентрації LF у період реконвалесценції від рівня HNP1-3 в ротоглотковій
рідині на початку захворювання. (рис. 4.1.2).
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0,69
IFN- в сироватці
крові

IFN- в сироватці
крові

0,43
α-дефензини (1-3)

α-дефензини (1-3)

0,40
Лактоферин
ПОЧАТОК ЗАХВОРЮВАННЯ

-0,39
Лактоферин

РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ

Рис. 4.1.1. Кореляційні зв'язки між IFN- та антимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, що
отримували стандартну терапію
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IFN- в сироватці
крові

0,98
-0,49

0,43
α-дефензини (1-3)

-0,50

IFN- в сироватці
крові
IFN- в
ротоглотковій
рідині
α-дефензини (1-3)

0,36
Лактоферин

ПОЧАТОК ЗАХВОРЮВАННЯ

РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ

Рис.4.1.2. Кореляційні зв'язки між антимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, які отримували
стандартну терапію із застосуванням ректального α2β-інтерферону
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Таким чином, застосування в терапії рекомбінантного IFN альфа- 2β у
хворих з ГБ сприяло більш швидкому зменшенню клінічних ознак
захворювання та призводило до скорочення тривалості як катарального,
загальнозапального синдромів, так і тривалості всього захворювання.
Призначення

ректального

α2β-інтерферону

дітям,

хворим

на

ГБ,

супроводжується більш швидким зникненням кашлю, аускультативних
хрипів, диспное. Більш швидкий регрес катарального синдрому був
пов'язаний з підвищенням концентрації LF в ротоглотковій рідині в періоді
реконвалесценції.
На нашу думку, підвищення продукції LF клітинами слизової оболонки
на тлі терапії із застосуванням α2β-інтерферону сприяє кліренсу вірусних
агентів і завершенню запального процесу. Більш висока концентрація IFN-,
яка спостерігалася в гострому періоді захворювання, ніж у період
реконвалесценції у хворих на ГБ, є закономірним феноменом на тлі гострих
респіраторних захворювань [3, 9, 10, 50, 53].
Підвищення рівня залежності концентрації IFN- у сироватці крові на
початку і в кінці захворювання на тлі терапії ректальним рекомбінантним
α2β--інтерфероном,

ймовірно,

демонструє

можливість

препарату

пролонгувати певний рівень активності функціонування механізмів продукції
IFN- до періоду завершення інфекційного процесу. Враховуючи, що з IFN-
асоційована активність натуральних кілерів і цитотоксичних CВ8 +клітин
[141, 225, 284], ми вважаємо, що даний механізм дії рекомбінантного α2βінтерферону зумовлює ефективність кліренсу вірусних антигенів при ГБ у
дітей.
Ректальне

призначення

рекомбінантного

α2β-інтерферону,

дітям,

хворим на ГБ, супроводжується достовірно більш швидким одужанням і
підвищенням

концентрації

LF

в

ротоглотковій

рідині

до

періоду

реконвалесценції захворювання. Ймовірно, вплив терапії рекомбінантним
α2β-інтерфероном на процес одужання при ГБ реалізується через індукцію
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активності синтезу LF в респіраторному тракті а саме: підвищення
концентрації LF сприяє елімінації інфекційних агентів і більш швидкому
регресу запального процесу при ГБ у дітей. Ми вважаємо, що ректальне
призначення рекомбінантного α2β-інтерферону є патогенетичним методом
лікування гострого бронхіту у дітей.
4.2. Ефективність застосування пробіотичного препарату Bacillus subtilis
при лікуванні ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
Друга підгрупа спостереження, рандомізована за видом підсилення
стандартної терапії, згідно з дизайном та завданнями дисертаційного
дослідження (22 особи) отримувала поряд зі стандартною терапією препарат,
що містить пробіотичнібактерії Bacillus subtilis. В одному саше препарату
міститься 1,8-2,22 г порошку, в якому присутні не менше 109 живих бактерій
Bacillus subtilis. Дітям препарат призначався по 1 саше 2 рази на добу за 3040 хв до прийому їжі. Тривалість терапії становила 7 днів.
Згідно з оцінкою ознак ГБ на початку захворювання і в періоді
реконвалесценції за шкалою BSS застосування в терапії препарату, що
містить бактерії Bacillus subtilis, у хворих з ГБ сприяло більш швидкому
зменшенню всіх клінічних проявів захворювання.
За шкалою BSS загальна сума балів, яка характеризує тяжкість проявів
захворювання на період реконвалесценції у дітей, що отримували стандартну
терапію, становила 5,2 ± 0,5, а на тлі стандартної терапії в поєднанні з
препаратом, що містить бактерії Bacillus subtilis, 3,4 ± 0,4 (t-критерій = 6,25;
p = 0,000002) (табл.4.2.1)
Встановлено, що до періоду одужання у хворих з ГБ, які отримували
стандартну терапію в поєднанні з препаратом, що містить бактерії Bacillus
subtilis, спостерігалася достовірно менша виразність таких проявів хвороби,
як кашель (t-критерій = 4,92; p = 0,00005), аускультативне визначення хрипів
(t-критерій = 4,95; p = 0,00005 ), диспное (t-критерій = 4,02; p = 0,0005), ніж у
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хворих, які отримували тільки стандартну терапію (група контролю) й у
жодного хворого з ГБ, які отримували препарат, що містить бактерії Bacillus
subtilis, не було виявлено навіть тенденції до формування затяжного перебігу
захворювання
Таблиця 4.2 1
Динаміка ви́разності клінічних проявів (за шкалою BSS) ГБ
у дітей, які отримували препарат, що містить пробіотичні бактерії Bacillus
subtilis у порівнянні з пацієнтами контрольної групи
Показники

Рівень виразності симптомів захворювання

шкали BSS

(у балах шкали BSS)
хворі діти, які

хворі діти, які отримували

отримували стандартну

терапію із додаванням до

терапію

стандартної терапії препарату,
що містить бактерії Bacillus
subtilis

Кашель

До

Після

До лікування

Після лікування

лікування

лікування

2,5 ± 0,1

1,8 ± 0,1

2,1 ± 0,2

1,0 ± 0,1 *

0,7 ± 0,2

0,0 ± 0,0

0,4 ± 0,1

0,0 ± 0,0

1,9 ± 0,2

1,8 ± 0,

1,8 ± 0,1

1,6 ± 0,2

2,7 ± 0,2

0,8 ± 0,2

1,8 ± 0,1

0,4 ± 0,2*

1,6 ± 0,2

0,8 ± 0,1

1,3 ± 0,2

0,4 ± 0,1*

9,5 ± 0,6

5,2 ± 0,5

7,4 ± 0,5

3,4 ± 0,4*

Виникнення
болю при
кашлі
Відходження
мокроти
Наявність
хрипів
Диспное
Загальна сума
балів

Примітка: * - достовірна відмінність (р 0,05)
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Рисунок 4.2.1. Клінічна ефективність пробіотичного препарату Bacillus
subtilis у дітей з ГБ віком від 1 до 6 років.
Застосування пробіотичних бактерій Bacillus subtilis супроводжувалося
достовірним зменшенням тривалості загальнозапального синдрому. За
нашими даними у пацієнтів другої підгрупи у 71,4 % випадків спостерігалося
одужання на 7 добу захворювання, в той час як у хворих, які отримували
тільки стандартну терапію, одужання на 7 добу відзначено менше, ніж у
половини (46,0 %) наших спостережень.
Зокрема, тривалість періоду лихоманки на тлі стандартної терапії та
терапії, поєднаної з препаратом, що містить бактерії Bacillus subtilis,
становила 3,5 ± 0,4 і 2,3 ± 0,3, відповідно (t-критерій = 2,40; p = 0,0245).
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У дітей з ГБ II підгрупи, також як і у дітей групи порівняння нами не
було зареєстровано вірогідних змін у назоцитограммі (табл. 4.2.2.)
Таблиця 4.2.2 .
Зміни назоцитограмми у хворих з ГБ, у дітей, які отримували препарат,
що містить бактерії Bacillus subtilis
Показники

Значення показників назоцитограмми

назоцитограмми

Хворі діти, які

Хворі діти, які

отримували стандартну

отримували терапію із

терапію

застосуванням
препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis

До

Після

До

Після

лікування

лікування

лікування

лікування

14,6 ± 1,9

12,5 ± 2,2

12,5 ±3,1

7,7 ± 1,2

Нейтрофіли (%)

90,3 ± 2,4

87,6 ± 4,5

84,5 ± 6,2

88,9 ± 3,4

Еозинофіли (%)

2,3 ± 0,9

1,8 ± 0,3

6,7 ± 0,5

1,3 ± 0,5

Кількість лейкоцитів у
полі зору

Примітка: * - достовірна відмінність (p  0,05)

Імунологічна

ефективність

стандартної

терапії

в

поєднанні

з

препаратом, що містить бактерії Bacillus subtilis, на концентрацію IFN- в
сироватці крові і ротоглотковій рідині, й антимікробних факторів в
ротоглотковій рідині у порівнянні з пацієнтами, які отримували лише
стандартну терапію в динаміці перебігу ГБ, представлено в табл. 4.2.3.
Згідно з отриманими даними, зміна концентрації IFN- в сироватці
крові і ротоглотковій рідині в динаміці спостереження до періоду
реконвалесценції не залежали від виду лікування і не відрізнялись за
характером змін імунологічних показників у дітей другої підгрупи та групи
порівняння.
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Таблиця 4.2.3
Зміни концентрації антимікробних пептидів у ротоглотковій рідині
дітей та IFN- в сироватці крові та в ротоглотковій рідині у дітей, хворих на
ГБ, які отримували препарат, що містить бактерії Bacillus subtilis
Показники

Значення концентрації антимікробних пептидів та IFN-
Хворі діти, які
Хворі діти, які отримували
отримували стандартну
терапію із застосуванням
терапію
препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis
До
Після
До лікування
Після
лікування
лікування
лікування

HNP в
ротоглотковій
1,33 ± 0,10 1,88 ± 0,18* 1,66 ± 0, 15
рідині (нг/мл)
LF у
ротоглотковій
1,81± 0,17
1,77 ± 0,12
1,46 ± 0,15
рідині (мкг/мл)
IFN- у
0,93± 0,12
1,25 ± 0,11
1,16 ± 0,09
ротоглотковій
рідині (нг/мл)
IFN- в
1,38± 0,15
0,93 ± 0,12
1,85 ± 0, 12
сироватці крові
(нг/мл)
Примітка: * - достовірна відмінність (p  0,05)

1,86 ± 0,15
1,96 ± 0,07 *
1,35 ± 0,12
1,21 ± 0,12 *

Показано, що у гострий період ГБ рівень IFN- в сироватці крові
становив 1,38 ± 0,15 нг/мл та 1,85 ± 0,12 нг/мл у хворих, які не отримували
або отримували препарат, що містить бактерії Bacillus subtilis, відповідно; а
до періоду реконвалесценції відбувалося достовірне зниження його рівня до
0,93 ± 0,12 нг/мл (t-критерій = 2,34; p = 0,0282); 1,21 ± 0,12 нг/мл, відповідно
(t-критерій = 3,77; p = 0,0009). Рівень концентрації IFN- і HNP1-3 в
ротоглотковій

рідині

не

змінювався

протягом

захворювання

при

використанні препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis.
Терапія дітей, хворих на ГБ, з використанням препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis, достовірно (t-критерій = 3,02; p = 0,0057) сприяла
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збільшенню концентрації LF до 1,96 ± 0,07 мкг/мл в ротоглотковій рідині до
періоду реконвалесценції ГБ, яке не спостерігалося у дітей з групи
порівняння.
Кореляційний аналіз показав, що під впливом терапії ГБ, підсиленої
додаванням препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, відбувалися зміни
структури кореляційних зв'язків між концентрацією IFN- в сироватці крові і
ротоглотковій рідині, HNP1-3 і LF в ротоглотковій рідині. На тлі стандартної
терапії мали місце позитивні зв’язки концентрації HNP1-3 і LF в гострий
період ГБ (r = 0,40), концентрацій IFN- в сироватці крові (r = 0,69) і HNP1-3
(r = 0,43) в ротоглотковій рідині в гострому періоді і в періоді
реконвалесценції захворювання; і зворотньо-пропорційний зв'язок між
концентраціями HNP1-3 в ротоглотковій рідині на початку хвороби і
лактоферину в ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції .(r =-0,39)
(рис. 4.2.1).
У хворих, які отримували препарат, що містить бактерії Bacillus subtilis,
відзначалося зниження сили залежності від r = 0,69 до r = 0,30 концентрації
IFN- у сироватці крові в періоді реконвалесценції від рівня концентрації
IFN- в сироватці крові, що спостерігався на початку захворювання.
З'являлася позитивна залежність рівня концентрації IFN- і лактоферину в
ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції хвороби від їх же рівнів на
початку захворювання. Змінювалася спрямованість залежності концентрації
лактоферину в ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції від
концентрації HNP1-3 в ротоглотковій рідині на початку захворювання із
зворотньо-пропорційної (r =-0,39) на прямо-пропорційну (r = 0,47) (рис.4.2.2).
Нами продемонстровано, що застосування препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis, дітям, хворим на ГБ, призводить до скорочення
тривалості як катарального, загальнозапального синдромів, так і тривалості
всього захворювання. Призначення препарату, що містить бактерії Bacillus
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subtilis, дітям, хворим на ГБ, супроводжується більш швидким зникненням
кашлю, аускультативних хрипів, диспное.
Таким чином, застосування препарату, що містить бактерії Bacillus
subtilis, при лікуванні дітей, хворих на ГБ, сприяло більш швидкому
зменшенню клінічних ознак захворювання (t-критерій = 6,25; p = 0,000002) й
підвищенню

концентрації

LF

в

ротоглотковій

рідині

до

періоду

реконвалесценції захворювання. Ефективність застосування препарату, що
містить бактерії Bacillus subtilis, при лікуванні ГБ у дітей становить 71,4%.
Регрес клінічних проявів захворювання був пов'язаний з підвищенням
концентрації LF в ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції.
Цікавим є поява прямої залежності концентрації IFN- в ротоглотковій
рідині на початку й періоді реконвалесценції захворювання.
Цілком імовірно, що препарат, якій містить бактерії Bacillus subtilis,
синхронізує активність IFN--продуцентів мукозального імунітету. З огляду
на кореляційну залежність концентрації HNP1-3 і LF в ротоглотковій рідині
протягом ГБ, можна вважати, що бактерії Bacillus subtilis виступають в якості
екзогенного «диригента» ефекторних механізмів мукозального імунітету.
Координація

функціонування

механізмів,

що

беруть

участь

в

противірусному захисті, і посилення концентрації LF в ротоглотковій рідині,
які асоційовані із застосуванням препарату, що містить бактерії Bacillus
subtilis, ймовірно і зумовлюють ефективність саногенезу ГБ у дітей.
Згідно з отриманими нами даними, застосування препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis, має координуючий вплив на функціонування
ефекторних механізмів мукозального і системного імунітету. Можна
вважати, що призначення препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, є
патогенетичним методом лікування гострого бронхіту у дітей.
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0,69
IFN- в сироватці
крові

IFN- в сироватці
крові

0,43
α-дефензини (1-3)

0,40
Лактоферин

ПОЧАТОК ЗАХВОРЮВАННЯ

α-дефензини (1-3)

-0,39

Лактоферин

РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЯ

Рис. 4.2.1. Кореляційні зв'язки між IFN- й антимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, що
отримували стандартну терапію
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IFN- в сироватці
крові
IFN- в
ротоглотоковій
рідині
α-дефензини (1-3)
0,28
Лактоферин

0,30
-0,31
0,56

0,47

IFN- в сироватці
крові
IFN- в
ротоглотковій
рідині
α-дефензини (1-3)

0,47
0,44

Початок захворювання

Лактоферин
Реконвалесценція

Рис. 4.2.2. Кореляційні зв'язки між IFN- й антимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, що
отримували стандартну терапію із застосуванням препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis.
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4.3. Ефективність застосування бактеріальних лізатів при лікуванні ГБ у
дітей віком від 1 до 6 років
У відповідності до дизайну роботи та завдань дійсного дослідження,
нами було проведено дослідження ефективності застосування препарату
бактеріальних лізатів OM-85 у 20 дітей із діагнозом ГБ віком від 1 до 6
років– третя підгрупа спостереження відповідно до рандомізації за видом
лікування. Діти з ГБ третьої підгрупи отримували додатково до стандартної
терапії препарат OM-85 у дозі 3,5 мг 1 раз на добу протягом 10 днів.
Ефективність додавання OM-85 до стандартної терапії лікування ГБ у дітей
третьої підгрупи спостереження оцінювали, як і в попередніх підгрупах, на
підставі даних динаміки клінічних проявів захворювання, оцінки важкості ГБ
за шкалами BSS, динаміки імунологічних показників, а саме рівня IFN-α в
сироватці крові.
У клінічній картині пацієнтів III підгрупи до початку терапії з
додаванням

OM-85

переважали

симптоми

інтоксикації:

підвищена

температура тіла (38,5 ± 0,5°С), блідість шкіри, зниження апетиту. При огляді
у всіх пацієнтів основної та контрольної груп визначалися прояви загальнозапального синдрому, й відповідно до оцінки важкості ГБ у дітей за шкалами
BSS кашель превалював у пацієнтів як III підгрупи, так і в групі порівняння.
При аускультації у 18 (90,0 %) пацієнтів III підгрупи і у 17 (85,0 %)
контрольної спостерігалося жорстке дихання; і відповідно у 4 (20,0 %) та у 5
(25,0 %) дітей — сухі розсіяні хрипи.
Результати проведених досліджень показали, що позитивна клінічна
динаміка захворювання до періоду реконвалесценції ГБ відзначалася в
більшості дітей групи порівняння незалежно від виду лікування за рахунок
зменшення та нівелювання таких проявів інтоксикаційного синдрому, як
млявість, зниження апетиту, що поєднувалось з наступними змінами - більш
швидке зникнення симптомів інтоксикації й лихоманки, а також скорочення
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тривалості катаральних явищ у хворих, які отримували на додаток до
базисної терапії OM-85 порівняно з групою хворих, які отримували тільки
стандартну терапію.
Так, середня тривалість лихоманки у хворих у III підгрупі становила
2,8 дня, у контрольній — 3,5 дня, симптоми інтоксикації — 2,3 і 2,9 дня
відповідно, середня тривалість катаральних явищ — 4,2 дня, у контрольній
— 4,6 дня відповідно. Позитивна динаміка катарального синдрому до періоду
реконвалесценції була відзначена у 17 (85,0 %) пацієнтів III підгрупи і у 15
(75,0 %) групи порівняння, які отримували лише стандартну терапію ГБ.
Залишкові катаральні явища (нежить і незначна гіперемія зіва) до закінчення
10-денного курсу лікування збереглися у 3 пацієнтів, які в схемі лікування
додатково отримували препарат OM-85 і у 5 групи порівняння (стандартна
терапія ГБ).
Таблиця 4.3.1
Динаміка виразності клінічних проявів (за шкалою BSS) ГБ
у дітей, які додатково отримували препарат OM-85 у порівнянні з
групою контролю
Показники шкали
BSS

Кашель
Виникнення болю
при кашлі
Відходження
мокроти
Наявність хрипів
Диспное
Загальна сума
балів

Рівень виразності симптомів захворювання
(у балах шкали BSS)
Хворі діти, які отримували
Хворі діти, які отримували терапію із
стандартну терапію
застосуванням препаратуOM-85
До лікування
Після
До лікування
Після лікування
лікування
2,5 ± 0,1
1,8 ± 0,1
2,1 ± 0,2
1,0 ± 0,1 *
0,7 ± 0,2

0,0 ± 0,0

0,4 ± 0,1

0,0 ± 0,0

1,9 ± 0,2

1,8 ± 0,0

1,8 ± 0,1

1,6 ± 0,2

2,7 ± 0,2
1,6 ± 0,2

0,8 ± 0,2
0,8 ± 0,1

1,8 ± 0,1
1,3 ± 0,2

0,4 ± 0,2*
0,4 ± 0,1*

9,5 ± 0,6

5,2 ± 0,5

7,4 ± 0,5

3,4 ± 0,4*

Примітка: * - достовірна відмінність (р  0,05)
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Таким чином, додавання до стандартної терапії бактеріальних лізатів у
хворих з ГБ сприяло більш швидкому зменшенню клінічних ознак
захворювання (t-критерій = 6,25; p = 0,000002).
Оцінка ефективності підсилення стандартної терапії з використанням шкали
BSS показала, що загальна сума балів, яка характеризує тяжкість проявів
захворювання на період реконвалесценції у дітей, що отримували стандартну
терапію, становила 5,2 ± 0,5, а на тлі стандартної терапії в поєднанні з
препаратом OM-85 3,4 ± 0,4 (t-критерій = 6,25; p = 0,000002) (табл. 4.3.1).
За нашими даними, до періоду реконвалесценції у хворих з ГБ, які
отримували стандартну терапію в поєднанні з препаратом OM-85,
спостерігалися достовірно менша виразність таких проявів хвороби, як
кашель (t-критерій = 4,92; p = 0,00005), аускультативне визначення хрипів (tкритерій = 4,95; p = 0,00005 ), диспное (t-критерій = 4,02; p = 0,0005), ніж у
хворих, які отримували тільки стандартну терапію (табл. 4.3.1).

Рисунок 4.3.1. Клінічна ефективність включення ОМ-85 до стандартної
терапії ГБ у дітей віком від 1 до 6 років.
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Імунологічна ефективність включення до стандартної терапії препарату
OM-85 підтверджена доведеною статистично значущою різницею за
динамікою рівня IFN-α до періоду реконвалесценції в групах порівняння.
У групі дітей, які отримували терапію із додаванням препарату OM-85,
рівень IFN-α збільшився в середньому на 51,09 од. (приріст на 84,5 %), у той
час як у дітей групи порівняння — лише на 21,33 од. (приріст на 37,2 %)
(p≤0,01 ).
Необхідно зазначити, що застосування препарату ОМ-85 в схемі
лікування ГБ супроводжувалося й достовірним зниженням кількості
лейкоцитів у слизі носової порожнини (табл. 4.3.2), що було відсутнім у
пацієнтів першої та другої підгруп.
Таблиця 4.3.2.
Динаміка виразності змін назоцитограмм у хворих з ГБ, які не отримували та
отримували препарат ОМ-85 у динаміці перебігу захворювання
Показники назоцитограми

Хворі діти, які отримували
стандартну терапію
До
лікування

Після
лікування

Хворі діти, які отримували
терапію із застосуванням
препарату ОМ-85
До
Після
лікування
лікування

Кількість лейкоцитів
в полі зору

14,6 ± 1,9

12,5 ± 2,2

15,7 ± 3,8

7,0 ± 1,7

Нейтрофіли (%)

90,3 ± 2,4

87,6 ± 4,5

86,3 ± 2,7

73,2 ± 3,9

Еозинофіли (%)
2,3 ± 0,9
1,8 ± 0,3
Примітка: * - достовірна відмінність (р  0,05)

3,2 ± 0,4

1,2 ± 0,4

Так в осіб, які отримували стандартну терапію ГБ (табл.. 4.3.2),
кількість лейкоцитів у полі зору зберігалася приблизно на одному рівні
протягом усього періоду захворювання, в той час як у хворих, які додатково
до стандартного лікування отримували препарат ОМ-85, їх кількість
знижувалася з 15,7 ± 3,8 до 7,0 ± 1,7 (t-критерій =2,09; p=0,047) на тлі
вірогідного зменшення нейтрофільних гранулоцитів.
Отримані нами дані дозволяють зробити висновок, що включення OM85 у терапію ГБ у дітей дозволяє зменшити тривалість катарального
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синдрому та важкості проявів гострого бронхіту за шкалою BSS, сприяє
більш швидкому одужанню хворих за рахунок зниження тривалості
інтоксикаційного синдрому, катаральних явищ на тлі підвищення рівня
IFN-α у периферичній крові, і тому є ефективним заходом, спрямованим на
підсилення

саногенезу

гострого

бронхіту

за

рахунок

активації

неспецифічного імунітету та зменшення виразності місцевого запалення на
слизових носа відповідно до відновлення цитоархітектоніки слизової та її
кліткового складу.
Безпечність застосування OM-85 підтверджена відсутністю будь-яких
негативних реакцій, пов’язаних з прийомом препарату.
4.4.

Ефективність

застосування

сухого

екстракту

листя

плюща

звичайного при лікуванні ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
Аналіз особливостей клінічного перебігу ГБ у дітей віком від 1 до 6
років, що за клінічними показаннями були госпіталізовані до інфекційного
відділення, показав, що однією з основних скарг, які порушували якість
життя дитини та сім’ї, був кашель.
Синдром кашлю у всіх пацієнтів з основної групи спостереження
домінував і як предикт важкості перебігу ГБ за шкалою BSS.
З огляду на існуючий уніфікований протокол ведення пацієнтів з
синдромом кашлю в Україні, алгоритм дій лікаря первинної ланки є
стандартизованим лише у пацієнтів, доросліших за 6 років життя.
А з огляду на рекомендації наказу МОЗ України №499, пацієнтам з
гострими респіраторними вірусними інфекціями може бути призначена
симптоматична терапія за показаннями та наявною доказовою базою
ефективності препаратів для контролю кашлю та рівнем фармакологічного
допуску препарату для використання в когорті пацієнтів віком від 1 до 6
років.
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Одним з ефективних і безпечних відхаркувальних препаратів,
рекомендованих для застосування при захворюваннях органів дихання в
періоді дитинства, є препарат, що містить сухой екстракт листя плюща
звичайного.
Таблиця 4.4.1
Динаміка ви́раженості клінічних проявів (за шкалою BSS) ГБ
у дітей, які отримували препарат сухого екстракту листя плюща звичайного
Клінічні ознаки

Хворі діти, які

Хворі діти, які

захворювання

отримували

отримували терапію із

стандартну терапію

застосуванням препарату
сухого екстракту листя
плюща звичайного

До

Після

До

Після

лікування

лікування

лікування

лікування

Кашель

2,5 ± 0,1

1,8 ± 0,1

2,4 ± 0,3

1,2 ± 0,2*

Виникнення болю при

0,7 ± 0,2

0,0 ± 0,0

0,8 ± 0,2

0,0 ± 0,0

Відходження мокроти

1,9 ± 0,2

1,8 ± 0,1

2,1 ± 0,2

1,5 ± 0,2

Наявність хрипів

2,7 ± 0,2

0,8 ± 0,2

2,3 ± 0,3

0,1 ± 0,1*

Диспное

1,6 ± 0,2

0,8 ± 0,1

1,6 ± 0,2

0,3 ± 0,1*

Загальна сума балів

9,5 ± 0,6

5,2 ± 0,5

8,8 ± 0,6

3,1 ± 0,4*

кашлі

Примітка: * - достовірна відмінність (р  0,05)
Одним з ефективних і безпечних відхаркувальних препаратів,
рекомендованих для застосування при захворюваннях органів дихання в
періоді дитинства, є препарат, що містить сухой екстракт листя плюща
звичайного.
Відповідно до дизайну та етапів дисертаційного дослідження, –
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IV підгрупа спостереження (23 дітей) з гострим бронхітом віком від 1 до 6
років отримувала препарат, що містить сухой екстракт листя плюща
звичайного по 2,5 мл 3 рази на добу.
До групи порівняння увійшли пацієнти, які отримували стандартну
терапію (оральну регідратацію, вітамінотерапію, симптоматичну терапію).
Динаміка ви́разності клінічних проявів (за шкалою BSS) ГБ у дітей, які
отримували сухой екстракт листя плюща звичайного у порівнянні з
пацієнтами, які отримували лише стандартну терапію (група порівняння) у
динаміці спостереження представлена у табл. 4.4.1.
Встановлено, що на час періоду одужання у хворих з ГБ, які
отримували сухой екстракт листя плюща звичайного, спостерігалася
достовірно менша виразність таких проявів хвороби, як кашель
(t-критерій=2,68;

p

=

0,01),

аускультативне

визначення

хрипів

(t-

критерій=6,96; p=0,000001), диспное (t-критерій=5,81; p = 0,000001), ніж у
хворих, які не отримували екстракт листя плюща звичайного.
У жодного хворого з ГБ, які отримували сухой екстракт листя плюща
звичайного, не було виявлено навіть тенденції до формування затяжного
перебігу захворювання.
Таким чином, додавання сухого екстракту листя плюща звичайного
дітям з ГБ до стандартної терапії сприяє швидшому одужанню і скороченню
тривалості катарального синдрому – набагато швидше регресують прояви
кашлю,

утрудненого

дихання,

скорочується

період

аускультативної

реєстрації вологих хрипів над поверхнею легень.
За нашими даними, включення до стандартної терапії відхаркувального
препарату, що містить сухой екстракт листя плюща звичайного, у хворих з
ГБ сприяла більш швидкому зменшенню клінічних проявів захворювання (tкритерій=7,90; p = 0,000001).
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Рисунок 4.4.1. Клінічна ефективність сухого екстракту листя плюща
звичайного у дітей з ГБ віком від 1 до 6 років
Необхідно зазначити, що застосування препарату сухого екстракту
листя плюща звичайного при лікуванні ГБ супроводжувалося й достовірним
зниженням кількості лейкоцитів у слизі носової порожнини (табл. 4.4.2).
У дітей з ГБ, які знаходились лише на стандартному виді лікування,
виразність місцевого запалення слизової носової порожнини (кількість
лейкоцитів у полі зору за даними назоцитограми) зберігалася приблизно на
одному рівні протягом усього періоду захворювання, у той час як у хворих,
які отримували препарат сухого екстракту листя плюща звичайного,
помічена позитивна динаміка за рахунок зниження кількості лейкоцитів на
слизовій з 16,7 ± 3,8 до 8,0 ± 1,7 (t-критерій = 2,09; p = 0,047).

124
Таблиця 4.4.2
Динаміка ви́раженості змін назоцитограми у хворих з ГБ які не отримували й
отримували екстракт листя плюща звичайного
Показники
назоцитограмми

хворі діти, які
отримували
стандартну терапію
До
лікування

Після
лікування

хворі діти, які
отримували терапію із
застосуванням препарату
екстракту листя плюща
звичайного
До
Після
лікування
лікування

Кількість лейкоцитів
у полі зору

14,6 ± 1,9

12,5 ± 2,2

16,7 ± 3,8

8,0 ± 1,7*

Нейтрофіли (%)

90,3 ± 2,4

87,6 ± 4,5

85,5 ± 8,7

82,0 ± 5,9

Еозинофіли (%)
2,3 ± 0,9
1,8 ± 0,3
3,3 ± 0,4
Примітка: * - достовірна відмінність (р  0,05)

1,2 ± 0,4

Більш швидке зникнення катарального синдрому супроводжується
підвищенням концентрації лактоферина в ротоглотковій рідині в періоді
реконвалесценції.
Імунологічна ефективність терапії із застосуванням сухого екстракту
листя

плюща

звичайного

на

кількість

антимікробних

факторів

в

ротоглотковій рідині представлена в табл. 4.4.3
Аналіз даних табл. 4.4.3 дозволяє констатувати, що включення сухого
екстракту листя плюща звичайного до стандартного лікування дітей, хворих
на

гострий

бронхіт,

достовірно

(t-критерій=2,07;

p=0,046)

сприяло

збільшенню вмісту лактоферина в ротоглотковій рідині на час періоду
реконвалесценції захворювання, що не реєструвалось у дітей з гострим
брохітом групи порівняння
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Таблиця 4.4.3
Динаміка зміни концентрації антимікробних факторів у ротоглотковій рідині
в дітей, хворих на ГБ, які не отримували або отримували екстракт листя
плюща звичайного в динаміці перебігу захворювання
Показник

хворі діти, які отримували

хворі діти, які отримували

стандартну терапію

терапію із застосуванням
препарату екстракту листя
плюща звичайного

До

Після

До лікування

Після

лікування

лікування

1,88 ± 0,18

1,81 ± 0,15

1,68 ± 0,13

1,78 ± 0,15

1,81 ± 0,17

1,77 ± 0,12

1,70 ± 0,12

2,08 ± 0,09*

0,93 ± 0,12

1,25 ± 0,11

1,34 ± 0,15

1,36 ± 0,14

1,38 ± 0,15

0,93 ± 0,12

1,59 ± 0,22

0,86 ± 0,13

лікування

HNP у
ротоглотковій
рідині (нг/мл)
LF у
ротоглотковій
рідині (мкг/мл)
IFN- у
ротоглотковій
рідині і (нг/мл)
IFN- в сироватці
крові (нг/мл)

Примітка: * - достовірна відмінність (р  0,05)
Наявність факту того, що сухой екстракт листя плюща звичайного,
впливаючи

на

рівень

продукції

LF,

не

впливає

на

концентрацію

нейтрофільних HNP 1-3 у ротоглотковій рідині, на нашу думку, пов'язаний з
протизапальною активністю сухого екстракту листя плюща, що, цілком
ймовірно

відбувається

за

рахунок

перешкоджання

рекрутуванню

нейтрофілів. А обмеження кількості нейтрофілів, залучених у місце
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ураження, наразі й обумовлює відсутність приросту концентрації дефензинів.
З іншого боку, можливо, що компоненти сухого екстракту листя плюща
звичайного не впливають на сигнальні шляхи, що асоційовані з продукцією
дефензинів.
Кореляційний аналіз дозволив виявити наступні закономірності - у
хворих, які отримували препарат плюща, з’являвся обернено-пропорційний
зв'язок змісту IFN- в сироватці крові в гострому періоді з рівнем
концентрації IFN- ротоглотковій рідині r =-0,35 в періоді реконвалесценції.
На нашу думку, посилення продукції LF клітинами слизової оболонки
на тлі терапії препаратом сухого екстракту листя плюща звичайного є ще
одним патогенетичним механізмом противірусної та протизапальної дії
екстракту листя плюща звичайного.
Цілком ймовірно, що препарат сухого екстракт листя плюща
звичайного сприяє швидкому пригніченню продукції IFN- клітинами
мукозальної імунної системи, за рахунок своєї протизапальної дії, але при
цьому не впливає на продукцію IFN- клітинами системного імунітету.
З іншого боку, у дітей, хворих на гострий бронхіт від 1 до6 років,
виявлялася пряма залежність вмісту IFN- ротоглотковій рідині в гострий
період захворювання з продукцією LF в період реконвалесценціі.
З огляду на здатність препарату плюща індукувати продукцію
лактоферину, можна вважати, що одним з можливих шляхів впливу
препарату плюща на синтез лактоферину є IFN-- залежний шлях (рис. 4.4.2).
Можливо припустити, що сухой екстракт листя плюща звичайного
сприяє швидшому пригніченню продукції IFN- клітинами мукозальної
імунної системи за рахунок своєї протизапальної дії, але при цьому не
впливає на продукцію IFN- клітинами системного імунітету.
З іншого боку, у дітей, хворих ГБ, виявлялася пряма залежність вмісту
IFN- ротоглотковій рідині в гострий період захворювання з продукцією
лактоферину в період реконвалесценціі.
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0,69
IFN- в сироватці
крові

IFN- в сироватці
крові
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α-дефензини (1-3)

0,40

α-дефензини (1-3)

-0,39

Лактоферин

Лактоферин

Початок захворювання

Реконвалесценція

Рис. 4.4.1. Кореляційні зв'язки між IFN- йантимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, що
отримували стандартну терапію
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Рис. 4.4.2. Кореляційні зв'язки між IFN- й антимікробними факторами у хворих на гострий бронхіт, що
отримували стандартну терапію із застосуванням сухого екстракту листя плюща звичайного.
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4.5. Диференційований вибір різних лікарських засобів при
лікуванні ГБ у дітей віком від 1 до 6 років
З

метою

розробки

диференційованого

алгоритму

вибору

медикаментозного препарату щодо підсилення саногенезу ГБ у дітей віком
від 1 до 6 років нами проведено узагальнення результатів, поданих в
підрозділах 4.1 – 4.4.
Порівняння клінічних ефектів (шкала BSS) різних лікарських засобів,
які були включені для підвищення ефективності надання медичної допомоги
дітям з ГБ в умовах стаціонарного лікування, згруповані в табл. 4.5.1
Таблиці 4.5.1
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Слід зазначити, що з клінічної точки зору оцінки ефективності
можливості підсилення стандартної терапії, сукупні ефекти контролю всіх
заявлених симптомів ГБ за шкалою BSS, яка визначає, насамперед важкість
захворювання, найбільш представлені для препарату рекомбінантного
інтерферону, причому його особливе місце серед усіх препаратів пов’язано з
наявністю ефекту впливу на розрідження мокротиння (табл.. 4.5.1). Всі інші
препарати мають однаковий вплив на складові контролю основних клінічних
ознак ГБ, що обумовило проведення аналізу основних імунологічних ефектів
препаратів,

які

були

використані

відповідно

до

завдань

дійсного

дослідження.
Порівняння

імунологічних

ефектів

різних

препаратів,

які

використовувались для підсилення саногенезу гострого бронхіту у пацієнтів
віком від 1 до 6 років, що проходили лікування в умовах стаціонару,
згруповані в табл. 4.5.2.
Таблиця 4.5.2.
Порівняння імунологічних ефектів різних лікарських засобів, які були
використані як додаток до стандартної терапії ГБ у дітей віком від 1 до 6
років
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екомбінантний IFN а-2β

-

 -  -

Пробіотичний препарат Bacillus subtilis

-

 -  -

ОМ-85

-

- - - 

Екстракт листя плюща

-

 - - -

Аналіз даних таблиці 4.5.2 та результати оцінки імунологічної
ефективності різних препаратів, які застосовувалися для підсилення
саногенезу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років, дозволяють стверджувати, що
для препаратів рекомбінантного інтерферону та пробіотичного препарату
підтверджено

ефективність

та

контроль

запалення

з

підвищенням

антибактеріального імунітету. Бактеріальні лізати мали суттєвий вплив на
рівень інтреферону-, підсилюючи тим самим першу ланку імунного
захисту, а імунологічний вплив сухого екстракту листя плюща звичайного
був обумовлений впливом на концентрацію лактоферину у ротоглотковій
рідині,

тобто

сухой

екстракт

листя

плюща

звичайного

містить

антибактеріальну дію.
Треба зазначити, що результати кореляційного аналізу, поданого у
попередніх розділах власних досліджень, дозволяють стверджувати, що
досягались ці ефекти через зміни кореляційних матриць взаємозв’язків між
імунними показниками, які були сутнісно різними для кожного виду
лікування. Узагальнення результатів клініко-імунологічної ефективності
різних молекул дозволило нам розробити алгоритм диференційованого
вибору різних препаратів, що подано на рис. 4.5.1. Даний алгоритм ми
рекомендуємо використовувати з метою попередження тривалого перебігу
при лікуванні гострого простого бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років. (рис
4.5.1)
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Рисунок 4.5.1. Алгоритм диференційованого вибору різних препаратів
для підсилення саногенезу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років.
У відповідності до запропонованого алгоритму дій (рис. 4.5.1), у групі
дітей, які мають ГБ, оцінюється інтенсивність секреції мокротиння та рівень
продукції інтерферонів альфа та гамма. Якщо секреція мокротиння виражена
й дитина має надлишок продукції інтерферону гамма, то рекомендовано
призначення рекомбинатного інтерферону.
Якщо у дитини секреція мокротиння не виражена і має місце надлишок
продукції інтерферону гамма (рис. 4.5.1) – рекомендуємо призначати
пробіотичний препарат Bacillus subtilis.
Коли має місце дефіцит інтерферону альфа, а секреція мокротиння не
виражена, слід призначати ОМ-85 (рис. 4.5.1).
У випадку відсутності мокротиння та нормального рівня продукції
інтерферону альфа рекомендовано застосування сухого екстракту листя
плюща звичайного (рис. 4.5.1).
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За результатами впровадження в практичну ланку охорони здоров’я
вище наведеного алгоритму дій лікаря при необхідності підсилення
стандартної терапії ГБ у дітей ефективність використання та вірогідність
отримання кінцевого результату визначена на рівні 75,0 -86,0 %.
Матеріали розділу викладено у наукових працях:
1. Абатуров ОЄ, Токарєва НМ. Ефективність пробіотичних бактерій
Bacillus subtilis для лікування гострого простого бронхіту у дітей.
Современная педиатрия. 2018;6(94):84-87. (Дисертантом здійснено набір груп
пацієнтів, статистично опрацьовано результати).
2. Абатуров ОЄ, Токарєва НМ. Актуалізація застосування інтерферону
при гострому простому бронхіті у дітей. Здоровье ребенка. 2018;13(7):39-45.
(Дисертантом здійснено набір груп пацієнтів, проаналізовано клінікоанамнестичні дані, статистично опрацьовано результати).
3.

Абатуров

Бактериальные

АЕ,

лизати

Агафонова
как

ЕА,

ключевой

Бабич

ВЛ,

Токарева

медикаментозный

НМ.

компонент

профилактики и лечения острых респираторных инфекций у детей. Здоровье
ребенка. 2015;5(65):95-101. (Дисертантом особисто проаналізовано клінікоанамнестичні дані, статистично опрацьовано результати ).
4. Абатуров ОЄ, Токарєва НМ, Нікуліна АО. Вплив екстракту листя
плюща на продукцію антимікробних пептидів при гострому простому
бронхіті
особисто

в

дітей.

Здоровье

проаналізовано

ребенка.2018;13(6):553-558.
клініко-анамнестичні

дані,

(Дисертантом
статистично

опрацьовано результати ).
5. Абатуров ОЄ, Токарєва НМ. Оцінка ефективності лікування дітей з
синдромом кашлю віком від року до шести з використанням шкали B S S
(Bronchitis severity score). Тези матеріалов науково – практичній конференції
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декабрь 21-22; 7-10 (м. Влоцлавек, республіка Польща), .
6. Агафонова ОО, Токарєва НМ.Прогнозування ризику розвитку
тривалого

перебігу

гострого

бронхіту

в

дітей.

Здоровье

ребенка.

2019;14(3):19-23. Здобувачем особисто проведено аналіз літературних
джерел, здійснено набір груп пацієнтів, проаналізовано клініко-анамнестичні
дані, статистично опрацьовано результати, обґрунтовано висновки,
підготовка до публікації.
8.

Абатуров

ОЄ,

Височина

ІЛ,

Токарєва

НМ.

Алгоритм

диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого
бронхіту у дітей Перинатологія та педіатрія.2019;2(78):46-50. Здобувачем
особисто проведено аналіз літературних джерел, проаналізовано клінікоанамнестичні дані, статистично опрацьовано результати.
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РОЗДІЛ 5.
ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТРИВАЛОГО
ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 1 ДО 6 РОКІВ
Тривалість перебігу ГБ залежить від багатьох факторів, а також від їх
взаємодії. Мультифакторіальна залежність інформативно значущих клінікоанамнестичних, лабораторних та імунологічних факторів ризику тривалого
перебігу ГБ у дітей раннього віку та стану сприйнятливості терапевтичної
корекції ГБ у дітей раннього віку є однією з суттєвих причин, що утруднює
оцінку ефективності різних схем лікування, які використовуються в
сьогоденній практиці, багатофакторна залежність структування феномену,
що вивчається, створює об'єктивні умови для виникнення як діагностичних,
так і прогностичних помилок лікаря.
Одним із засобів, які допомагають орієнтації лікаря при прогнозуванні
тривалості перебігу ГБ, що в свою чергу обґрунтовує необхідність корекції
стандартних схем лікування, є прості математичні моделі прогнозування
немашинного застосування. У зв’язку з цим нами були використані
розрахункові методи, які добре себе зарекомендували , зокрема послідовний
аналіз Вальда для прогнозування ризику розвитку тривалого перебігу
гострого бронхіту у дітей, що обумовлює необхідність терапевтичної
корекції лікування цих дітей.
Незалежно від механізмів розвитку тривалого перебігу ГБ у дітей,
розуміння яких дозволить індивідуалізувати профілактичну медикаментозну
терапію, для визначення ймовірності розвитку тривалого перебігу цієї
хвороби в практичній діяльності необхідно мати доступний клінічний
інструмент. На нашу думку, одним з можливих способів вирішення даного
завдання є створення простої математичної моделі прогнозу розвитку
тривалого перебігу ГБ у дітей для немашинного застосування.
Отримані прогностичні таблиці зведені у систему, при організації якої
бралися до уваги наступні обставини: вибір дитини з ГБ при прогнозі ризику
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розвитку тривалого перебігу гострого бронхіту у дітей, що в свою чергу
обґрунтовує необхідність корекції стандартних схем лікування, повинен бути
індивідуальним та базуватися на багатьох факторах.
Гіпотезою

проведеного

дослідження

була

можливість

виявити

найбільш значущі фактори ризику формування тривалого перебіг розвитку
ГБ у дітей раннього віку, що дозволить розробити прогностичну шкалу
ризику госпіталізації дитини раннього віку до стаціонару та оптимізувати
маршрут пацієнта на амбулаторному етапі надання медичної допомоги.
Нами за допомогою математичної програми були оброблені 87
параметрів (122 дитини віком від 1 до 6 років), які включали показники
розвитку дитини у перинатальному та постнатальному періодах, показники
фізичного розвитку, фонові стани раннього віку, дані щодо перенесених
захворювань (ГРВІ, ГКІ, ГБ та ін.), наявність хронічних вогнищ інфекції
(анемія, тонзиліт), дані динамічного клініко-лабораторного спостереження та
назоцитограмм у дітей з ГБ, оцінка важкості перебігу ГБ за шкалою BSS,
імунологічні показники обстежених дітей.
Для кожного з параметрів розраховано відносний ризик (ВР) та
діагностичний коефіцієнт (ДК). Критерій відносного ризику визначався за
формулою: ВР=fб(1 – fк)/fк(1–fб), де fб — частота зустрічальності ознаки у
дітей із затяжним перебігом ГБ, fк — частота зустрічальності ознаки у дітей з
тривалістю хвороби не більше 2 тижнів. Аналіз отриманих даних та оцінка
вірогідності

їх

непараметричних

відмінностей
методів

проводились

статистики.

за

Різниця

допомогою
між

пара-

ознаками,

та
що

порівнювались, уважалась значущою при р < 0,05 [14, 15].
Вивчення
дозволило

прогностичної

відокремити

лабораторно-діагностичні

значущості

найбільш
та

тривалого перебігу ГБ у дітей.

досліджуваних

інформативні

імунологічні

параметрів

клініко-анамнестичні,

фактори

ризику

розвитку
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Анамнестичні фактори. Маса при народженні. Найбільш високий
ризик розвитку тривалого перебігу ГБ виявлено в групі дітей, що при
народженні мали масу тіла 3,74,8 кг (ВР = 1,82).
Шкідливі звички батьків. Паління матері відігравало значну роль у
формуванні тривалого перебігу хвороби (ВР = 2,08), у той же час відсутність
пасивного паління суттєво не зменшувала ризик розвитку тривалого перебігу
захворювання (ВР = 0,8).
Фонові захворювання. Істотну роль у формуванні особливостей
перебігу ГБ відіграють різні супутні стани. Нами встановлено, що найбільш
питому вагу мала наявність у дитини перинатального ураження центральної
нервової системи (ВР = 2,08) або хронічного тонзиліту (ВР = 2,08).
Клінічні фактори. Оцінювався вплив клінічних факторів на розвиток
формування тривалого перебігу захворювання.
Лихоманка. Підвищення температури тіла у дитини було фактором, що
знижував ризик тривалого перебігу ГБ (ВР =-4,6). Однак якщо температура
тіла

фіксувалась

у

межах

37,338,7°С,

ризик

тривалого

перебігу

підвищувався (ВР = 3,2), а знижувався він тільки при підвищенні
температури до фебрильних цифр (38,740°С, (ВР =-2,3).
Тривалість лихоманки. Ризик виникнення тривалого перебігу ГБ
підвищувався залежно від тривалості лихоманки  тривалість лихоманки
1-2,3 дні зменшувала ризик тривалого захворювання (ВР =-5,6), при
збільшенні днів тривалості лихоманки збільшувався й ризик пролонгації
хвороби (при тривалості лихоманки 2,34,7 ВР складав 1,8, а при тривалості
4,77,0 днів – до 7,9).
Аускультативні зміни. Наявність у дитини сухих хрипів при
аускультації була прогностичною ознакою тривалого перебігу ГБ (ВР = 2,1),
а вислуховування вологих хрипів незначно знижувало цей ризик (ВР =-0,6).
Кашель. Сухий кашель без виділення або з незначним обсягом
мокротиння був ознакою тривалого захворювання (ВР = 3,2).
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Лабораторні та імунологічні показники.
Загальний аналіз крові. Прогностично значущим у загальному аналізі
крові

виявилось

визначення

кількості

гранулоцитів

(еозинофіли,

паличкоядерні, сегментоядерні клітини). Кількість еозинофілів менше 4,0 %,
паличкоядерних клітин менше 10,3 %, а сегментоядерних менше 33,7 %
зменшував відносний ризик тривалого перебігу ГБ (ВР =-1,4; ВР =-2,8 та ВР
=-5,9,відповідно).
Імунологічні показники. Ми виявили певний зв’язок між рівнями γінтерферону та α-дефензинів у ротоглотковій рідині та тривалістю хвороби. І,
якщо рівень інтерферону у межах 1,83–2,4 нг/мл знижував ризик тривалого
перебігу ГБ (ВР =-3,8), а концентрація α-дефензинів 2231 пг/мл суттєво
підвищувала цей ризик (ВР = 3,2).
Таким
анамнестичні,

чином,

нами

лабораторні

визначено
та

високоінформативні

імунологічні

чинники

та

клінікостворено

прогностичну таблицю, що дає можливість розрахувати ймовірність розвитку
тривалого перебігу захворювання у дітей з ГБ (табл. 5.1)
Таблиця 5.1
Математична модель оцінки вірогідності затяжного перебігу гострого
бронхіту у дітей раннього віку
№
1
2
3

Показники

Градації

Анамнестичні фактори
Маса тіла при
1,5 – 2,6
народженні (кг)
2,6 – 3,7
3,7 – 4,8
Паління матері
є
немає
Фонові стани
Перинатальне ураження ЦНС
Хронічний тонзиліт
Клінічні фактори на початку захворювання

Діагностичний
коефіцієнт
-2,8
-1,6
2,6
3,2
-0,7
3,2
3,2

141
4

Лихоманка

Підвищення температури тіла
37,3-38,7оС

3,2

Підвищення температури тіла
38,7-40ос
1-2
2-5

-2,3

5

Тривалість
лихоманки (дні)

6

Аускультативні
зміни

8

Кашель сухий, без
мокротиння
Лабораторні показники на початку захворювання
Еозинофіли
2-4%
5-6%
Паличкоядерні
6-10%
10-15%
Сегментоядерні
менш 34%
більш 34%
Моноцити
3-6%

11
12
13
14

Сухі хрипи
Вологі хрипи
Немає
Є

15 Вміст γ-інтерферону 1,8-2,4 нг/мл
в слині
16 Вміст α-дефензинів в 2,2-3,1 пг/мл
слині

-5,6
1,8
2,1
-0,6
-2,3
3,2
-1,4
5,1
-2,8
3,2
-5,9
2,4
-3,8
-3,8
3,2

Принцип роботи з математичною моделлю прогнозу розвитку
тривалого перебігу захворювання у дітей з ГБ полягає у складанні
діагностичних коефіцієнтів (ДК), які відповідають виявленим ознакам у даної
дитини.

Ймовірність

формування

тривалого

перебігу

захворювання

становить 80 % при досягненні суми ДК 6 балів, 90,0 % — 9,5, а 95,0 % —
13 балів.
Показники ефективності даної математичної моделі прогнозу розвитку
тривалого перебігу ГБ у дітей становили: специфічність –89,3 %, чутливість
– 87,5 %, тест прогнозування позитивного результату – 95,6 %, тест
прогнозування негативного результату – 72,9 %.
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Приклад 1
Хлопчик, 2 роки 9 міс, 29.04.18. госпіталізований в інфекційне відділення
№2, виписаний 07.05.18.
Клінічній діагноз: Гостра респіраторна інфекція. Гострий бронхіт.
Вага: 18 кг
Поступив зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,3 градусів,
кашель, нежить на 3 добу захворювання, за напрямком лікаря бригади
швидкої медичної допомоги. Зі слів матері, захворювання почалося гостро з
підвищення

температури

тіла

27.04.18,

28.04.18

лихоманив

до

субфебрильних цифр, 29.04.14 приєднався кашель, нежить зберігалося,
підвищення температури тіла до 38,3*С, отримував у домашніх умовах
аброл, краплі в нос: називін.
З анамнезу життя відомо: народився від 2 вагітності (на тлі загрози
переривання), пологи 2, шляхом кесарева розтину, вага при народжені 2430,
ранній неонатальний період на тлі перинтального ураження ЦНС, на
грудному вигодовуванні до 3 місяців, вакцинація за індивідуальним
календарем не в повному обсязі, алергічні реакції не відзначалися, операції,
гемотрансфузії не проводились. На першому році життя хворів на ГРВІ та
гострий обструктивний бронхіт. Динамічне спостереження невролога та
ортопеда до теперешнього часу. Медикаментозну профілактику рахіту не
отримував. Вік матері 24 роки, шкідливі звички у родині відсутні.
Госпіталізований зі станом середньої тяжкості за рахунок катарального
та інтоксикаційного синдрому. При аускультації легень – наявні вологі хрипи
Дослідження:

загальний

аналіз

крові,

загальний

аналіз

сечі,

копрограма, аналіз випорожнень на виявлення яєць глистів, назоцитограмма.
Рентгенограма органів грудної клітини. Визначення рівня INF-, дефензинів 1-3, лактоферину у ротоглотковій рідині, та INF- у сироватці
крові.
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Знаходився на оральній регідратації, отримував інфузійну терапію
глюкозо-сольовими розчинами, інгаляційну терапію, антипіретики.
На фоні стаціонарного лікування відійшли явища інтоксикаційного
синдрому, нормалізувалася температура тіла, відійшли прояви катарального
синдрому Перебіг хвороби гладкий. Виписаний з покращенням під нагляд
сімейного лікаря.
Таблиця 5.2
Клінічні прояви захворювання хлопчика 2 роки 9 місяців, які
обумовлюють вірогідності ризикузатяжного перебігу гострого бронхіту у
дітей раннього віку
№

Показники

Градації

1

Маса тіла при народженні

2

Паління матері

немає

Фонові стани

Лихоманка

Анамнестичні фактори
2,6 – 3,7

Перинатальне ураження ЦНС

Клінічні фактори на початку захворювання
Підвищення температури тіла
37,3-38,7оС

Тривалість лихоманки
(дні)
Аускультативні зміни

2-5

Вологі хрипи

Діагностичний
коефіцієнт
-1,6
-0,7
3,2

3,2

1,8

-0,6

Кашель сухий, без
Є
мокротиння
Лабораторні показники на початку захворювання
Сегментоядерні
більше 34 %

3,2

Моноцити

-3,8

Загальна сума балів

3-6 %

2,4

2,0
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Таким чином, для хлопчика 2 роки 9 міс розрахована загальна кількість
балів, що дорівнює 2,0 бали (табл. 5.2), свідчить, що вірогідність розвитку
тривалого перебігу гострого бронхіту у дитини менша 80,0 %. Катамнестичне
спостереження

за

даною

дитиною

справді

дозволило

констатувати

відсутність тривалого перебігу ГБ, виписаний з одужанням.
Приклад 2.
Дитина, дівчинка 1 рік 4 місяці, госпіталізована в інфекційне
відділення №3 зі скаргами на кашель, нежить, підвищення температури тіла
до 37,9*С, млявість 25.02.2018 року, на 5 добу захворювання за напрямком
лікаря бригади швидкої медичної допомоги, зі слів батьків захворіла гостро,
21.02.19 коли підвищилась температура тіла до 37,7*С, з’явились нежить,
кашель, отримувала симптоматичну терапію у домашніх умовах, з 25.02.19
млява, сонлива, відмовилась від їжі, госпіталізована до стаціонару.
З анамнезу життя відомо: народилася від 1 вагітності, 1 пологів,
шляхом кесарева розтину, вага при народженні 4400, отримувала грудне
вигодовування до 6 місяців, неонатальний період без патології, дитина
вакцинована згідно з національним календарем, в анамнезі  хворіла на ГРВІ.
Оперативні втручання, гемотрансфузії не проводились, мала місце алергічна
реакція (харчова), шкідливі звички у родині батьки заперечують.
Госпіталізована зі станом середньої тяжкості за рахунок катарального
та інтоксикаційного синдрому. При аускультації легень – наявні вологі
хрипи.
Дослідження:

загальний

аналіз

крові,

загальний

аналіз

сечі,

копрограма, аналіз калу на виявлення яєць глистів, назоцитограмма.
Рентгенограма органів грудної клітці. Визначення рівня IFN-, -дефензинів
1-3, лактоферину у ротоглотковій рідині та IFN- у сироватці крові.
Знаходилась на оральній регідратації, отримувала інфузійну терапію
глюкозо-сольовими розчинами протягом двох діб перебування у відділенні,
інгаляційну терапію.

145
На фоні стаціонарного лікування відійшли явища інтоксикаційного
синдрому,

нормалізувалася

температура

тіла,

купувались

прояви

катарального синдрому. Перебіг хвороби гладкий. Виписана з покращенням
під нагляд сімейного лікаря.
Загальна сума балів у дівчинки 1 року 4 місяців відповідно до табл.
5.3., що підрахована за математичною моделлю прогнозу складає 15,8 балів,
що з вірогідністю більше 95% вказує на ризик розвитку тривалого перебігу
гострого бронхіту. Катамнестичне спостереження за даною дитиною
показало, що дійсно у дівчинки мав місце тривалий перебіг ГБ.
Таблиця 5.3
Математична модель оцінки вірогідності затяжного перебігу гострого
бронхіту у дівчинки, 1рік 4 місяці
Показники

Градації

Діагностичний коефіцієнт

Анамнестичні фактори
Маса тіла при
народженні (кг)

3,7 – 4,8

Паління матері

Лихоманка

немає

-0,7

Клінічні фактори на початку захворювання
Підвищення температури
тіла 37,3-38,7оС

Тривалість лихоманки
(дні)
Аускультативні зміни

2,6

2-5

Вологі хрипи

3,2
1,8

-0,6

Кашель сухий, без
Є
мокротиння
Лабораторні показники на початку захворювання
Сегментоядерні
більш 34%

3,2

Вміст α-дефензинів в
слині
Загальна сума балів

3,2

2,2-3,1 нг/мл

2,4

15,8
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Загальна сума балів у дівчинки 1 року 4 місяців відповідно до табл.
5.3., що підрахована за математичною моделлю прогнозу складає 15,8 балів,
що з вірогідністю більше 95% вказує на ризик розвитку тривалого перебігу
гострого бронхіту. Катамнестичне спостереження за даною дитиною
показало, що дійсно у дівчинки мав місце тривалий перебіг ГБ.
Таким чином, основними анамнестичними факторами високого ризику
формування тривалого перебігу ГБ у дітей є маса тіла дитини при
народженні більше 3,7 кг, паління матері, наявність фонових станів, таких як
перинатальне ураження ЦНС та хронічний тонзиліт. Вагомими клінічними
факторами ризику виникнення тривалого перебігу ГБ є підвищення
температури тіла 37,337,8°С, тривалість лихоманки більше 4,7 днів.
Прогнозувати тривалий перебіг захворювання можливо також, якщо рівень
еозинофілів перевищує 4,0 %, паличкоядерних клітин вище 10,3 %, а
сегментоядерних – вище 33,8 %. Тривалий перебіг захворювання можливий
також при рівнях α-дефензинів у ротоглотковій рідині більше 2,2нг/мл.
За нашими даними, отриманими з використанням послідовного аналізу
Вальда, чинниками, які попереджають розвиток тривалого перебігу ГБ,
визначено низьку масу дитини при народженні, підвищення температури тіла
до фебрильних цифр, тривалість лихоманки не більше 3 діб, кількість γінтерферону в ротоглотковій рідині 1,8-2,4нг/мл.
Простота у використанні, а також високі показники валідності
розробленої математичної моделі прогнозу розвитку тривалого перебігу ГБ у
дітей віком від 1 до 6 років дозволяють рекомендувати її в практичній
діяльності сімейних лікарів та педіатрів для виділення контингенту дітей, у
яких існує загроза розвитку тривалого перебігу захворювання та своєчасного
призначення раціональної профілактики та терапії.
Матеріали розділу викладено у наукових працях:
1. Агафонова ОО, Токарєва НМ. Прогнозування ризику розвитку тривалого
перебігу гострого бронхіту в дітей. Здоровье ребенка. 2019;14(3):19-23. (Дисертантом
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особисто проаналізовано клініко-анамнестичні, імунологічні дані, статистично
опрацьовано результати та розроблений прогноз).
2. Абатуров ОЄ, Височина ІЛ, Токарєва НМ. Алгоритм диференційованого
вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей. Перинатологія
та

педіатрія.2019;2(78):46-50.

(Дисертантом

особисто

проаналізовано

клініко-

анамнестичні, імунологічні дані, статистично опрацьовано результати)
3. Абатуров ОЄ, Токарєва НМ. Оцінка ефективності лікування дітей з синдромом
кашлю віком від року до шести з використанням шкали B S S (Bronchitis severity score).
Тези матеріалов науково – практичній конференції «Pro spects for development of
medicine in EU countries and Ukraine» .2018 декабрь 21-22; 7-10 (м. Влоцлавек, республіка
Польща),
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження обумовлено
низкою факторів, і, насамперед, вибір теми був пов'язаний з результатами
аналітичного огляду літератури, відповідно до якого відомо, що гострі
респіраторні вірусні інфекції продовжують займати перше місце в структурі
загальної захворюваності впродовж останніх майже ста років. Інфекційні
захворювання

дихальних

шляхів

становлять

соціальну,

медичну

та

економічну проблему. У структурі дитячої інфекційної патології гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) становлять до 80,0 %, і тенденція до
зниження їх частоти відсутня. У світі, не залежно від рівня розвитку країни,
рівень захворюваності на ГРВІ у дітей перевищує рівень всіх інших інфекцій
в 7-7,5 рази, що в 1,5-3 рази більше, ніж у дорослих, а у когорті дітей до 3
років їх питома вага складає до 65% всіх зареєстрованих гострих інфекційних
захворювань [1, 2, 31, 100, 123], а частота зустрічальності гострого бронхіту
становить від 74 ‰ до 96 ‰.
Впродовж останніх двадцяти років в Україні за даними держреєстру
захворюваності і поширеності всіх класів хвороб серед дітей та у
відповідності

до

епідеміологічного

аналізу

даних

Центру

медичної

статистики МОЗ України, перше місце посідають хвороби органів дихання,
питома вага яких у дитячій популяції сьогодні складає 63,9 % [31], у
структурі яких гострі бронхіти (ГБ) виступають однією з п'яти основних
причин амбулаторного звернення до лікаря первинної ланки та педіатра [77].
Сьогодні особливого значення при вирішенні питання контролю
захворюваності на ГРВІ та ГБ в дитячій популяції набувають заходи,
спрямовані на пошук дієвих схем раціонального лікування та оптимізоване
ведення цих пацієнтів, особливо в умовах стаціонарного лікування.
Насамперед це стосується тих можливостей, які пов’язані зі знаннями та
пошуком

нових

стратегій

лікування,

що

базуються

на

вивченні

неспецифічних механізмів та обґрунтування призначення препаратів, дія
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яких спрямована на відновлення функціонування системи мукозального
імунітету та системи інтерферону. Отже, фундаментальні відкриття з питань
функціонування неспецифічних механізмів захисту респіраторного тракту
змінили парадигму патогенетичного континууму розвитку інфекційного
процесу [3, 10].
За даними огляду літератури, розвиток патологічного процесу при ГРВІ і
ГБ пов'язаний зі зниженням рівня мукозального імунітету [20, 22, 30] та
особливостей функціонування як протимікробних пептидів, так і системи
інтерферонів. Тому можливим напрямком подальших досліджень може бути
вивчення

особливостей

роботи

системи

неспецифічного

захисту

респіраторного тракту при ГРВІ у дітей, а саме з’ясування певних аспектів
функціонування мукозального імунітету у дітей з ГБ дозволить удосконалити
терапевтичні заходи та розробити алгоритм диференційованого вибору
патогенетично обгрунтованого лікування на етапі стаціонарного ведення цих
пацієнтів.
Метою нашого дослідження було знизити частоту розвитку тривалого
перебігу гострого бронхіту у дітей за рахунок удосконалення його лікування,
розробленого на підставі вивчення змін неспецифічних факторів захисту
респіраторного тракту (дефензинів, лактоферину, інтерферонів).
Для досягнення даної мети були виконані наступні завдання:
1.
важкості

Вивчити клінічні особливості перебігу ГБ у дітей з оцінкою
стану

у

гострому

періоді

захворювання

та

у

періоді

реконвалесценції за допомогою шкали ВSS.
2.

Визначити особливості назоцитограмм у дітей, хворих на ГБ у

динаміці перебігу захворювання.
3.

Дослідити динаміку змін концентрації антимікробних пептидів у

ротоглотковій рідині у дітей з гострим бронхітом у динаміці перебігу
захворювання.
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4.

Дослідити динаміку концентрації інтерферонів у сироватці крові

та ротоглотковій рідині у дітей з гострим бронхітом у гострому періоді
захворювання та у періоді реконвалесценції.
5.

Оцінити ефективність та обґрунтувати доцільність корекції змін

мукозального імунітету у дітей з гострим бронхітом.
6.

Розробити алгоритм диференційованого вибору заходів у схемі

терапії ГБ у дітей.
Вибір та обсяг комплексу методів дослідження визначались завданнями
дисертаційної роботи: підрозділ наукових досліджень виконувався на базі
сертифікованої лабораторії лікувально-діагностичного центру ООО «Аптеки
медичної академії» (зав. лабораторією, к.б.н. Братусь О.В.), а лабораторні
аналізи першого рівня – на базі клінічної лабораторії КЗ «Дніпропетровська
міська клінічна лікарня №1»ДОР».
Дисертаційне дослідження проведене у відповідності до основних
положень GСP ICH і Гельсинської декларації, методологічно ґрунтувалось на
використанні системного підходу до комплексу досліджень і визначалось
окресленою метою і конкретними завданнями роботи.
Обстеження дітей, які були включені до програми дисертаційного
дослідження,

було

узгоджено

з

їхними

батьками

(поінформоване

погодження) та відповідало вимогам біоетичного комітету (протокол
локальної комісії з біоетики №2 біоетичної експертизи ДЗ «ДМА» від 08
лютого 2010 р.): згідно з сучасними науковими стандартами передбачені
безпечні заходи для здоров'я пацієнта, дотримання його прав, людської
гідності та морально-етичних норм відповідно до принципів Гельсинської
декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і
біомедицини та відповідних Законів України, а саме, Конституції України
(ст. 3, 21, 24, 28, 32), Основ законодавства України про охорону здоров’я (ст.
43.1, 44.1), Закону України «Про лікарські засоби» (ст. 7, 8).
Батьки чи опікуни пацієнтів отримували повну інформацію щодо
обсягу діагностичних та терапевтичних заходів та надавали письмову згоду
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на участь у науковому дослідженні, яке за своїм дизайном було
проспективним, контрольованим, рандомізованим та відкритим.
Програма дослідження за дизайном складалася з трьох етапів.
На першому етапі проведено аналіз розповсюдження ГБ в Україні та
місті Дніпро і Дніпропетровській області за даними офіційних статистичних
звітів за період 2009 – 2013 рр.
Аналіз рівнів захворюваності і поширеності всіх класів хвороб серед
дитячого населення України за даними держреєстру та офіційної статистики
дозволяють констатувати, що впродовж останніх десятиліть, на жаль, вони
залишаються дещо вищими у порівнянні з середньоєвропейським рівнем.
Перше місце за рівнем захворюваності у 2016 році, як і минулі роки
посідають хвороби органів дихання (63,9 %), що дещо нижче, ніж у 1994 році
(65,5 %); на другому місці хвороби шкіри та підшкірної клітковини  5,6%,
на третьому місці – травми. Найвищий рівень захворюваності спостерігався
серед вікової групи 0 - 6 років (1465 на 1000 відповідного населення).
Протягом 1994 – 2016 рр. має місце найвищий темп приросту
захворюваності органів дихання + 47,4 %. У нашому Дніпровському регіоні
цей показник за аналогічний період збільшився на 40,5 %.
Проведення нами ретроспективного аналізу 3362 стандартних карт
стационарного хворого дітей з ГБ, які знаходились на лікуванні в
інфекційних відділеннях КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ №1» ДОР» впродовж
п’яти календарних років відобразило превалювання частки пацієнтів до 6
річного віку – це 1193 особи віком від 1 до 3 років та 435 дітей віком від 3 до
6 років, що і обумовило подальший вибір вікового цензу пацієнтів – діти від
одного до шести років з ГБ, які на другому етапі за критеріями включення
були відібрані в основну групу спостереження.
За даними українських дослідників, у кожного п’ятого пацієнта з ГРВІ
[20, 22, 31] має місце ГБ, рівень захворюваності, який у дітей віком від 1 до 3
років коливається в межах 75–250 на 1000 дітей [123], а серед

152
госпіталізованих у інфекційні відділення для дітей з респіраторною
патологією у кожної другої або третьої дитини реєструється ГБ, що
становить від 50,0 % до 75,0 % госпіталізованих.
За нашими даними, серед причин госпіталізації домінували повторні
епізоди ГБ  131 особа (30,0 %), серед дітей у віковій групі від 3 до 6 років,
та відповідно 538 осіб (45,0 %) серед дітей від 1 до 3 років (р  0,05).
Тривалий перебіг захворювання мала кожна десята дитина, незалежно від
віку, але якщо у групі від 1 до 3 років тяжкість захворювання була
обумовлена гіпертермічним синдромом, фебрильними судомами та проявами
функціональних дихальних розладів, то у віковій групі від 3 до 6 років
основним обтяжуючим фактором було нашарування бактеріальної інфекції та
загострення хронічних (супутніх) вогнищ інфекції. В анамнезі життя кожної
третьої дитини незалежно від віку реєструвалися ГРВІ, ГКІ, ГБ та пневмонія
 298 (68,5 %) дітей в групі від 3 до 6 років, та 461 (38,6 %) дитина у віці від 1
до 3 років.
Незважаючи на відносно сприятливі прояви гострого бронхіту у дітей,
останнім часом захворювання характеризується схильністю до розвитку
затяжного й ускладненого перебігу [32, 122]. Відомо, що рекурентні, тривалі
ГРВІ, які важко перебігають, призводять до порушення адаптаційних
механізмів у дітей з раннім розвитком у них хронічних захворювань [81, 88,
105, 112].
У світі за даними огляду літературних джерел в етіологічній структурі
ГРВІ кожні 15–20 років відбуваються суттєві зміни основних збудників.
Дослідження останніх років показали, що в етіологічній структурі інфекцій
верхніх дихальних шляхів найчастіше причинно значущими чинниками
виступають віруси [83, 84, 85, 94], а використання сучасних методів
діагностики дозволяє встановити етіологічний фактор ГРВІ в 56,0–80,0 %
випадків.
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У розрізі виконання цього дисертаційного дослідження визначення
етіологічного чинника захворювання в умовах стаціонарного лікування
пацієнтів з верифікованим діагнозом ГБ проводилось лише у 20,0 % хворих
вікової групи від 1 до 3 років та у 10,0 % пацієнтів вікової групи від 3 до 6
років шляхом відбору носоглоточних змивів на вірус та бактеріологічного
дослідження мокротиння.
Вірусна етіологія ГБ серед госпіталізованих до стаціонару впродовж
проаналізованого терміну, мала місце у кожної другої дитини, яка
обстежувалась з використанням аналізу носоглоточних змивів на вірус, що
дозволило виявити спектр етіологічно значущих збудників у дітей з ГБ: на
першому місці аденовірус (35 %), на другому  респіраторно-синцитіальний
вірус (27,5 %), на третьому – вірус парагрипу 1 (15 %), і потім в 12,5 %
випадків зареєстровано вірус грипу тип А, у 7,5 %  вірус парагрипу 3 і у 2,5
%  вірус парагрипу 1.
Отримані нами результати збігаються з даними огляду літератури В.Г.
Майданника та співав. (2014), які показали, що найбільш вірогідними
чинниками ГБ залежно від їх клінічної форми є віруси, що складає до 90,0 %
(RSV-віруси, віруси парагрипу 3 типу, грип А і В, аденовіруси, риновіруси);
до 5,0 % - Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae та до 5,0 % - H.
influenzae, S. pneumoniae.
Різноманітність та мінливість вірусів, проблеми резистентності та
низької ефективності лікування на сьогодні актуалізують пошук нових дієвих
механізмів контролю інфекційного процесу та попередження розвитку
важкого й ускладненого перебігу ГРВІ, що й було одним із завдань нашого
дослідження.
У відповідності до дизайну дисертаційного дослідження на другому
етапі роботи на підставі розроблених відповідно до мети та завдань, критеріїв
включення та виключення сформовано основну групу дослідження – 122
дитини з ГБ віком від 1 до 6 років.
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Критерії включення були наступні:


Діти, з ГБ віком від 1 до 6 років, які були госпіталізовані до

стаціонарного відділення надання вторинної медичної допомоги


Верифікований діагноз ГБ, який був встановлений за критеріями

уніфікованого протоколу МОЗ №18 від 13-01-2005
Критеріями виключення були:
 діти з пневмонією, що діагностовано рентгенологічно;
 діти, які мали аномалії розвитку бронхо - легеневої системи;
 діти з вадами серцево - судинної системи;
 діти з лабораторно підтвердженими імунодефіцитними станами;
 діти, старші за 6 років.
За критеріями включення/виключення до основної групи дослідження
увійшли 122 дитини віком від 1 до 6 років з верифікованим діагнозом ГБ,
який був установлений за означеними вище критеріями.
За результатами численних досліджень вітчизняних та зарубіжних
науковців, імовірність виникнення ГБ при гострих респіраторних інфекціях
значно підвищують обтяжений анте- та інтранатальний анамнез (токсикоз
вагітності, ускладнені пологи, гіпоксія в пологах), недоношеність та
перинатальне ураження центральної нервової системи. До вагомих чинників
преморбідного фону більшість авторів також відносять гіперплазію тимусу,
хронічні розлади живлення, рахіт [116, 123, 124].
З огляду на вище викладене, нами проведено вивчення факторів, які
впливають на ризик розвитку ГБ у дітей. За нашими даними, в анамнезі 17,5
% дітей мали особливості перебігу неонатального періоду, а саме
перинатальне ураження ЦНС та у 2,5 % від загального числа спостережень
було зареєстровано неонатальну жовтяницю. На штучному вигодовуванні
було 30 % пацієнтів, медикаментозну профілактику рахіту не отримували
майже кожна друга дитина, частково вакцинованими були 30 % дітей, не
мали даних про вакцинацію  2,5 %, ознаки хронічного тонзиліту мала кожна
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третя дитина віком від 3 до 6 років з групи спостереження (10,0 % всіх
спостережень).

Нами

встановлено,

що

істотну

роль

у

формуванні

особливостей перебігу ГБ відіграють різні супутні стани, а найбільш питому
вагу мала наявність у дитини перинатального ураження центральної нервової
системи (ВР=2,08) і хронічного тонзиліту (ВР = 2,08).
Спорадично хворіючими на ГРВІ були 50,0 % дітей, мали в анамнезі
перенесені ГКІ 10,0 % з групи спостереження та у 40% випадків в анамнезі
діти вже мали епізоди ГБ. Прояви алергії в анамнезі мали 22,5 % з групи
спостереження, серед яких харчову алергію відзначено у 15 осіб (12,5 %), а
медикаментозну у 12 осіб (10,0 %). Анемія І ступеня була зареєстрована у
42,5 % наших спостережень.
За даними літератури [104, 112, 116, 123, 124] фонові стани (хронічні
порушення харчування, рахіт, анемія) у дітей є предиктами та факторами
ризику

розвитку

ГБ.

У

процесі

формування

зниженої

загальної

резистентності до респіраторних агентів значну роль відіграють гострі
інфекції, особливо перенесені на першому році життя [1, 64, 70, 72, 85, 94,
147]. Рекурентна захворюваність на першому році життя обумовлює ризики
ГРВІ та ГБ протягом подальших півтора-двох років. Показано, що після
перенесеної ГРВІ відновлення імунітету відбувається протягом 1,5-2 років [3,
172, 192, 206].
Також у нашому дослідженні показано, що в 40,0 % випадках у
родинах дітей батьки мали шкідливі звички, серед яких паління матері
підтверджено в 10 % спостережень, паління батька – в 30,0 %. Нами
доведено, що саме паління матері відігравало значну роль у формуванні
тривалого перебігу ГБ (ВР = 2,08), що співпадає з даними багатьох
дослідників про шкідливість пасивного тютюнопаління як доказового
високорангового фактора ризику тривалих сценаріїв розвитку респіраторних
захворювань дітей у подальшому.
В усіх дітей, хворих на гострий бронхіт, захворювання почалося гостро
і

проявлялося

у вигляді

катарального

і

запального

синдромів. У
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симптоматичній структурі проявів ГБ переважали кашель (2,4-2,7 балів) і
вологі різнокаліберні розсіяні хрипи (2,3-2,9 балів) за шкалою BSS. Тяжкість
стану дітей основної групи спостереження з ГБ при надходженні до
стаціонару була обумовлена виразністю та тривалістю основних клінічних
синдромів захворювання, насамперед синдромом інтоксикації, проявами
катарального синдрому та гіпертермії. Легкий перебіг ГБ мали лише 5,0 %
дітей, у той час, як середньоважкий зареєстровано у 60,0 % дітей, та важкий –
у 35,0 % відповідно.
За результатами проведеного нами кореляційного аналізу серед усіх
клінічних

ознак

ГБ,

на

розвиток

формування

тривалого

перебігу

захворювання впливали наступні: підвищення температури тіла у дитини
було фактором, що знижував ризик тривалого перебігу ГБ (ВР =-4,6). Однак
якщо температура тіла фіксувалась у межах 37,338,7°С, ризик тривалого
перебігу підвищувався (ВР = 3,2), а знижувався він тільки при підвищенні
температури до фебрильних цифр (38,740°С, (ВР =-2,3)).
Ризик виникнення тривалого перебігу ГБ підвищувався також і
залежно від тривалості лихоманки  тривалість лихоманки 12,3 дні
зменшувала ризик тривалого захворювання (ВР =-5,6), при збільшенні днів
тривалості лихоманки збільшувався і ризик пролонгації хвороби (при
тривалості лихоманки 2,3-4,7 ВР складав 1,8, а при тривалості 4,7-7,0 днів –
до 7,9).
За нашими даними, наявність у дитини сухих хрипів при аускультації
була прогностичною ознакою тривалого перебігу ГБ (ВР = 2,1), а
вислуховування вологих хрипів незначною мірою знижувало цей ризик (ВР
=-0,6). Також сухий кашель без виділення або незначним обсягом
мокротиння був ознакою тривалого захворювання (ВР = 3,2).
За нашими спостереженнями усі діти мали позитивну динаміку ГБ до
періоду реконвалесценції та зменшення загальної кількості балів BSS з 8,23 ±
0,37 у гострому періоді до 3,95 ± 0,35 у періоді реконвалесценції. Серед шкал
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BSS, найбільш значуще зменшення важкості проявів ГБ спостерігалось при
оцінюванні наявності диспное - зменшення з 2,03 ± 0,19 до 0,45 ± 0,11 (р 
0,001) у періоді реконвалесценції, та при оцінюванні кашлю і наявності болю
у грудній клітині під час кашлю з 2,28 ± 0,12 до 1,35 ± 0,11 та з 0,53 ± 0,10 до
0,00 ± 0,00 відповідно, при р  0,001.
Проведені нами лабораторно-інструментальні дослідження дітей віком
від 1 до 6 років з ГБ в динаміці оцінки змін перебігу захворювання дозволили
виявити на рівні місцевих характеристик запалення слизової порожнини носа
сталість ознак порушень цитоархітектоніки, що дозволяє констатувати факт
зберігання місцевого запалення на фоні клінічного поліпшення та свідчить
про пролангованість інфекційного процесу на даному рівні оцінки змін.
Показники периферійної крові в динаміці оцінки перебігу ГБ мали
класичні фазові зміни гемограми для означеного патологічного процесу, що
співпадає з даними багатьох дослідників.
Проведення

статистичної

обробки

отриманих

нами

результатів

дозволило констатувати, що прогностично значущим у загальному аналізі
крові

виявилось

визначення

кількості

гранулоцитів

(еозинофіли,

паличкоядерні, сегментоядерні клітини). Кількість еозинофілів менше 4,0 %,
паличкоядерних клітин менше 10,3 %, а сегментоядерних менше 33,7 %
зменшувала відносний ризик тривалого перебігу ГБ (ВР =-1,4; ВР =-2,8 та ВР
=-5,9 відповідно).
Треба зазначити, що хоча рентгенографія ОГП проводилась за
показаннями та необхідністю виключення пневмонії, однак ні у жодної
дитини не було підтверджено запалення паренхими легень, що ще раз
підкреслює відсутність обов’язковості даного виду обстеження у пацієнтів з
клінічним діагнозом ГБ, і співпадає з останніми рекомендаціями асоціації
сімейних лікарів США, 2016 рік.
За отриманими нами даними у дітей від 1 до 6 років з ГБ мало місце
достовірне зниження концентрації IFN- у сироватці крові з 1,38 ± 0,15нг/мл
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у гострому періоді захворювання до 0,93 ± 0,12 нг/мл у періоді
реконвалесценції (р  0,03 ); підвищення концентрації IFN- у ротоглотковій
рідині з 0,93± 0,12 нг/мл до 1,25 ± 0,11 нг/мл у періоді реконвалесценції (р 
0,034); підвищення концентрації HNP 1-3 у ротоглотковій рідині з 1,33 ± 0,1
нг\мл у гострому періоді захворювання до 1,88 ± 0,18 у періоді
реконвалесценції та тенденція до зниження концентрації лактоферину в
ротоглотковій рідині з 1,81 ± 0,17 мкг/мл до 1,77 ± 0,12 мкг/мл відповідно.
Ми виявили певний зв’язок між рівнями γ-інтерферону та α-дефензинів
у ротоглотковій рідині та тривалістю хвороби. І якщо рівень інтерферону у
межах 1,83 – 2,4н г/мл знижував ризик тривалого перебігу ГБ (ВР =-3,8), то
концентрація α-дефензинів 2,2  3,1 нг/мл суттєво підвищувала цей ризик
(ВР = 3,2). На підставі узагальнення отриманих нами результатів сукупності
клініко-анамнестичних, лабораторно-інструментальних та імунологічних
характеристик дітей віком від 1 до 6 років, які мали ГБ, нами визначені
високоінформативні клініко-анамнестичні, лабораторні та імунологічні
чинники та створено прогностичну таблицю, що дає можливість розрахувати
ймовірність розвитку тривалого перебігу захворювання у дітей з ГБ.
Принцип роботи з математичною моделлю прогнозу розвитку
тривалого перебігу захворювання у дітей з ГБ полягає у складанні
діагностичних коефіцієнтів (ДК), які відповідають виявленим ознакам у даної
дитини.

Ймовірність

формування

тривалого

перебігу

захворювання

становить 80,0 % при досягненні суми ДК 6 балів, 90,0 % — 9,5, а 95,0 % —
13 балів.
Показники ефективності даної математичної моделі прогнозу розвитку
тривалого перебігу ГБ у дітей становили: специфічність –89,3 %, чутливість
– 87,5 %, тест прогнозування позитивного результату – 95,6 %, тест
прогнозування негативного результату – 72,9 %.
Таким чином, для оптимізації роботи лікарів первинної та вторинної
ланки надання медичної допомоги нами розроблена проста математична
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модель прогнозування ймовірності розвитку тривалого перебігу ГБ, яка
дозволяє своєчасно формувати групу ризику з тривалого перебігу ГБ та
проводити заходи, які мінімізують ці ризики.
На третьому етапі дисертаційного дослідження на підставі аналізу
особливостей перебігу ГБ вірусної етіології у дітей віком від 1 до 6 років,
врахування причин звернення та необхідності госпіталізації на вторинний
рівень медичної допомоги, що насамперед було обумовлено важкістю стану
дитини, оцінка стану місцевого запалення на слизових носа за даними
назоцитограми та наявність доказової бази ефективності та можливості
патогенетично

обґрунтованого

включення

препаратів

рекомбінантних

інтерферонів, пробіотиків, бактеріальних лізатів та сухого екстракту листів
плюща з метою відновлення показників неспецифічного імунітету у дітей
даної вікової категорії, нами випадковим способом обрано 60 дітей, які за
видом терапевтичних заходів були поділені на чотири підгрупи за
характером підсилення стандартної терапії. З метою підтримки саногенезу
гострого бронхіту в когорті госпіталізованих дітей I підгрупа (27 дітей) до
стандартної терапії додатково отримувала рекомбінантний інтерферон, II
підгрупа (22 дитини) до стандартної терапії отримувала додатково
пробіотичний препарат, який вміщувавштами Bacillus subtilis, III підгрупа (20
дітей) отримувала бактеріальний лізат ОМ-85 для підсилення ефектів
стандартного лікування та IV (23 дитини) сухой екстракт листя плюща з
наступним

аналізом

клініко-імунологічної

ефективності

різних

схем

лікування дітей віком від 1 до 6 років з ГБ. Групою порівняння були діти з
ГБ, співставлені за віком та статтю (30 дітей), які в умовах стаціонарного
лікування отримували лише стандартну терапію (оральна регідратація,
вітамінотерапія, симптоматична терапія).
З огляду на те, що основними етіологічними факторами ГБ є
респіраторнотропні віруси, в клінічній практиці при лікуванні хворих з ГПБ
широко застосовують препарати інтерферону [9, 65, 39, 43, 53, 71, 78].
Перевагою використання супозиторіїв у дітей виступає краща біодоступність
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препарату в порівнянні з назальними формами інтерферонів. По-перше,
засоби, що всмоктуються в прямій кишці, у меншій мірі трансформуються в
печінці, тобто знижується ризик розвитку побічних реакцій. По-друге, і в
педіатричній практиці це є важливим аргументом, тому що явища риніту,
який супроводжується значним виділенням слизу, суттєво знижують
всмоктування препарату зі слизової оболонки носових ходів.
Додавання рекомбінантного інтерферону до стандартної терапії у дітей
першої підгрупи спостереження призводило до появи достовірних змін
клінічних проявів ГБ за шкалою BSS в динаміці перебігу захворювання спостерігалась достовірно менша виразність таких проявів хвороби, як
кашель (t-критерій = 4,92; p = 0,00005), аускультативне визначення хрипів (tкритерій = 4,95; p = 0,00005 ), диспное (t-критерій = 4,02; p = 0,0005), що
узагальнювалось показником суми балів BSS, що дорівнювався 3,4 ± 0,4 (tкритерій = 6,25; p = 0,000002) у порівнянні з пацієнтами, що отримували
лише стандартну терапію  5,2 ± 0,5. Ректальне призначення препарату
рекомбінантного

α2β-інтерферону

супроводжувалося

достовірним

зменшенням тривалості загальнозапального синдрому, а саме тривалості
періоду лихоманки 2,3 ± 0,3 проти 3,5 ± 0,4 у дітей, які не отримували
рекомбінантний інтерферон (р ≤ 0,05). У 85,0 % хворих, які отримували
стандартну терапію в поєднанні з препаратом рекомбінантного α2βінтерферону, одужання реєструвалось на 7 добу захворювання, у той час як у
хворих, які отримували тільки стандартну терапію, одужання на 7 добу
відзначено тільки в 46,0 % випадків.
Включення рекомбінантного 2-інтерферону до стандартної терапії
призводило до формування більш контрольованого плину запалення в
організмі дитини на рівні проективного імунітету й було пов’язано зі змінами
вмісту LF. Ймовірно, що вплив терапії рекомбінантним α2β-інтерфероном на
процес одужання при ГБ реалізується через індукцію активності синтезу
лактоферину в респіраторному тракті, а саме підвищення концентрації LF
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сприяє елімінації інфекційних агентів і більш швидкому регресу запального
процесу при ГБ у дітей. Проведений нами кореляційний аналіз показав, що
під

впливом

терапії,

підсиленої

додаванням

рекомбінантного

α2β-

інтерферону відбувалася зміна матриці взаємозв’язків між концентрацією
IFN-, HNP 1-3 і LF. На тлі лише стандартної терапії (група спорівнення)
мала місце наявність прямого взаємовпливу концентрації HNP 1-3 та LF в
гострий період ГБ (r = 0,40), концентрацій IFN- в сироватці крові (r = 0,69) і
HNP 1-3 (r = 0,43) в ротоглотковій рідині в гострому періоді і в періоді
реконвалесценції ГБ; і зворотньо-пропорційний зв'язок між концентраціями
HNP 1-3 в ротоглотковій рідині на початку хвороби і LF в ротоглотковій
рідині в періоді реконвалесценції (r=-0,39).У хворих, що одержували до
стандартної терапії додатково ректальний препарат рекомбінантного α 2βінтерферону,

відзначалося

значне

збільшення

сили

та

щільності

кореляційного зв’язку до r=0,98 концентрації IFN- в сироватці крові в
динаміці перебігу від гострого періоду до реконвалесценції і з'являлася
негативна залежність концентрації. IFN- (r =-0,49) в ротоглотковій рідині в
періоді реконвалесценції від рівня IFN- в сироватці крові на початку
захворювання. Також за нашими даними зникала позитивна залежність рівня
концентрації LF у період реконвалесценції від рівня HNP 1-3 в ротоглотковій
рідині на початку захворювання.
Підвищення рівня залежності концентрації IFN- у сироватці крові на
початку і в кінці захворювання на тлі терапії ректальним рекомбінантним
α2β--інтерфероном,

ймовірно,

демонструє

можливість

препарату

пролонгувати певний рівень активності функціонування механізмів продукції
IFN- до періоду завершення інфекційного процесу. Враховуючи, що з IFN-
асоційована активність натуральних кілерів і цитотоксичних CВ8 +клітин
[3,9], ми вважаємо, що даний механізм дії рекомбінантного α2β-інтерферону
зумовлює ефективність кліренсу вірусних антигенів при ГБ у дітей.
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Ймовірно, що вплив терапії рекомбінантним α2β-інтерфероном на
процес одужання при ГБ реалізується через індукцію активності синтезу LF в
респіраторному тракті. Відомо, що LF має антибактеріальну, противірусну,
протигрибкову і антипаразитарну дію.
У протиінфекційному захисті LF відіграє істотну роль, особливо в
ранній період захворювання. Завдяки своїм антимікробним властивостям LF
уважається ключовим компонентом першої ланки протиінфекційного захисту
організму [10, 20]. На ранніх етапах інфекційного процесу лактоферин має
досить виражену противірусну активність щодо респіраторнотропних вірусів
– грипу, респіраторно-синцитіального, аденовірусу [80, 81, 128, 160, 225,
235].

Уважають,

що

LF,

зв'язуючись

з

вірусними

структурними

поліпептидами або з їх клітинними рецепторами макроорганізму, просторово
роз'єднує інфекційний агент і рецептор [237]. Противірусна активність LF
обумовлена здатністю його молекули зв'язуватися з глікозаміногліканами,
гепарансульфатами і вірусними частками. Ядерна локалізація LF, виявлена в
різних типах епітеліальних клітин людини, свідчить про те, що LF надає
противовірусну дію не лише на ранній стадії взаємодії вірусу з поверхневими
рецепторами клітини, але й після проникнення вірусу в клітину [3,170,191].
LF також підсилює активність NK-клітин і Th1-асоційовану відповідь,
функціонування яких визначає ефективність саногенезу при вірусних
інфекціях [22, 237, 275, 282]. На нашу думку, підвищення продукції LF
клітинами слизової оболонки на тлі терапії із застосуванням α2β-інтерферону
сприяє кліренсу вірусних агентів і вирішенню запального процесу. Більш
висока

концентрація

IFN-,

яка

спостерігалася

в

гострому

періоді

захворювання, ніж у період реконвалесценції у хворих на ГБ, є закономірним
феноменом на тлі гострих респіраторних захворювань [3, 9, 10]. Ми
вважаємо, що ректальне призначення рекомбінантного α2β -інтерферону є
патогенетичним методом лікування ГБ у дітей.
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Таким чином, застосування в терапії рекомбінантного інтерферону
альфа- 2β у хворих з ГБ сприяло більш швидкому зменшенню клінічних
ознак захворювання (t-критерій = 6,25; p = 0,000002) та призводило до
скорочення тривалості як катарального, загальнозапального синдромів, так і
тривалості всього захворювання. Призначення ректального α2β-інтерферону
дітям, хворим на ГБ, супроводжується більш швидким зникненням кашлю,
аускультативних хрипів, диспное. Більш швидкий регрес катарального
синдрому був пов'язаний з підвищенням концентрації LF в ротоглотковій
рідині в періоді реконвалесценції.
Результати проведених Кокранівських досліджень і метааналізів
продемонстрували

ефективність

профілактики

і

лікування

різними

пробіотичними бактеріями ГРІ. Уважають, що пробіотичні бактерії сприяють
одужанню і перешкоджають виникненню ГРІ переважно за рахунок своєї
імуномодулюючої дії [208, 209, 215].Деякі пробіотичні бактерії, продукуючи
білки,

які

імітують

структурні

протеїни

вірусів,

мають

виражену

противірусну дію. Бактерії Bacillus subtilis одні з небагатьох пробіотичних
бактерій, які мають не тільки імуномодулюючу дію, але й виражений
противірусний ефект на респіраторнотропні віруси [16]. Бактерії Bacillus
subtilis також володіють здатністю продукувати різноманітні протимікробні
та

противірусні

пептиди

[232].

Мікроорганізми

Bacillus

subtilis

є

пробіотичними бактеріями, які мають хороший профіль біологічної безпеки
[267, 274]. Враховуючи противірусну та імуномодулюючу дію пробіотичних
бактерій Bacillus subtilis, можна передбачити наявність у них терапевтичного
потенціалу при лікуванні ГБ у дітей.
У дітей II підгрупи, які додатково отримували препарат, що містить
бактерії Bacillus subtilis, реєструвалось більш швидке зменшення всіх
клінічних проявів ГБ. За шкалою BSS загальна сума балів, на період
реконвалесценції у дітей, що отримували стандартну терапію, становила 5,2
± 0,5, а на тлі стандартної терапії в поєднанні з препаратом, що містить
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бактерії Bacillus subtilis 3,4 ± 0,4 (t-критерій = 6,25; p = 0,000002).
Встановлено, щодо періоду одужання у хворих з ГБ, які отримували
стандартну терапію в поєднанні з препаратом, що містить бактерії Bacillus
subtilis, спостерігалася достовірно менша виразність таких проявів хвороби,
як кашель (t-критерій = 4,92; p = 0,00005), аускультативне визначення хрипів
(t-критерій = 4,95; p = 0,00005 ), диспное (t-критерій = 4,02; p = 0,0005), ніж у
хворих, які отримували тільки стандартну терапію.
Застосування пробіотичних бактерій Bacillus subtilis супроводжувалося
достовірним зменшенням тривалості загальнозапального синдрому. Зокрема,
тривалість періоду лихоманки на тлі стандартної терапії та терапії, поєднаної
з препаратом, що містить бактерії Bacillus subtilis, становила 3,5 ± 0,4 і 2,3 ±
0,3, відповідно (t-критерій = 2,40; p = 0,0245). Нами доказано, що регрес
клінічних проявів захворювання був пов'язаний з підвищенням концентрації
LF в ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції.У пацієнтів II підгрупи
у 71,4 % випадків спостерігалося одужання на 7 добу захворювання, в той
час як у хворих, які отримували тільки стандартну терапію, одужання на 7
добу відзначено менше, ніж у половини (46,0 %) наших спостережень.
Нами показано, що у гострий період ГБ рівень IFN- в сироватці крові
становив 1,38 ± 0,15 та 1,85 ± 0,12 нг/мл у хворих, які не отримували або
отримували препарат, що містить бактерії Bacillus subtilis відповідно; а до
періоду реконвалесценції відбувалося достовірне зниження його рівня до
0,93 ± 0,12нг/мл (t-критерій = 2,34; p = 0,0282); 1,21 ± 0,12 нг/мл, відповідно
(t-критерій = 3,77; p = 0,0009). Імунологічна ефективність терапіі дітейз ГБ з
використанням препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, представлена
достовірним (t-критерій = 3,02; p = 0,0057) збільшенням концентрації LF до
1,96 ± 0,07мкг/мл в ротоглотковій рідині до періоду реконвалесценції ГБ, яке
не спостерігалося у дітей групи порівняння.
Кореляційний аналіз показав, що під впливом терапії ГБ, підсиленої
додаванням препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, відбувалися
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зміни структури кореляційних зв'язків між концентрацією IFN- в сироватці
крові і ротоглотковій рідині, HNP1-3 і LF в ротоглотковій рідині. На тлі
стандартної терапії мали місце позитивні зв’язки концентрації HNP1-3 і LF в
гострий період ГБ (r = 0,40), концентрацій IFN- в сироватці крові (r = 0,69) і
HNP 1-3 (r = 0,43) в ротоглотковій рідині в гострому періоді і в періоді
реконвалесценції захворювання; і зворотньо-пропорційний зв'язок між
концентраціями HNP1-3 в ротоглотковій рідині на початку хвороби і LF в
ротоглотковій рідини в періоді реконвалесценції .( r =-0,39).
У хворих, які отримували препарат, що містить бактерії Bacillus subtilis,
відзначалося зниження сили залежності від r = 0,69 до r = 0,30 концентрації
IFN- в сироватці крові в періоді реконвалесценції від рівня концентрації
IFN- в сироватці крові, що спостерігався на початку захворювання.
З'являлася позитивна залежність рівня концентрації IFN- і LF в
ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції хвороби від їх же рівнів на
початку захворювання. Змінювалася спрямованість залежності концентрації
LF в ротоглотковій рідині в періоді реконвалесценції від концентрації HNP13 в ротоглотковій рідині на початку захворювання із зворотньо-пропорційної
(r = -0,39) на прямо-пропорційну (r =0,47).
Нами продемонстровано, що застосування препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis, дітям, хворим на ГБ, призводить до вкорочення
тривалості як катарального, загальнозапального синдромів, так і тривалості
всього захворювання. Призначення препарату, що містить бактерії Bacillus
subtilis, дітям, хворим на ГБ, супроводжується більш швидким зникненням
кашлю, аускультативних хрипів, диспное. Регрес клінічних

проявів

захворювання був пов'язаний з підвищенням концентрації LF в ротоглотковій
рідині в періоді реконвалесценції. Цікавим є поява прямої залежності вмісту
IFN- в ротоглотоковій рідині на початку і періоді реконвалесценції
захворювання. Цілком імовірно, що препарат, якій містить бактерії Bacillus
subtilis, синхронізує активність IFN--продуцентів мукозального імунітету. З
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огляду на кореляційну залежність вмісту HNP 1-3 і LF в ротоглотковій рідині
протягом ГБ, можна вважати, що бактерії Bacillus subtilis виступають в якості
екзогенного «диригента» ефекторних механізмів мукозального імунітету.
Зокрема, продемонстровано, що призначення бактерій Bacillus subtilis
експериментальним тваринам індукує посилення експресії рецепторів TLR-2
і TLR-9 клітинами мигдаликів і сприяє збільшенню представництва кількості
імунних клітин у слизовій оболонці носової порожнини і мигдаликів
[209,210]. Також спори бактерій Bacillus subtilis можуть брати участь в
процесі доставки антигену вірусного інфекта, зокрема, вірусу H5N1, на
антигенпрезентуючі клітини, підсилюючи активність реакції адаптивної
імунної системи [208, 211]. Координація функціонування механізмів, що
беруть участь у противірусному захисті, й посилення концентрації LF в
ротоглотковій рідині, які асоційовані із застосуванням препарату, що містить
бактерії Bacillus subtilis, ймовірно і зумовлюють ефективність саногенезу ГБ
у дітей.
Таким чином, застосування препарату, що містить бактерії Bacillus
subtilis, при лікуванні дітей, хворих на ГБ, сприяє достовірно більш
швидкому одужанню і підвищенню концентрації LF в ротоглотковій рідині
до періоду реконвалесценції захворювання. Ефективність застосування
препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, становить 71,4%. Згідно з
отриманими даними, застосування препарату, що містить бактерії Bacillus
subtilis, має координуючий вплив на функціонування ефекторних механізмів
мукозального і системного імунітету. Можна вважати, що призначення
препарату, що містить бактерії Bacillus subtilis, є патогенетичнимметодом
лікування гострого бронхіту у дітей.
Різноманітність і численність збудників інфекційних захворювань, з
якими перманентно стикається слизова оболонка респіраторного тракту (у
середньому

міський

мікроорганізмів),

житель

припускає

вдихає
наявність

не

менше

складної,

104–105

різних

мультикомпонентної

організації локального захисту респіраторного тракту [15, 18]. Ми вважаємо
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за доцільне вивчення лікувального використання бактеріальних лізатів як
препаратів, здатних підсилити неспецифічну імунну відповідь [175, 183, 187,
204, 216, 221].
Відкриття цитокінів та вивчення їх ролі, особливо ролі IFN у патогенезі
ГРВІ, визначили пріоритети дослідження цитокінового статусу для розуміння
патогенезу вірусних інфекцій та причин формування ускладненого перебігу
захворювань, а також вплинули на розробку нових напрямків лікування
вірусних захворювань, зокрема застосування препаратів, здатних активувати
неспецифічний імунний захист організму [160, 192].
Інтерферон є важливим медіатором імунної системи, що продукується
відразу після надходження вірусу в організм та індукує розвиток
неспецифічного противірусного імунного захисту. Але для запобігання
подальшому розвитку інфекційного процесу ендогенного інтерферону
недостатньо, до тогож ряд вірусів пригнічує його продукцію. Для більшості
вірусних інфекцій встановлено пряму залежність між вмістом інтерферону в
крові і тяжкістю захворювання. При тяжкому перебігу захворювання рівень
інтерферону,

а

також

інтерферон-продукуюча

активність

клітин

макрофагально-моноцитарноїлінії знижується, а при легкому - зростає [9, 10].
Існують два основні підходи до використання IFN при вірусних
захворюваннях - введення готових препаратів екзогенного та стимуляція
вироблення ендогенного IFN. Застосування готових препаратів INF людини є
ефективним, але їх виготовлення є дорогим та складнимпроцесом. Іншим
методом лікування захворюваньвірусної природи є індукція власного
(ендогенного) INF. Після стимуляції утворюється високоактивний INF,
специфічний для організму-господаря. У продукції ендогенного INF беруть
активну участь різноманітні клітини організму, відбувається стимуляція
інших

механізмів

неспецифічної

резистентності

(фагоцитоз,

утворенняантитіл, система комплементу та ін.). У той же час улітературі є
досить багато даних про імуномодулюючі ефекти бактеріальних лізатів [175,
183, 187, 204, 216, 221].
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Використання бактеріальних лізатів зумовлює контакт антигенів
найбільш значущих збудників гострих респіраторних захворювань з
макрофагами, що перебувають у слизових оболонках респіраторного та
шлунково-кишкового тракту, з подальшою їх презентацією лімфоцитам
MALT-системи (лімфоїдна тканина, асоційована зі слизовими). У результаті
цього

з’являються

комітовані

клони

В-лімфоцитів,

що

продукують

специфічні антитіла до антигенів збудників, що містяться в бактеріальних
імунотропних препаратах. Крім того, міграція комітованих В-лімфоцитів в
інші лімфоїдні утворення MALT-системи і подальша їх диференціація в
плазмоцити призводять до продукції специфічного секреторного IgA і
розвитку ефективного місцевого імунного захисту проти основних збудників
гострих

респіраторних

захворювань.

Оскільки

бактеріальні

лізати

представлені комплексними препаратами, що містять РАМР, одним із
механізмів їх дії є вплив на вроджену імунну систему переважно через
сигнальні образрекогнуючі рецептори. Ефективність використання цієї групи
препаратів пов’язана з активацією ефекторів вродженого імунітету.
Призначення імуномодуляторів бактеріального походження набуло значного
поширення в багатьох країнах: сьогодні в усьому світі з моменту їх
комерціалізації даними препаратами було проліковано близько 150 млн
пацієнтів [4, 16, 17, 34, 39, 136, 157, 172, 175, 183].
Клінічна ефективність додавання бактеріального лізату ОМ-85 до
стандартної

терапії

дітей

з

ГБ

у

проведеному

нами

дослідженні

підтверджується тим, що середня тривалість лихоманки у дітей з ГБ в III
підгрупі становила 2,8 дня, у групі порівняння — 3,5 дня, симптоми
інтоксикації — 2,3 і 2,9 дня відповідно, середня тривалість катаральних явищ
— 4,2 дня, у групі спорівнення — 4,6 дня відповідно. Позитивна динаміка
катарального синдрому до періоду реконвалесценції була відзначена у 17
(85,0 %) пацієнтів третьої підгрупи і у 15 (50,0 %) групи порівняння, які
отримували лише стандартну терапію ГБ. Залишкові катаральні явища до
закінчення 10-денного курсу лікування збереглися у трьох пацієнтів, які в
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схемі лікування додатково отримували препарат OM-85 і у 5 групи
порівняння (стандартна терапія ГБ). Таким чином, додавання до стандартної
терапії бактеріальних лізатів у хворих з ГБ сприяло більш швидкому
зменшенню клінічних ознак захворювання (t-критерій = 6,25; p = 0,000002).
Оцінка ефективності підсилення стандартної терапії з використанням
шкали BSS показала, що загальна сума балів, яка характеризує тяжкість
проявів захворювання на період реконвалесценції у дітей, що отримували
стандартну терапію, становила 5,2 ± 0,5, а на тлі стандартної терапії в
поєднанні з препаратом OM-85 3,4 ± 0,4 (t-критерій = 6,25; p = 0,000002).
Імунологічна ефективність включення до стандартної терапії препарату
OM-85 підтверджена доведеною статистично значущою різницею за
динамікою рівня IFN-α до періоду реконвалесценції в групах порівняння рівень IFN-α збільшився в середньому на 51,09 од. (приріст на 84,5 %), проте
у дітей контрольної групи — лише на 21,33 од. (приріст на 37,2 %) (p ≤ 0,01 ).
Необхідно зазначити, що застосування препарату ОМ-85 у схемі
лікування ГБ супроводжувалося й достовірним змінами назоцитограмм.
Включення OM-85 у терапію ГБ у дітей дозволяє зменшити тривалість
катарального синдрому та важкості проявів ГБ за шкалою BSS, сприяє більш
швидкому

одужанню

хворих

за

рахунок

зниження

тривалості

інтоксикаційного синдрому, катаральних явищ на тлі підвищення рівня IFN-α
в периферичній крові, і тому є ефективним заходом, спрямованим на
підсилення саногенезу ГБ за рахунок активації неспецифічного імунітету та
зменшення виразності місцевого запалення на слизових носа відповідно до
відновлення цитоархітектоніки слизової та її клітинного складу. Безпечність
застосування OM-85 підтверджена відсутністю будь-яких негативних
реакцій, пов’язаних з прийомом препарату.
Останнім часом відзначається патоморфоз гострих респіраторних
захворювань у дітей, який характеризується схильністю до розвитку
затяжного і ускладненого перебігу [1, 2, 30]. Під час лікування ГБ,
враховуючи, що одним з ключових проявів ГБ є кашель, поряд із
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застосуванням етіотропних лікарських засобів широко застосовуються
відхаркувальні препарати, які сприяють відновленню дренажної функції
бронхіального

дерева

і

попереджають

розвиток

затяжного

перебігу

захворювання[41, 43, 70, 77]. У численних клінічних дослідженнях
продемонстровано високий профіль ефективності та безпеки застосування
сухого екстракту листя плюща звичайного (Hederae helicis e folium), що
належить до сімейства Araliaceae, при лікуванні ГРІ як у дітей, так і в
дорослих. Ми припускаємо, що дія сухого екстракту листя плюща
звичайного
проявляється

не

обмежується

також

впливом

індукцією
на

відхаркувального

продукцію

ефекторних

ефекту,

а

молекул

неспецифічного захисту респіраторного тракту, що зумовлено високим
вмістом сапонінів.
У дітей IV підгрупи спостереження за видом модифікованого
лікування, які отримували сухой екстракт листя плюща звичайного, на час
періоду одужання спостерігалася достовірно менша виразність таких проявів
хвороби, як: кашель (t-критерій = 2,68; p = 0,01), аускультативне визначення
хрипів (t- критерій=6,96; p=0,000001), диспное (t-критерій = 5,81; p =
0,000001), у назоцитограмі помічена позитивна динаміка за рахунок
зниження кількості лейкоцитів на слизовій з 16,7 ± 3,8 до 8,0 ± 1,7 (t-критерій
= 2,09; p = 0,047), що не реєструвалось у хворих групи порівняння.
Включення сухого екстракту листя плюща звичайного до стандартного
лікування дітей, хворих на ГБ, достовірно (t-критерій = 2,07; p = 0,046)
сприяло збільшенню вмісту лактоферину в ротоглотковій рідині на час
періоду реконвалесценції захворювання, що не реєструвалось у дітей з ГБ
контрольної групи.
Кореляційний аналіз дозволив виявити наступні закономірності. У
хворих, які отримували препарат плющу, з’являвся обернено-пропорційний
зв'язок змісту IFN- в сироватці крові в гострому періоді з рівнем
концентрації IFN- ротоглотковій рідині r =-0,35 в періоді реконвалесценції.
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Призначення препарату сухого екстракту листя плюща звичайного
дітям під час лікування ГБ сприяє швидшому одужанню й скороченню
тривалості катарального синдрому. Так на тлі терапії даним препаратом
швидше регресують прояви кашлю, утрудненого дихання, скорочується
період аускультативної реєстрації вологих хрипів над поверхнею легень.
Більш

швидке

підвищенням

зникнення

концентрації

катарального
LF

в

синдрому

ротоглотковій

супроводжується
рідині

в

періоді

реконвалесценції. На нашу думку, посилення продукції LF клітинами
слизової оболонки на тлі терапії препаратом екстракту листя плюща
звичайного є ще одним патогенетичним механізмом противірусної та
протизапальної дії сухого екстракту листя плюща звичайного.
Згідно з результатами, отриманими Eun-Hye Hong і співавт., сухой
екстракт листя плюща звичайного має противірусну дію. Автори показали,
що трітерпеноїдний сапонін листя плюща гедерасапонін F пригнічує синтез
віріонів грипу A/PR/8 й підвищує ефективність терапії озельтамівіру.
Ймовірно, що посилення продукції LF на тлі лікування препаратом екстракту
листя плюща звичайного також сприяє зниженню вірусного навантаження.
Встановлено, що на ранніх етапах інфекційного процесу LF має досить
виражену противірусну активність щодо вірусу грипу, респіраторносинцитіального вірусу та аденовірусу [3, 11]. Вважають, що LF, зв'язуючись з
вірусними структурними поліпептидами або з клітинними рецепторами
(глікозаміногліканами,

гепарансульфатом)

макроорганізму,

просторово

роз'єднує інфекційний агент і рецептор, перешкоджаючи закріпленню вірусів
на поверхні клітинної мембрани [10, 11]. Ядерна локалізація LF, виявлена в
різних типах епітеліальних клітин людини, свідчить про те, що LF має
противірусну дію не тільки на ранній стадії взаємодії вірусу з поверхневими
рецепторами клітини, але й після проникнення вірусу в клітину. Здатність LF
проявляти виражену противірусну активність підкреслює його значення в
системі захисту слизової оболонки респіраторного тракту від патогенних
інфектів [11, 181, 194].
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На думку Janka Schulte Michels і співавт., компоненти сухого екстракту
листя плюща звичайного підвищують стабільність комплексу фактора
транскрипції NF-κB з його інгібіруючим фактором IκBα, що перешкоджає
ядерній транслокації фактора транскрипції NF-κB і, як наслідок, індукції
транскрипції прозапальних генів. Компоненти сухого екстракту листя плюща
звичайного перешкоджають або гальмують продукцію TNF-α і IL-6. Сапонін
листя плюща - гедерасапонін F - пригнічує рекрутинг прозапальних
CD11b+Ly6+ і CD11b+Ly6int моноцитарних клітин у респіраторному тракті під
час вірусної інфекції .
У модуляції активності запальної реакції бере участь і LF. Лактоферин
уважають гострофазовим білком, який функціонує як представник сімейства
«алармінів», що вивільняються з нейтрофілів після їхнього інфікування. LF
бере участь в організації зв'язку між нейтрофілами і дендритними клітинами,
стимулюючи перехід від вродженої до адаптивної імунної відповіді [269,
272]. LF, взаємодіючи з В-лімфоцитами, сприяє антитілоутворенню [275].
LF впливає на клітини макроорганізму, взаємодіючи:
1) з мультилігандними рецепторами - LRP1, LRP2 (low-densitylipo
protein receptor-relatedproteins-1, -2),
2) з інтелектином 1, що експресується на моноцитах, лімфоцитах,
епітеліоцитах тонкого кишечника;
3) з нуклеоліном. LF може взаємодіяти з дрейфуючим між мембранною
поверхнею і клітинним ядром поверхневим нуклеоліном. Проникаючи в ядро
клітини, лактоферин зв'язується зі специфічними ділянками ДНК та таким
чином регулює процеси транскрипції генів, продукти яких беруть участь у
регуляції різноманітних фізіологічних і патофізіологічних процесів [11, 275].
Лактоферин має імуномодулюючу активність, викликаючи як про-, так
і протизапальні ефекти. [11, 278]. Протизапальний ефект LF, переважно,
обумовлений його здатністю зв'язуватися з такими патоген-асоційованими
молекулярними

паттернами

(РАМР),

як

ліпополісахариди

(LPS)

і
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неметильований CpG бактеріальної ДНК. LF перешкоджає їх взаємодії з TLR
і, як наслідок, сприяє зниженню рівня продукції прозапальних цитокінів [11].
Крім того, що LF нейтралізує вільний LPS, він взаємодіє з CD14 аксесуарною молекулою механізмів рекогніціі PAMP, порушуючи активацію
TLR4 [210]. Також LF пригнічує активність рецепторів TLR2, TLR9.
Рестрикція збудження TLR обмежує рівень активації фактора транскрипції
NF-κB [31], як наслідок, відбувається зменшення продукції прозапальних
цитокінів та хемокінів (IL-1α і β, IL-6, CXCL8/IL-8, TNF-α, IL-12, IL-15, IFNα і IFN-β), циклооксигеназ (COX1 і COX2) і генерації монооксиду азоту;
експресії протеїнів, що беруть участь в ініціюванні адаптивних імунних
реакцій (CD80, CD86 і CD40). З огляду на наявність рецепторів на поверхні
моноцитів, макрофагів, лімфоцитів до лактоферину, на думку Orla M
Conneely[3,11], даний протеїн може безпосередньо пригнічувати продукцію
прозапальних цитокінів імуноцитів.
В

експерименті

продемонстровано,

що

внутрішньоочеревинне

введення лактоферину мишам з гострим ураженням легень сприяє зниженню
рівня запальної реакції. Після введення LF мишам з гострим LPSіндукованим ураженням легень спостерігається значне зниження активності
легеневої мієлопероксидази, концентрації TNF-α й кількості імуноцитів в
рідині

бронхо-альвеолярного

лаважу,

а

також

ступеня

інфільтрації

запальними клітинами тканини уражених регіонів легень і вираженості
набряку тканин [11].
Таким чином, компоненти сухого екстракту листя плюща звичайного
прямо або за рахунок індукованого ними лактоферину, пригнічуючи
реплікацію вірусів
сприяють

і гальмуючи активність фактора транскрипції NF-κB,

саногенезу

при

ГБ

та

знижують

ймовірність

розвитку

пролонгованого перебігу захворювання. Сухой екстракт листя плюща
звичайного, сприяючи продукції лактоферину, не впливає на рівень вмісту
HNP 1-3 в ротоглотковій рідині. Цілком ймовірно, що в основі даного
феномену лежить протизапальна активність сухого екстракту листя плюща,
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що

перешкоджає

рекрутуванню

нейтрофілів.

Обмеження

кількості

нейтрофілів, залучених у місце ураження, наразі й обумовлює відсутність
приросту концентрації HNP. Однак, можливо, що компоненти сухого
екстракту листя плюща звичайного не впливають на сигнальні шляхи, що
асоційовані з продукцією дефензинів.
На нашу думку, посилення продукції LF клітинами слизової оболонки
на тлі терапії препаратом сухого екстракту листя плюща звичайного є ще
одним патогенетичним механізмом противірусної та протизапальної дії
сухого екстракту листя плюща звичайного.
Таким чином, для препаратів рекомбінантного IFN та пробіотичного
препарату підтверджено ефективність та контроль запалення з підвищенням
антибактеріального імунітету. Бактеріальні лізати мали суттєвий вплив на
рівень IFN-, підсилюючи тим самим першу ланку імунного захисту, а
імунологічний вплив сухого екстракту листя плюща звичайного був
обумовлений впливом на концентрацію LF у ротоглотковій рідині, тобто
сухой екстракт листя плюща звичайного містить антибактеріальну дію.
Узагальнення результатів дисертаційного дослідження дозволило
розробити диференційований алгоритм вибору медикаментозного препарату з
метою підсилення саногенезу ГБ у дітей віком від 1 до 6 років. У
відповідності до запропонованого алгоритму дій у групі дітей, які мають ГБ,
оцінюється інтенсивність секреції мокротиння та рівень продукції IFN- та-.
Якщо секреція мокротиння виражена й дитина має надлишок продукції
IFN-, то рекомендовано призначення рекомбінатного інтерферону. Якщо у
дитини секреція мокротиння не виражена і має місце надлишок продукції
IFN-, – рекомендуємо призначати пробіотичний препарат Bacillus subtilis.
Коли має місце дефіцит IFN-, а секреція мокротиння не виражена, слід
призначати ОМ-85. У випадку відсутності мокротиння та нормального рівня
продукції IFN- рекомендовано застосування сухого екстракту листя плюща
звичайного.
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За результатами впровадження в практичну ланку охорони здоров’я
вище наведеного алгоритму дій лікаря при необхідності підсилення
стандартної терапії ГБ у дітей ефективність використання та вірогідність
отримання кінцевого результату визначена на рівні 75-86%.
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ВИСНОВКИ
1.

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення науково-

практичної задачі педіатрії – вивчені особливості мукозального захисту
респіраторного тракту у дітей хворих на ГБ та визначено фактори ризику
формування тривалого перебігу захворювання. Розроблено математичну
модель

прогнозу

та

обґрунтовано

диференційований

підхід

до

медикаментозної терапії ГБ у дітей.
2.

Класичним проявом ГБ у дітей є поєднання катарального та

загально запального синдрому. Згідно з даними шкали тяжкості проявів
захворювання (BSS) найбільш стійкою ознакою ГБ у дітей віком від 1 до 6
років є кашель (зменшення рівня показника за шкалою BSS з 2,3 ± 0,1 у
гострому періоді до 1,3 ± 0,1 у періоді реконвалесценції, при р  0,001), а
максимально регресуючою ознакою – аускультативно визначальні хрипи
(зменшення рівня показника з 2,0 ± 0,2 у гострому періоді захворювання до
0,4 ± 0,1 за шкалою BSS у періоді реконвалесценції)
3.

У дітей з ГБ віком від 1 до 6 років спостерігаються сталі зміни

клітинної архітектоніки слизової оболонки носової порожнини не залежно
від періоду захворювання (кількість лейкоцитів в назоцитограммі 10,3 ± 1,3,
за рахунок нейтрофільних гранулоцитів  (89,3 ± 2,7)%; при цьому 50,0 %
назоцитограмм характеризуються наявністю невеликої кількості слизу, 35,0
%  помірної та 10,0 %  великої кількісті слизу, що свідчить про
пролонгацію

місцевого

запалення

та

підвищений

рівень

загибелі

епітеліоцитів до періоду реконвалесценції.
4.

ГБ супроводжується фазовою зміною вмісту інтерферонів та

антимікробних
респіраторного

молекулярних
тракту.

компонентів

Найважливішою

мукозального

ознакою,

що

захисту

характеризує

незатяжний перебіг ГБ у дітей віком від 1 до 6 років, є вірогідне підвищення
концентрації HNP1-3 у ротоглотковій рідині до періоду реконвалесценції
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захворювання (з 1,3 ± 0,1нг/мл у гострому періоді захворювання до 1,9 ± 0,2
у періоді реконвалесценції).
5.

Основними факторами ризику тривалого перебігу ГБ у дітей

віком від 1 до 6 років є: перинатальне ураження центральної нервової
системи в анамнезі (ВР = 2,08), паління матері (ВР = 2,08), субфебрильна
лихоманка (ВР = 3,2), сухі хрипи при аускультації (ВР = 2,1), високий рівень
HNP1-3

(2,23,1нг/мл)

у

ротоглотковій

рідині

у

гострому

періоді

захворювання (ВР = 3,2).
6.

Додавання рекомбінантного IFN-2 або додаткове застосування

пробіотичного препарату Bacillus subtilis дітям з ГБ призводить до
односпрямованих позитивних клініко-імунологічних змін: швидкому регресу
клінічних проявів захворювання (до періоду реконвалесценції за даними
шкали BSS реєструється зменшення загальної кількості балів до 3,2 ± 0,5 та
3,4 ± 0,4 відповідно для цих препаратів; проти 5,2 ± 0,5 балів у пацієнтів, які
отримували лише стандартну терапію); сприяє зниженню продукції IFN- в
сироватці крові та підвищенню LF в ротоглотковій рідині, що підтверджує
ефективність та контроль запалення з підвищенням антибактеріального
імунітету та попереджає розвиток затяжного перебігу ГБ.
7.
лізату

Клініко-імунологічна ефективність використання бактеріального
ОМ-85

обумовлена

швидким

регресом

клінічних

проявів

захворювання до періоду реконвалесценції за даними шкали BSS: має місце
зменшення загальної кількості балів до 3,4 ± 0,4 проти 5,2 ± 0,5 балів у
пацієнтів, які отримували лише стандартну терапію та підвищенням IFN-α в
сироватці крові, що підсилює першу ланку імунного захисту.
8.

Призначення

препарату

сухого

екстракту

листя

плюща

звичайного супроводжується не тільки відхаркувальним ефектом, але й
підвищенням рівня концентрації LF в ротоглотковій рідині в 1,2 рази (з 1,70
± 0,12мкг/мл до 2,08 ± 0,09мкг\мл). Враховуючи, що сухий екстракт листя
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плюща звичайного індукує продукцію лактоферину в респіраторному тракті,
даний препарат можна вважати компонентом патогенетичної терапії.
9.

Застосування алгоритму диференційованого вибору препаратів

при лікуванні ГБ у дітей віком від 1 до 6 років дозволяє персоніфікувати
вибір

медикаментозної

корекції

та

мати

ефективність

лікування

з

вірогідністю отримання кінцевого результату на рівні 75,0-86,0%, а
використання простої математичної моделі оцінки вірогідності затяжного
перебігу ГБ дозволяє провести скринінг пацієнтів на ранніх етапах
захворювання.

179
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.З метою формування груп ризику щодо формування затяжного
перебігу гострого бронхіту у дітей віком від 1 до 6 років доцільно
використовувати математичну модель прогнозу, яка розроблена на підставі
статистичної

обробки

87

клініко-анамнестичних,

лабораторних

та

імунологічних параметрів і має специфічність 89,3 % та чутливість – 87,5 %.
2.Вибір індивідуалізованого лікування гострого бронхіту у дітей
базується на визначенні рівню ризику тривалого перебігу, виразності
катарального синдрому, показниках продукції IFN- і IFN-α в сироватці крові
на початку захворювання. Високий ризик тривалого перебігу є показанням
для призначення імуноактивних препаратів.
3. У хворих з ГБ виражена секреція мокротиння і висока концентрація
IFN- є показанням для призначення рекомбінантного α2β-інтерферону для
ректального застосування в дозі 500000 МО α2β-інтерферону 2 рази на добу з
інтервалом 12 годин протягом 5 діб, пацієнти з незначною секрецією
мокротиння й високою концентрацією IFN- потребують призначення
пробіотічного препарату Bacillus subtilis по 1 саше 2 рази протягом 7 днів; а з
незначною секрецією мокротиння, невисокою концентрацією IFN- і
дефіцитарною продукцією IFN-α  бактеріального лізату ОМ 85 у дозі 3,5 мг
1 раз на добу протягом 10 днів. Високий ризик тривалого перебігу без
девіацій продукції IFN є показанням для призначення сухого екстракту листя
плюща звичайного.

.
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Додаток Б
Апробація матеріалов дисертації
Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на:
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні
питання педіатрії» (м. Донецьк, 2010),усна доповідь;
науково-практичній конференції «Новые технологии в педиатрии и
детской хирургии» (м.Алушта, 2010),усна доповідь;
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Медико-соціальні
проблеми дитячого віку» (м. Тернопіль, 2011),усна доповідь;
науково-практичній конференції «Современные проблемы педиатрии»
(м. Алушта, 2011), стендова доповідь;
науково-практичній конференції з міжнародною участю, присвяченій
пам’яті акад. Б.Я.Резника «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній
медицині» (м. Одеса, 2011, 2018, 2019), стендова доповідь;
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Другий
академічний симпозіум з педіатрії» до 100  річчя заснування НМАПО імені
П.Л. Шупика МОЗ, (м. Трускавець, 2018),усна доповідь
наукова – практичній конференції «Pro spects for development of
medicine in EU countries and Ukraine» (м. Влоцлавек, республіка Польща;
2018), тези матеріалов конференції;
XXІ Всеукраїнській науково–практичній конференції з міжнародною
участю «Актуальні питання педіатрії» (м. Львів, 2019), усна доповідь.

