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Нові можливості  
лікування та профілактики 

респіраторних інфекцій у дітей
Останніми роками у науковців зростає інтерес до тих методів лікування гострих респіраторних 
інфекцій (ГРІ), які мають потенціал зменшити потребу у застосуванні антибактеріальних засобів 
(як один із шляхів боротьби з глобальною проблемою антибіотикорезистентності) та противірусних 
препаратів, спектр дії яких дуже обмежений. У цьому аспекті великого значення набувають 
засоби для корекції нормальної мікрофлори різних біотопів людського організму. 
У рамках Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Шостий академічний 
симпозіум з педіатрії» про нові можливості лікування та профілактики респіраторних інфекцій 
у дітей розповіла кандидат медичних наук Людмила Олександрівна Палатна (Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ). 

– Дитячі інфекціоністи у своїй практиці найчастіше сти-
каються з гострими респіраторними вірусними інфекціями 
(ГРВІ) та грипом, випадками тривалого субфебрилітету, 
повторними епізодами ГРІ, які лікарі первинної ланки ме-
дичної допомоги часто пов’язують із повторним виділен-
ням β-гемолітичного стрептокока групи А з носа та мигда-
ликів хворими після перенесеної стрептококової інфекції, 
рецидивуючими герпес- вірусними інфекціями слизової 
оболонки рота й носа, випадками виявлення у носі та на 
мигдаликах бактеріальної мікрофлори чи позитивних мар-
керів вірусу Епштейна – Барр, цитомегаловірусу, вірусів 
герпесу 6 і 7 типів. 

Висока сприйнятливість до збудників ГРІ у дітей віком 
від 6 міс до 3 років спричинена відсутністю попереднього 
контакту з вірусами. З віком у дитячому організмі з’явля-
ються антитіла до більшої кількості вірусів, що супрово-
джується поступовим зниженням захворюваності. З цих 
міркувань часті епізоди ГРІ не слід вважати ознакою іму-
нодефіциту, адже вони найчастіше відображають високий 
рівень контактів із джерелом інфекції.

В умовах дитячого колективу формується груповий іму-
нітет до низки збудників, на що вказує висока частота 
носійства за відсутності захворювання. Носійство вірусів, 
мікоплазм та умовно-патогенної бактеріальної флори ди-
хальних шляхів слід сприймати як резервуар інфекції, 
особливо в міжепідемічний період. Однак часті епізоди 
ГРІ мають негативний вплив на організм дитини, адже 
сприяють формуванню хронічних захворювань бронхо-
легеневої системи, нирок, приносових пазух, виникненню 
інфекційно-алергічної патології (В.В. Бережний, 2019). 

Розглянемо показовий клінічний випадок. 

Клінічний випадок
Дитина, 1 рік 3 міс.
Скарги на підвищення температури тіла, утруднене носо

ве дихання, нежить, малопродуктивний кашель, неспокій. 
Хворіє протягом 3 тижнів.

Амбулаторне лікування 
Попередній діагноз – гострий бактеріальний риносинусит, 

гострий двобічний тубоотит. Проведено бактеріологічний 
посів носового слизу на патологічну мікрофлору та анти
біотикограму.

Діагноз (10й день) – гострий бактеріальний риносинусит, 
гострий двобічний тубоотит, затяжний перебіг.

Призначене лікування: місцева терапія та системна анти
біотикотерапія (цефіксим). 

Результат бактеріологічного дослідження: виявлені 
Moraxella catarrhalis і Acinetobacter baumannii/calcoaceticus.

15й день – повторний епізод підвищення температури 
тіла, дитина направлена до отоларинголога. 

16й день – замість цефіксиму призначено азитромі
цин, що забезпечило позитивну динаміку. 

18й день – температура тіла підвищилась до 39,0 °С.
20й день – утруднене носове дихання, нежить, малопро

дуктивний кашель, лихоманка.
Консультація педіатра: рекомендоване стаціонарне ліку

вання. Дитина госпіталізована до приватної клініки.

Стаціонарне лікування
22й день – скарги на різке підвищення температури тіла 

до 40,0 °С, мармуровість шкірних покривів, синюшність губ 
і пальців кінцівок, виражений озноб (з приводу чого вико
нана внутрішньовенна ін’єкція анальгіну та папаверину), 
утруднене носове дихання, нежить (виділення з носа рясні, 
серозні), малопродуктивний кашель, висип на шкірі проме
жини, зниження апетиту, загальну слабкість. 

Дані об’єктивного обстеження: температура тіла 39,0 °С, 
пульс – 154 уд./хв, частота дихання – 30/хв, SpO2 – 97%.

Загальний стан середньої тяжкості, зумовлений інтоксика
ційним синдромом. Шкірні покриви блідорожеві. Плями гі
перемії на шкірі промежини, які зливаються між собою, вияв
лені підсушені дрібнопапульозні елементи на шкірі нижніх 
кінцівок. Слизова оболонка ротоглотки інтенсивно рожева, 
виявлені афтозні елементи на слизовій оболонці внутрішньої 
поверхні нижньої губи, бічній поверхні язика, ясен, щік, еро
зії на слизовій оболонці піднебінних дужок, ясен, набряк 
і виражена гіперемія ясен, які при подразненні кровоточать. 

При перкусії легень – ясний легеневий звук. Аускуль
тативно дихання везикулярне, без хрипів. При фізикальному 
обстеженні серця, органів черевної порожнини, нирок, суг
лобів патологічних змін не виявлено. Сечовиділення та дефе
кація – без патології. 

Попередній діагноз: грип (клінічно), гострий риноаденоїдит, 
фарингіт, трахеїт, двобічний тубоотит. Ацетонемічний синдром. 

Найчастішими проявами ГРІ є гострий риносинусит, 
пост вірусний риносинусит, гострий бактеріальний синусит, 
аденоїдит, тонзилофарингіт. Близько 80-90% випадків ГРІ, 
які супроводжуються розвитком гострого риносинуситу, 
спричинені вірусами. До «класичних» збудників ГРВІ 
 належать віруси грипу (типів А, В, С), респіраторно- 
синцитіальний вірус (А і В), парагрипу (1, 2, 3, 4А і 4В), аде-
новіруси (понад 51 серотип), риновіруси (понад 100 сероти-
пів), коронавіруси, віруси Коксакі, ECHO, герпес- віруси. 
Зазначену групу нещодавно поповнили коронавіруси TOPC, 
NL63, HKU1, MERS-Cov, риновірус типу С, аденовірус 
типу 14. Порівняно новими збудниками ГРВІ є метапневмо-
вірус (2001 р.), бокавірус (2005 р.), мімівірус (2007 р.), поліо-
мавіруси KI i WU (2007 р.), вірус мелака (2007 р.), поліо-
мавірус Mercell cell (2009 р.), вірус грипу А (Н1N1 pdm09; 
2009 р.), віруси Ебола (2014 р.), Зіка (2015 р.).

Повторні епізоди вірусної інфекції у дітей призводять 
до розвитку хронічної патології носа та приносових пазух, 
аденоїдиту, тонзилофарингіту. Таким чином формується 
так звана категорія дітей, котрі часто хворіють. 

Віруси порушують антибактеріальну імунну відпо-
відь, що призводить до підвищення чутливості до бактері-
альної інфекції, зокрема риновіруси впливають на анти-
бактеріальний захист дихальних шляхів. Також виявлена 
асоціація між риновірусом і Moraxella catarrhalis/Strep to
coccus pneumoniae, вірусами грипу та бактеріями з ризиком 
тяжких загострень бронхіальної астми. Коінфекція рино-
вірусу і Haemophilus influenzae зменшує кількість нейтро-
філів, порушуючи бактеріальну елімінацію; вірус грипу 
уражає макрофагальну та нейтрофільну відповідь. Тому 
у хворих з коінфекцією спостерігають нижчі показники 
легеневої функції, що супроводжується довшим і тяжчим 
перебігом захворювання (R. Hewitt et al., 2014). 

Носо- та ротоглотка у дітей є вхідними воротами, де фік-
сують найвищий рівень мікробної колонізації. На тлі ГРВІ 
та інших факторів, які пригнічують місцеві механізми захи-
сту, в порожнині носа, глотки, на мигдаликах активізується 
неінвазивне розмноження Moraxella catarrhalis, Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemo philus influenzae, 
Staphylococcus aureus із розвитком бактеріального процесу. 
Нашарування бактеріальної інфекції на різні варіанти 
мікст-інфекції потребує розроблення нових підходів до лі-
кування, призначення адекватної етіопатогенетичної тера-
пії з виключенням можливості розвитку резистентності 
збудників (В.В. Бережний, 2019). У цьому аспекті привертає 
увагу питання збере ження  нормальної назальної та назофа-
рингеальної сапрофітної флори, яке має велике значення 
у підтриманні здоров’я верхніх дихальних шляхів. 

Основою нормального мікробіому у здорової людини 
є бактерії Streptococcus salivarius 24SMBc та Streptococcus 
oralis 89a, які входять до складу назального спрею 
Риножерміна (Корпорація «Артеріум»). Він призначений 
для лікування й профілактики респіраторної інфекції 
верхніх дихальних шляхів і відновлення назофарингеаль-
ної сапрофітної флори, що зменшує частоту рецидивів 
ГРІ та прискорює одужання пацієнта. Ці штами володіють 
високою адгезивністю до слизової оболонки, що сприяє 
її колонізації у 95% випадків і персистенції. Бактерії 
S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a є непатогенними шта-
мами, не чинять системної дії, їх легко ідентифікувати.

До основних ефектів S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a 
в аспекті захисту слизової оболонки носоглотки належать 
бар’єрний ефект (перешкоджають контакту патогенів 
з епітелієм), механічна конкуренція (конкурентний анта-
гонізм із патогенами за прикріплення до епітелію, вико-
ристання поживних речовин і простору), відновлення 
нормального мікробіому.

За допомогою лазерної мікроскопії виявлено, що 
S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a пригнічують формування 
патогенних біоплівок такими бактеріями, як Staphylo coccus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Propionibacterium 
(L. Drago, 2018). У клінічному дослідженні за участю 267 ді-
тей віком 3-8 років із задокументованим рекурентним го-
стрим середнім отитом виявлено, що застосування засобу 
зі вмістом S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a істотно змен-
шує кількість епізодів гострого отиту. Таким чином, засто-
сування бактеріовмісних засобів може бути рекомендовано 
для профілактики рекурентного гострого середнього отиту 
в педіатричній практиці (I. La Mantia et al., 2017).

Було проведено також моноцентрове рандомізоване 
плацебо- контрольоване дослідження за участю 44 дітей 
з аденоїдною гіпертрофією та середнім отитом, у яких була 
запланована аденотомія. Виявлено, що застосування засо-
бу, який містить S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a, дозволяє 
значно зменшити розмір аденоїдів і кількість показаних 
аденотомій на 73% (G. Ciprandi et al., 2018). В іншому мо-
ноцентровому рандомізованому дослідженні, у якому взяли 
участь 40 дітей з 6 і більше задокументованими епізодами 
ГРІ за останній рік, застосування бактеріовмісного засобу 
(S. salivarius 24SMBc та S. oralis 89a) протягом 3 міс дозво-
лило зменшити частоту рецидивів інфекцій верхніх дихаль-
них шляхів з 6 до 2, а також більш як на третину скоротити 
тривалість цих епізодів (V. Tarantino et al., 2019). 

Спрей Риножерміна використовують 2 рази на день 
(по 2 вприскування в кожний носовий хід) протягом 
7 днів з подальшою перервою на 3 тижні. Тривалість за-
стосування назального спрею – не менше ніж 3 міс. 
Риножерміна використовується у дітей з 1 року. Слід та-
кож виділити стани, при яких Риножерміна протипока-
зана, а саме: гіперчутливість до будь-яких компонентів 
засобу, вроджений або набутий імунодефіцит, онкологіч-
на патологія, проведення хіміотерапії, наявність вста-
новленого центрального венозного катетера, ендокардит 
та/або серцеві стани, що сприяють розвитку ендокардиту. 

Таким чином, досягнення у вивченні мікробіому людини 
та його значення у збереженні здоров’я дитини відкрили 
нові можливості лікування низки захворювань, у тому 
 числі ГРІ. Ефективність штамів S. salivarius 24SMBc 
та S. oralis 89a, які є компонентами засобу Риножерміна, 
підтверджена у клінічних дослідженнях, що дає підстави 
рекомендувати його дітям з 1 року для профілактики та лі-
кування інфекцій верхніх дихальних шляхів.

Підготувала Ілона Цюпа

Л.О. Палатна
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Вакцинація: прості відповіді на складні питання
Глобальним питанням сьогодення в Україні є забезпечення захисту населення від спалахів 
контрольованих інфекційних захворювань шляхом проведення вчасної планової імунізації жителів 
країни. Тобто розробка сучасних програм по імунізації дітей та дорослих є одним з актуальних 
та пріоритетних напрямків. Тому в рамках Другого конгресу української академії педіатричних 
спеціальностей Prime Pediatrics 2020 online, який проходив 4-6 вересня, темі вакцинації було відведено 
окремий сателітний симпозіум, в якому взяли участь провідні вітчизняні та міжнародні спікери, 
розповівши про досвід та результати активного впровадження імунізації населення в різних країнах.

На питання щодо вакцинації відпо-
відав голова Національної технічної 
групи експертів з питань імунізації, 
голова правління «Батьки за вакци-
націю», доцент кафедри дитячих ін-
фекційних хвороб та дитячої імуно-
логії Націо нальної медичної академії 
після дипломної освіти (НМАПО) 
імені П.Л. Шупика, кандидат медич-
них наук Федір Іванович Лапій.

– Згідно з даними консультативного комітету з прак-
тики імунізації США, термін «одночасне введення вак-
цин» означає можливість введення препарату в той са-
мий робочий день амбулаторії, а значення «той самий 
день», як правило, слід інтерпретувати як той самий 
візит. За місяць слід приймати 28 днів (4 тижні) при 
трактуванні інтервалу від 3 місяців і менше, а врахову-
вати усі дні календарного місяця необхідно у випадку 
проміжку часу від 4 місяців і більше. Згідно з рекомен-
даціями Центрів з питань контролю та профілактики 
захворювань США (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), термін «негайне введення вакцини» 
означає час, необхідний для її приготування та введення 
пацієнту. Деякі виробники зазначають, що поняття «не-
гайно» означає проміжок часу до 30 хвилин, проте це по-
няття варіює у різних виробників. Якщо інтервал між 
введенням двох живих вірусних вакцин менше 4 тижнів, 
то доза другої вакцини не враховується і її необхідно 
повторити через 4 тижні або провести серологічне тес-
тування, яке є дорогим та непрактичним у зв’язку з не-
обхідністю визначення антитіл до декількох захворю-
вань (наприклад, до кору, епідемічного паротиту та крас-
нухи), та отримати результати, які згодом буде складно 
інтерпретувати. До винятків із цього правила належить: 
оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ), інтраназальна 
вакцина проти грипу (не зареєстрована в Україні) та ро-
тавірусні вакцини, які можна вводити в один день або 
з будь-яким інтервалом до або після інших ін’єкційних 
або інтраназальних форм живих вакцин.

Федір Іванович також звернув увагу на частоту виник-
нення питань, пов’язаних із протипоказаннями до вак-
цинації при прийомі антибактеріальних, антимікотич-
них, противірусних та протипаразитарних лікарських 
засобів. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 
(МОЗ) України № 2070 від 11.10.2019 «Про внесення 
змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні 
та Переліку медичних протипоказань до проведення 
профілактичних щеплень», прийом антибіотиків не слід 
вважати протипоказанням до імунізації, проте у випад-
ку середнього чи тяжкого перебігу захворювання (неза-
лежно від прийому антибактеріальних лікарських засо-
бів) вакцинація може бути відкладена до моменту по-
кращення загального самопочуття. Винятком є введен-
ня пероральної вакцини проти черевного тифу, оскільки 
існують окремі групи лікарських засобів, які можуть 
впливати на бактерію, присутню у вакцині. Тому в цьо-
му випадку слід відтермінувати вакцинацію щонаймен-
ше на 24 години після припинення прийому антибакте-
ріальних препаратів проти Salmonella typhi.

Відомо також, що противірусні препарати, активні 
відносно герпетичних вірусів (ацикловір, валацикловір), 
можуть знижувати ефективність живих атенуйованих 
вакцин проти вітряної віспи, тому необхідно припини-
ти їх прийом принаймні за 24 години до початку імуні-
зації та не відновлювати противірусну терапію до 14 днів 
після проведеної вакцинації. Проте противірусні лікар-
ські засоби, які призначені для профілактики грипу 
(озельтамівір), не впливають на отриману відповідь при 
імунізації пацієнта інактивованими вакцинами проти 
грипу.

Окремі питання також часто виникають щодо вакци-
нації вагітних. Рутинне проведення тесту на вагітність 
перед вакцинацією не рекомендується. Однак у жінок 

репродуктивного віку слід запитати про можливу вагіт-
ність, і якщо пацієнтка не може впевнено відповісти 
негативно на це питання, перед веденням живих вірус-
них вакцин необхідно провести тестування. Також по-
трібно пам’ятати, що випадкове введення вакцини про-
ти кору, краснухи та паротиту (КПК) вагітній не є під-
ставою для переривання вагітності. Імунізація проти 
грипу рекомендована всім вагітним (у будь-якому три-
местрі) протягом сезону грипу.

Федір Іванович у своїй доповіді зупинився також 
на можливих шляхах введення вакцини: деякі вакцини 
вводяться внутрішньом’язово (в/м) у зв’язку з наявніс-
тю в їх складі ад’ювантів (речовин, що посилюють іму-
ногенність), які спричиняють появу подразнень, ущіль-
нень, зміни кольору шкіри, запалення та утворення 
гранульоми при підшкірному (п/ш) введенні (напри-
клад, більшість інактивованих вакцин). Винятком є 
інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) та пневмо-
кокові полісахаридні вакцини, які можна вводити 
як п/ш, так і в/м.

Термін «придатність вакцини» слід розуміти як дату, 
до якої необхідно її використати. Тобто вакцина може 
застосовуватися до останнього дня місяця, зазначеного 
як день закінчення терміну придатності. При помилко-
вому введенні протермінованої вакцини та виявленні 
інциденту в той же день необхідно ввести нову дозу. 
Якщо помилка виявлена пізніше, ніж через 1 день, і про-
термінована вакцина – це жива вірусна вакцина, потріб-
но почекати 28 днів після введення попередньої дози, 
перш ніж повторити її. Якщо протермінована вакцина 
не є живою, дозу введення слід повторити якнайшвид-
ше. Винятком є рекомбінантна вакцина проти Herpes 
zoster, повторну дозу якої слід ввести через 4 тижні після 
введення протермінованої дози. Також можна провести 
серологічне тестування, щоб перевірити наявність іму-
нітету проти кору, краснухи, гепатиту А, дифтерії, віт-
ряної віспи та правця.

При неможливості забезпечити повторне проведення 
імунізації вакциною того самого виробника (наприклад, 
часто за кордоном дітей імунізують вакциною RotaTeq) 
можна використовувати вакцину іншого виробника.

Отже, вакцинація є невід’ємною складовою забезпе-
чення здоров’я населення в Україні. 

З доповіддю, присвяченою темі па-
тогенезу, особливостям клінічного 
перебігу, лікуванню та наявності 
взаємозв’язку між синдромом 
Гієна – Барре (СГБ) та вакцина-
цією, виступила доктор медичних 
наук, професор Сузанна Еспозіто 
(м. Парма, Італія).

– СГБ – гостра запальна поліра-
дикулонейропатія, яка супрово-

джується розвитком висхідної м’язової слабкості, 
арефлексії та варіабельних сенсорних і вегетативних 
порушень. Щорічна захворюваність на СГБ складає 
від 0,5 до 1,5 випадків на 100 тис. дітей. В основі 
 патогенезу захворювання лежать аутоімунні механізми 
та дія основного тригерного фактора (вірусу грипу, 
Епштейна – Барра, цитомегаловірусу, Campylobacter 
jejuni чи Mycoplasma pneumonia).

Як відомо, існують дві патофізіологічні форми СГБ: 
демілієнізуюча (асоційована з комбінованими клітин-
но-опосередкованими та гуморальними імунними ре-
акціями) та аксональна (зумовлена наявністю антитіл 
IgG проти гангліозидів та розвитком молекулярної мі-
мікрії). Клінічно СГБ супроводжується розвитком 
висхідної моторної слабкості, арефлексії, проявами 
вегетативної дисфункції, атаксією та симптомами 
з боку черепно-мозкових нервів. Основними методами 
дослідження СГБ є: люмбальна пункція (визначає під-
вищення рівня білка у лікворі >45 мг/дл через 3 тижні 

від появи симптомів та відсутність плеоцитозу), елек-
троміографія та магнітно-резонансна томографія. 
Найбільш ефективною терапією при СГБ вважається 
в/в введення імуноглобуліну, проте інколи в складних 
випадках рекомендовано призначати плазмаферез. 
Відновлення пацієнтів є тривалим і займає від кількох 
тижнів до місяців. Найбільш небезпечним наслідком 
для хворих із СГБ є розвиток дихальної недостатності 
та серцевої аритмії.

Останнім часом широко обговорюється питання вза-
ємозв’язку між вакцинацією та розвитком СГБ. 
Сьогодні епідеміологічні дослідження виключають на-
явність взаємозв’язку між введенням адсорбованої каш-
люково-дифтерійно-правцевої (АКДП) вакцини, іму-
нізацією від поліомієліту, пневмокока, гепатиту A та B 
і гемофільної палички типу b та розвитком СГБ. Проте 
існують сумніви щодо впливу вакцини від грипу, кору, 
паротиту та краснухи (MMR), вірусу папіломи людини 
(HPV-вакцина) та чотиривалентної менінгококової вак-
цини на розвиток СГБ.

В одному з міжнародних досліджень за участю 15 кра-
їн світу, де використовували вакцину A/H1/N1, спосте-
рігався дещо підвищений ризик розвитку СГБ протягом 
перших 2-4 тижнів після імунізації. Проте ризик роз-
витку ускладнень у пацієнтів, які перехворіли на грип, 
був значно вищим порівняно з вакцинованими (15,81; 
95% ДІ 10,28-24,32). Крім того, ризик госпіталізації 
складав 1,03 млн у вакцинованих осіб порівняно 
з 17,2 млн випадків захворювання на грип. Тобто по-
тенційна можливість розвитку СГБ у вакцинованих осіб 
є нижчою порівняно з людьми, які перехворіли на грип. 
Отже, потенційні ризики розвитку СГБ після вакцина-
ції існують, тому рекомендовано спостерігати за пацієн-
тами протягом перших 6 тижнів після вакцинації 
(N. Principi et al., 2018).

Існують також дані, які показують наявність взаємо-
зв’язку між СГБ та MMR-вакцинацією, проте цей ризик 
є мінімальним, оскільки не міг бути продемонстрованим 
в епідеміологічних дослідженнях. Згідно з науковими 
даними A. Patja та співавт. (2001), не було виявлено пря-
мого взаємозв’язку між MMR-вакцинацією та ризиком 
виникнення СГБ. Тобто навіть якщо й існує гіпотетич-
на можливість розвитку ускладнень, вона не може бути 
причиною обмеження застосування MMR-вакцин.

Епідеміологічні дослідження, які оцінювали ризик 
СГБ та HPV-вакцинації, також показали суперечливі 
результати. В одному великому контрольованому до-
слідженні ризику розвитку СГБ в США не було знай-
дено різниці між дво-, чотирьох- або дев’ятивалентни-
ми вакцинами та їх асоціації з розвитком СГБ. У мета-
аналізі D. Rosillon та співавт. (2020) також не було ви-
явлено жодного ризику розвитку СГБ, індукованого 
16/18 HPV-вакциною, проте поодинокі випадки все ж 
таки траплялися.

У 2005 р. у США після включення менінгококової 
вакцини (MEN ACYW) до календаря щеплень збільши-
лася кількість випадків СГБ серед підлітків. Проте при 
аналізі бази даних щодо безпеки застосування вакцин 
у США, під час якого було розглянуто 2 321 590 випадків 
введення вакцини, не було встановлено зв’язок між те-
травалентною вакциною проти менінгокока та СГБ. 
У дослідженні T.R. Myers та співавт. (2017) також не було 
виявлено підвищеного ризику розвитку СГБ у вакцино-
ваних від менінгокока осіб.

Отже, потенційні ризики розвитку СГБ після вакци-
нації існують, проте зустрічаються рідко та не можуть 
бути причиною обмеження застосування вакцин. 

Власним досвідом проведення 
MMR-вакцинації та даними щодо 
Національної програми з імунізації 
у Фінляндії поділилася з онлайн- 
слухачами кандидат медичних наук 
Ір’я Давідкін (Фінляндія).

– Щоб забезпечити зупинку ен-
демічної циркуляції вірусів, по-
криття вакцинації від кору повин-
но охоплювати 95% населення, від 

паротиту – 90%, від краснухи – 80%. У 1960 р. вперше 
була розроблена MMR-вакцина, після чого проведено 
ряд досліджень з оцінки її безпечності та впливу 
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на формування індукованої імунної відповіді. Безпека 
MMR-імунізації підтверджується результатами одного 
з подвійних сліпих досліджень (A. Patja et al., 2001) 
та науковими даними, представленими A. Patja та спів-
авт. у 2000 р. і H. Peltota та співавт. у 1986 р., які свідчать 
про відсутність серйозних побічних реакцій після вве-
дення MMR-вакцини.

Згідно з аналізом епідеміологічного дослідження, яке 
тривало з 1962 по 1982 р. у Фінляндії, було встановлено 
зменшення кількості випадків захворювання на кір, 
 епідемічний паротит та краснуху з моменту появи 
MMR-вакцини. Наприкінці 1989 р. була зафіксована 
остання епідемія кору, а з середини 1990-х рр. у Фін-
ляндії було досягнуто елімінацію кору, епідемічного 
паротиту та краснухи. Згодом збільшення кількості ви-
падків захворюваності на кір у цій країні було зареєстро-
вано у 2011 р., що зумовлено зростанням кількості хво-
рих в усій Європі. Протягом 2013-2020 рр. спостережен-
ня були також виявлені декілька випадків захворювано-
сті на кір та епідемічний паротит.

Аналіз даних дослідження, проведеного у 1982-2012 рр. 
за участю 354 осіб, свідчив про поступове зменшення 
рівня антитіл до збудника кору, відсутність динаміки змін 
рівня імуноглобулінів відносно епідемічного паротиту 
та виявлення наявності антитіл проти краснухи у 100% 
вакцинованих осіб протягом усього періоду спостере-
ження (I. Davidkin et al., 1995; 1998; 2000).

Через 25 років після проведеної вакцинації було ви-
явлено також зменшення рівня антитіл від кору, крас-
нухи та паротиту порівняно з початком спостереження 
(I. Davidkin et al., 2008). Через 30 років досліджень нау-
ковці зробили висновок про те, що у вакцинованих осіб 
як у Фінляндії, так і за її межами все-таки трапляється 
декілька випадків захворювання, оскільки через певний 
проміжок часу серонегативними залишалися >10% вак-
цинованих на кір, близько 20% – на епідемічний паро-
тит та не було виявлено зменшення рівня антитіл від-
носно краснухи (I. Davidkin et al., 2010). Отримані ре-
зультати наштовхнули науковців на думку про доціль-
ність введення третьої дози MMR-вакцини. У Фінляндії 
було проведено дослідження з оцінкою рівня антитіл 
у 53 учасників, яким було проведено третю MMR-
ревакцинацію. Через 1 місяць було виявлено значне 
зростання кількості IgG проти збудників кору та епіде-
мічного паротиту з їх поступовим зменшенням через 6 
та 12 місяців. Через 1 рік після введення третьої дози 
MMR-вакцини було встановлено зростання рівня ан-
титіл проти збудника кору на 30%, епідемічного паро-
титу – на 104% та проти краснухи – на 47%. При цьому 
серопозитивність для кору складала 99%, для епідеміч-
ного паротиту – 95% та для краснухи – 100%. Було вста-
новлено також поступове зменшення кількості антитіл 
через 2 роки після введення третьої дози, що було менш 
вираженим порівняно з пацієнтами, яким було введено 
дві дози вакцини.

Отже, на прикладі Фінляндії можна зробити висновок 
про те, що для досягнення колективного імунітету 
та елімінації MMR-захворювань необхідний високий 
рівень забезпечення імунізації населення. Крім того, 
введення третьої дози MMR-вакцини може підвищити 
рівень антитіл проти епідемічного паротиту, тому в де-
яких країнах рекомендовано проводити третю вакцина-
цію відносно епідемічного паротиту.

Спільна доповідь доцента кафедри 
дитячих хвороб факультету післяди-
пломної освіти ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медич-
ний університет», кандидата медич-
них наук Віри Богданівни Сем’янчук 
та доцента кафедри дитячих 
та  інфекційних 
хвороб та дитя-
чої імунології 

НМАПО імені П.Л. Шупика, 
 кандидата медичних наук Федора 
Івановича Лапія була присвячена 
важливим питанням вакцинації, 
з якими дуже часто стикаються 
 медичні працівники.

Щоб розвіяти побоювання щодо 
пересторог, які виникають при проведенні імунізації, 
доповідачі чітко окреслили показання та протипоказан-
ня до вакцинації. Були наведені основні положення на-
казу МОЗ України № 2070 від 11.10.2019 «Про внесення 

змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні 
та Переліку абсолютних протипоказань до проведення 
профілак тичних щеплень», який сьогодні слугує вірогід-
ним  дже релом отримання відповідей на складні питання 
про вакцинацію.

Також доповідачі звернули увагу учасників на перелік 
протипоказань до вакцинації при наявності супутніх 
метаболічних захворювань, а  при проведенні імунізації 
дітям із порушенням обміну амінокислот потрібно 
 контролювати рівень метаболітів у крові. У разі необхід-
ності можна звернутися до наказу № 2070 МОЗ України, 
в якому є розділ, присвячений вакцинації осіб із пору-
шенням обміну речовин (амінокислот, вуглеводів, 
 ліпідів).

Окреслили основні рекомендації CDC щодо вакци-
нації пацієнтів після трансплантації кісткового мозку 
і хіміотерапії. Настанови щодо вакцинації осіб після 
попередньої ауто- чи алогенної трансплантації детально 
прописані у наказі МОЗ України № 595/551.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, вакцини різних ком-
паній є взаємозамінними (наприклад, можна імунізу-
вати дітей вакциною M-M-РВАКСПРО® (США) після 
попереднього використання вакцини іншого виробни-
ка. Дослідження Klein та співавт. (2019) за участю 5003 
дітей віком 12-15 місяців, у якому порівнювалися вак-
цини M-M-РВАКСПРО® та Пріорікс, показало, що 
обидва препарати мають еквівалентні показники іму-
ногенності та безпеки (за частотою розвитку небажаних 
явищ після імунізації). В/м чи п/ш спосіб введення 
вакцини M-M-РВАКСПРО® не впливає на імуноген-
ність та переносимість пре парату. 

У проспективному рандомізованому дослідженні 
S.C. Redd та співавт. (2004) було встановлено, що у дітей, 
вакцинованих у 9 місяців, ймовірність серонегативної 
реакції була вища, ніж у дітей, вакцинованих у 12 або 
15 місяців, під час контрольного огляду через 24 місяці. 
Результати дослідження I. Davidkin та співавт. (2008) 
свідчать про те, що через 20 років спостереження зага-
лом 95, 74 та 100% із 183 вакцинованих були серопози-
тивними щодо кору, епідемічного паротиту та краснухи 
відповідно.

На завершення доповіді також було піднято проблему 
поширеності COVID-19. Зокрема, учасників ознайоми-
ли із рекомендаціями CDC, згідно з якими потрібно 
відстрочити вакцинацію у випадку інфікування корона-
вірусною інфекцією, оскільки це може призвести до за-
раження медичного персоналу чи інших дітей.

Тему актуальності імунопрофілакти-
ки сезонного грипу у своїй доповіді 
висвітлив доцент кафедри дитячих 
та інфекційних хвороб та дитячої іму-
нології НМАПО імені П.Л. Шупика, 
кандидат медичних наук Юрій 
Степанович Степановський.

– Щороку у світі близько 10% до-
рослих та 20-30% дітей хворіють 
на грип, який у 3-5 млн випадків 

супроводжується тяжким перебігом та у 290-650 тис. 
випадків закінчується летально. В Україні від кінця ве-
ресня 2019 р. до середини травня 2020 р. на грип та го-
стрі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли 
близько 5 млн людей, 63% з яких – діти віком до 17 ро-
ків. Інформованість населення щодо грипу та його не-
безпечних наслідків загалом є високою, проте громадя-
ни країни сьогодні не відчувають реальної загрози цьо-
го захворювання для власного здоров’я та ставляться 
до наданих показників і рекомендацій досить скептич-
но. Сьогодні у зв’язку зі щоденною фіксацією антире-
кордної кількості хворих на COVID-19 та наближенням 
сезону грипу потрібно розуміти, що оскільки специфіч-
ного захисту від коронавірусної інфекції не існує, необ-
хідно використовувати можливість зменшити загальний 
тягар захворюваності шляхом імунізації населення від 
сезонного грипу. Ось чому лікарям потрібно навчати 
та інформувати людей про переваги вакцинації для влас-
ного здоров’я в умовах пандемії COVID-19.

У рекомендаціях МОЗ України чітко прописані пока-
зання до вакцинації. Особлива увага приділяється іму-
нізації від грипу вагітних, оскільки таким чином можна 
забезпечити пасивний захист немовлят віком до 6 міся-
ців. Найкращий період для проведення вакцинації – 
вересень-жовтень до моменту початку спалаху захворю-
ваності на грип, оскільки антитіла в організмі утворю-
ються до 10 днів.

При проведенні вакцинації перевагу слід надати ква-
дрівалентним інактивованим вакцинам проти грипу, 
тому що циркуляція вірусу є непередбачуваною, а тягар 
захворюваності занадто великий для дитячого населення. 

Отже, активна імунізація населення від грипу до-
поможе зменшити загальний тягар захворюваності 
в країні в умовах відсутності специфічного лікування 
від COVID-19 та поки що не відомої тенденції його 
поширеності в країні.

Завідувачка кафедри дитячих інфек-
ційних хвороб та дитячої імунології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор 
медичних наук, про фесор Алла 
Петрівна Волоха у своїй доповіді 
навела останні дані про імунний 
захист від COVID-19 при інфекції 
та вакцинації.

У забезпеченні ідеальної імунної 
відповіді на вірусну інфекцію важ-

лива роль належить як гуморальній (нейтралізуючим 
антитілам), так і клітинній (специфічним T-лімфоцитам) 
ланкам імунітету. Як відомо, B-лімфоцити продукують 
антитіла до антигенів COVID-19, а цитотоксичні CD8+ 
T-лімфоцити руйнують інфіковані вірусом клітини. 
B-клітини та CD4+ і CD8+ T-лімфоцити пам’яті беруть 
участь у забезпеченні імунної пам’яті та захисту від пов-
торного інфікування.

Спочатку (після 5-го дня) з’являються антитіла класу 
IgM та IgA, пік продукції яких припадає на 10-й день. 
Продукція антитіл IgG починається після 14-го дня 
з максимальною їх концентрацією після 21-го дня за-
хворювання. Нейтралізуючі антитіла до шипуватого 
протеїну (spike protein) та рецепторзв’язуючого домену 
є найбільш домінуючими серед нейтралізуючих антитіл. 

Інформації щодо тривалості імунітету сьогодні поки 
недостатньо, проте згідно з даними Q.X. Long та співавт. 
(2020) і J. Seow та співавт. (2020), рівень нейтралізуючих 
антитіл проти SARC-CoV-2 знижувався вже через кіль-
ка тижнів як у пацієнтів із клінічними проявами інфек-
ції, так і безсимптомних. У клінічних дослідженнях 
R.B. Jackson та співавт. (2020) представлені результати 
відповіді на вакцину проти мРНК, яка була схожою з ре-
акцією організму на інфекцію та супроводжувалася ви-
щим рівнем продукції нейтралізуючих антитіл. 

Сьогодні науковці стурбовані питанням мутагенності 
вірусу, проте згідно з даними R. Zhang та співавт. (2020), 
було зафіксовано невелику кількість мутацій від почат-
ку пандемії в Китаї.

Елімінація та захист від COVID-19 належить T-клітин-
ній ланці імунітету, а саме – CD8+ T-лімфоцитам, які 
разом із головним комплексом гістосумісності роз-
пізнають антиген та знищують віруси. Останні наукові 
роботи свідчать про те, що T-клітинна імунна відповідь 
проти COVID-19 забезпечує довготривалий захист  проти 
реінфекцій, незалежно від наявності антитіл (D. Altman 
et al., 2020). 

Сьогодні вивчається понад 200 вакцин, проте у III фазі 
клінічного дослідження перебувають 5 вакцин, при роз-
робці яких найбільшої уваги приділяють продукції ней-
тралізуючих антитіл. Найбільш перспективними є вак-
цини, створені на основі вірусних векторів, нуклеїнових 
кислот, які знаходяться у III фазі клінічних досліджень.

На сучасному етапі у формуванні імунітету проти 
COVID-19 залишається багато невідомого, проте актив-
на робота науковців у цьому напрямку дає надію на ство-
рення ефективної вакцини проти коронавірусу.

У рамках наукового заходу питанням вакцинації при-
святили свої доповіді й іноземні гості, що демонструє 
важливе значення цієї теми для України та всього світу. 
Зокрема, Рон Даган (Ізраїль) поділився результатами на-
укових досліджень ефективності пневмококової кон’ю-
гованої вакцини та розповів про додаткові переваги ви-
користання вакцини PCV-13 відносно впливу на сероти-
пи пневмокока 19А та 6С. Вед Синг (Велика Британія) 
наголосив на важливому значенні первинної імунізації 
дітей проти дифтерії, правця, кашлюку, оскільки перебіг 
цих захворювань у старшому віці може супроводжувати-
ся розвитком небезпечних для життя ускладнень.

Отже, тема вакцинації та її значення у забезпеченні здо-
ров’я населення країни потребує широкого обговорення, 
адже сьогодні ця проблема в Україні стоїть дуже гостро.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
ВАКЦИНАЦІЯ
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• Діагностика та лікування захворювань кишечнику у дітей

• Функціональна й органічна диспепсія у дітей
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Почесним гостем конгресу стане професор Sanja Kolaсek 
з Хорватії, яка нині є президентом ESPGHAN.

Детальну інформацію можна отримати за телефоном:  
+38 (044) 469-11-40,

на сайті асоціації: http://gastrokids.com.ua/

Реєстрація:  
https://webinar.prostirua.com/ 
dytyacha-gastroenterologiya-20201126-27.

   АНОНС

Запрошуємо до участі лікарів таких спеціальностей: педіа-
трія, терапія та сімейна медицина; гінекологія; неонатологія; 
 гастроентерологія та дієтологія (доросла й дитяча); алерголо-
гія та імунологія; фармакологія та ін.

КОНТАКТИ 
Тел.: +38 (099) 018-73-69 (Сніжана) 
Е-mail: rohozhkina@prostirua.com

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/2YtDXqn.
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Рецидивуючий ангіоневротичний набряк:  
сучасне розуміння та диференційна діагностика

Ангіоневротичний набряк (АНН) – це поліетіологічна патологія, яка характеризується набряком глибоких шарів шкіри, 
підшкірної або підслизової клітковини внаслідок збільшення проникності кровоносних судин та переходу плазми 
у міжклітинний простір. Локалізація набряку може бути різною: обличчя (повіки, губи), язик, кінцівки, статеві органи, 
шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи. В останньому випадку патологія є загрозливою для життя, 
адже ларингеальні напади, які призводять до асфіксії, є основною причиною смерті таких пацієнтів. Для клініцистів 
особливий інтерес становить рецидивуючий АНН, коли часті епізоди набряку чергуються із безсимптомними періодами. 

Протягом останніх років уявлення про етіо-
патогенез рецидивуючого АНН суттєво змі-
нилося. Так, нарешті вдалося спростувати 
тісний зв’язок АНН та алергії. Як результат, 
ефективність рутинної алергодіагностики, 
елімінаційної дієти та деяких методів лікуван-
ня підпадає під сумнів. Розрізняють два види 
АНН: індукований медіаторами мастоцитів 
(анафілаксія, кропив’янка) та брадикінін- 
індукований (набутий та спадковий). В їх ос-
нові лежать абсолютно різні механізми, тому 
їх лікування потребує різних підходів. Проте 
в обох випадках основним інструментом ліка-
ря є детальний збір анамнезу захворювання та 
спадкового анамнезу. 

За підтримки фар ма-
цевтичної компанії 
«Такеда» відбувся вебі-
нар «Рецидивуючий 
 ангіоневротичний на-
бряк: сучасне розуміння 
та диференційна діаг-
ностика», у рамках яко-
го професор Маркус 
Маґерль (відділення дер-
матології, венерології 
та алергології універси-

тетської клініки «Шаріте» у Берліні, Німеччина) 
на основі власного досвіду та знань про патоге-
нетичні механізми обґрунтував принципи ди-
ференційної діагностики рецидивуючого АНН. 

– Основним клінічним критерієм для вста-
новлення діагнозу рецидивуючий АНН є пе-
ріодичність виникнення епізодів раптового 
набряку, між якими є проміжки часу, коли 
пацієнт не має жодних скарг. Складність своє-
часного встановлення діагнозу полягає 
в тому, що на момент звернення таких пацієн-
тів до лікаря вони мають здоровий вигляд. 
Саме тому ретельний збір анамнезу захворю-
вання у хворих на рецидивуючий АНН має 
дуже велике значення. 

АНН характеризується появою локального, 
асиметричного (рідко – двостороннього) 
щільного набряку, без зміни кольору над пато-
логічним вогнищем (інколи виникає незначна 
гіперемія) з/без свербежу. Деякі пацієнти від-
значають поколювання, відчуття оніміння 
в зоні набряку. Симптоми АНН зникають са-
мостійно протягом 72 годин без будь-яких 
залишкових явищ. 

За патогенетичним механізмом АНН розріз-
няють індукований медіаторами мастоцитів 
та брадикінін-індукований.

 
АНН, індукований медіаторами  
тучних клітин

До цього типу АНН належать анафілаксія 
та кропив’янка (гостра/хронічна спонтанна, 
індукована кропив’янка). Пацієнтам із урти-
карним висипом та набряком, які можуть ви-
никати як одночасно, так і в різні проміжки 

часу, а також особам із ізольованим уртикарним 
висипом чи АНН встановлюється діагноз кро-
пив’янка. В основі цих станів лежить деграну-
ляція мастоцитів та вивільнення медіаторів 
запалення, зокрема гістаміну, котрий і спричи-
няє появу симптомів. 

Якщо у випадку гострої кропив’янки труд-
нощів із діагностикою та лікуванням захворю-
вання не виникає, то хронічна кропив’янка, яка 
триває понад 6 тижнів, є актуальною медичною 
проблемою. Раніше вважалося, що причинами 
хронічної кропив’янки можуть бути стрес, ін-
фекції, непереносимість деяких продуктів чи 
ліків. Багатьом пацієнтам встановлювали діаг-
ноз хронічна ідіопатична кропив’янка через 
те, що не вдавалося ідентифікувати конкретну 
причину захворювання. Проте за останні роки 
накопичено багато нових знань, тому ця кон-
цепція вже застаріла та неактуальна. 

Відомо, що у більшості пацієнтів в основі 
захворювання лежать аутоімунні або аутоалер-
гічні процеси. У сироватці крові таких пацієнтів 
присутні антиIgE-IgG. Зв’язування IgG з IgE 
на поверхні рецептора або безпосередній вплив 
IgG на FCε-рецептори мастоцитів призводить 
до їх дегрануляції та вивільнення медіаторів 
запалення. Нещодавно стала відома аутоалер-
гічна природа хронічної кропив’янки, що по-
лягає у продукції аутоалергенспецифічних IgE 
проти власних клітин. Таким чином, стрес, 
інфекція, непереносимість продуктів харчуван-
ня чи ліків є не причинами захворювання, 
а тригерами, які запускають аутоімунні чи ауто-
алергічні процеси. 

Це відкриття внесло свої корективи в діаг-
ностику та лікування патології. Згідно з сучас-
ними настановами, алгоритм діагностики хро-
нічної кропив’янки включає загальний аналіз 
крові та визначення рівня С-реактив ного білка 
(для виключення інших тяжких захворювань). 
Не рекомендоване рутинне призначення елімі-
наційної дієти, алергологічних тестів для пошу-
ку конкретного чинника патології. Важливе 
значення також має контроль активності захво-
рювання (за допомогою опитувальників у ви-
гляді щоденника).

 
Брадикінін-індукований АНН

У просвіті судин, крім клітин крові та плаз-
ми, міститься група білків, об’єднаних у єдину 
кінінову систему. Каскад реакцій, які відбува-
ються в результаті поступової активації цих 
протеїнів, призводить до утворення брадикіні-
ну – пептиду з дуже короткою тривалістю дії, 
який за кілька секунд розщеплюється за допо-
могою 5 ензимів, серед яких – ангіотензинпе-
ретворюючий фермент (АПФ). Брадикінін 
впливає на судинну стінку шляхом зв’язування 
з брадикініновими рецепторами. Цей пептид 
у дуже малій кількості постійно синтезується 
в людському організмі та бере участь у регуля-
ції артеріального тиску, процесах запалення, 

передачі больових сигналів тощо. Синтез бра-
дикініну починається з активації фактору згор-
тання крові ХІІ (ф. ХІІ), а далі відбувається 
каскад реакцій: активований ф. ХІІ – прекалі-
креїн – калікреїн (водночас активує ф. ХІІ) – 
кініноген – брадикінін – інактивовані метабо-
літи. Порушення функціонування кінінової 
системи призводить до розвитку патології 
(рис). Виділяють спадковий та набутий бради-
кінін-індукований АНН.

Набутий брадикінін-індукований АНН
Сьогодні частою причиною появи набутого 

брадикінін-індукованого АНН є застосування 
інгібіторів АПФ (іАПФ), котрі беруть участь 
в інактивації брадикініну. Це призводить до над-
лишку пептиду в крові, який підвищує проник-
ність судинної стінки, через що відбувається 
перехід плазми з судинного русла у міжклітин-
ний простір та розвивається місцевий набряк.

У більшості випадків АНН розвивається че-
рез 2 тижня після початку лікування іАПФ, 
проте існують випадки, коли патологія виникає 
через кілька років антигіпертензивної терапії, 
яку пацієнт раніше добре переносив. Типовими 
локалізаціями набряку, індукованого іАПФ, є 
обличчя (особливо губи та щоки), язик, м’яке 
піднебіння, увуля, горло, що робить цей стан 
небезпечним для життя. 

Слід підкреслити, що іАПФ-індукований 
АНН – це не алергія на конкретний препарат, 
а побічний ефект усього фармакологічного кла-
су в конкретного пацієнта.

Також виділяють набутий АНН внаслідок 
дефіциту С1-інгібітора, який зустрічається 
вкрай рідко і виникає здебільшого в осіб 50-70 
років. Хворі мають такі ж клінічні прояви та ла-
бораторні показники, що і пацієнти зі спадко-
вим АНН І типу, проте спадковий анамнез 
у них не обтяжений. 

Спадковий брадикінін-індукований АНН
Виділяють 3 типи спадкового брадикінін-ін-

дукованого АНН (табл.):
• І – пов’язаний із дефіцитом С1-інгі-

бітора;
• ІІ – пов’язаний із дефектом С1-інгі-

бітора;
• ІІІ – з/без мутації в генах ф. ХІІ, плазмі-

ногену, кініногену, ангіопоетину. 
За різними даними, поширеність спадково-

го брадикінін-індукованого АНН становить 
від 1:10 тис. до 1:100 тис. За власними підра-
хунками, поширеність патології у Берліні 
складає 1:57 тис. У 90% хворих перші симпто-
ми захворювання з’являються від народження 
і до 21-річного віку, маніфестація патології 
в старшому віці спостерігається рідко. 

Спадковий брадикінін-індукований АНН – 
це аутосомно-домінантне захворювання (у 20% 
виникає внаслідок спонтанної мутації), пов’я-
зане із понад 500 мутаціями гена С1-інгібітора, 
розташованого в 11-й хромосомі. 

У здорових осіб С1-інгібітор пригнічує акти-
вований ф. ХІІ та калікреїн, що забезпечує син-
тез малої кількості брадикініну. Відповідно при 
дефіциті чи зниженні функції С1-інгібітора 
втрачається контроль над калікреїн-кініновим 
каскадом, що супроводжується надлишковою 
продукцією брадикініну та появою типових 
клінічних проявів АНН.

На відміну від гістамін-індукованого АНН 
(кропив’янки), клінічні прояви спадкового 
АНН мають ряд особливостей, що ускладнює 
діагностику захворювання. Зокрема, при спад-
ковому АНН майже в усіх пацієнтів розвиваєть-
ся набряк у черевній порожнині, зокрема ки-
шечнику. Набряк стінки кишечнику може бути 
настільки сильним, що суттєво перекриває його 
просвіт аж до повної обтурації. У таких випад-
ках клінічні прояви спадкового АНН нагадують 
«гострий живіт»: виникає нудота, блювання, 
порушення дефекації, різкий абдомінальний 
біль. Ці епізоди можуть тривати 2-5 днів. 
Нерідко через помилково встановлений діагноз 
гострий живіт таким пацієнтам проводять без-
підставні хірургічні втручання. 

При спадковому АНН може уражатися шкі-
ра. На відміну від кропив’янки, яка характери-
зується появою типового уртикарного висипу 
(поодинокі або множинні пухирі різного розмі-
ру та форми, які трохи виступають над поверх-
нею шкіри та супроводжуються свербежем), 
у хворих на спадковий АНН може виникати 
кільцевидна еритема, яка не виступає над по-
верхнею шкіри.

При кропив’янці немає продромального пе-
ріоду, а АНН з’являється раптово без будь-яких 
передвісників. У хворих на спадковий АНН 
часто виявляють продромальні ознаки, такі 
як зміна настрою (сум, неспокій, дратівливість, 
загальна слабкість тощо) та висип у вигляді 
кільцевидної еритеми. Часто шкірні прояви 
спадкового АНН ідентифікуються лікарями 
як прояв алергії. Це призводить до призначен-
ня необґрунтованого лікування та відтерміно-
ваного встановлення правильного діагнозу. 

Спадковий АНН може супроводжуватися так 
званим ларингеальним нападом, який становить 
небезпеку для життя пацієнта. Асфіксія внаслі-
док набряку гортані є основною причиною ле-
тального наслідку захворювання. Своєчасне 
встановлення діагнозу та призначення адекват-
ного лікування суттєво знижує ризик смерті від 
дефіциту/порушення функції С1-інгібітора. 

При обстеженні особи з підозрою на наяв-
ність спадкового АНН важливе значення має 
ретельний збір спадкового анамнезу. При вияв-
ленні у пацієнта хвороби необхідно обстежити 
усіх кровних родичів.

Що стосується спадкового АНН ІІІ типу 
з нормальним рівнем С1-інгібітора, сьогодні 
відома лише незначна частина мутацій генів, 
які можуть спричинити розвиток захворюван-
ня. Велика частина мутацій залишається «за за-
вісою» ідіопатичного спадкового АНН. АНН 
ІІІ типу є рідкісним захворюванням і має певні 
особливості (частіше хворіють жінки, є естро-
ген-чутливим станом, достеменно невідомий 
вплив спадковості на розвиток хвороби). 
Найперше була відкрита мутація гена ф. ХІІ, 
при якій спостерігалася інтенсивніша активація 
ф. ХІІ, а отже, збільшена продукція брадикіні-
ну. Нещодавно була виявлена мутація гена 
плазміногену, яка супроводжується продукцією 
гіперреактивного білка та сприяє активації 
більшої кількості ф. ХІІ. Механізм впливу му-
тації гена кініногену на розвиток АНН ІІІ типу 
до кінця не відомий. Причиною АНН ІІІ типу 
також може бути мутація гена ангіопоетину – 
білка, який у нормі пригнічує рецептори бра-
дикініну. В осіб з мутацією цього гена синтезу-
ється ангіопоетин зі зниженою інгібуючою 
активністю до рецепторів. 

Пацієнти з АНН ІІІ типу та нормальним рів-
нем С1-інгібітора мають схожі клінічні про-
яви, що і пацієнти з АНН І/ІІ типів (частіше 
мають набряк язика, рідше – тканин у черевній 
порожнині, немає уртикарного висипу), а лі-
карські засоби не є тригерами захворювання. 
Діагноз встановлюється на основі клінічних 
симптомів, наявності мутацій генів або обтяже-
ного сімейного анамнезу та факту резистентно-
сті до антигістамінних препаратів. 

Професор Маркус Маґерль продемонстру-
вав багато власних спостережень та клінічних 
випадків різних варіантів АНН, а також від-
повів на поширені за-
питання. Повна версія 
онлайн-вебінару до-
ступна за посиланням 
http://medicalspace.com.
u a / i m m u n o l o g y /
educationalmaterials/
vebinar_retsidivuyuchiy_
anginonevro t ichniy_
nabryak/.

Таким чином, АНН – це патологія, яка потребує 
особливої настороженості лікарів та проведення 
ретельної диференційної діагностики. Оскільки 
на момент звернення пацієнти з рецидивуючим 
АНН не мають жодних скарг, анамнестичні дані 
дають змогу проаналізувати тривалість захво-
рювання, періодичність епізодів, наявність схо-
жих симптомів у інших членів сім’ї. Хворі без 
встановленого діагнозу мають високий ризик 
смерті, тому необхідно своєчасно розпізнати 
хворобу та призначити адекватне лікування. 

Підготувала Ілона Цюпа

Рис. Патогенез брадикінін-індукованого АНН 
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Таблиця. Лабораторна діагностика спадкового АНН

Рівень С1-інгібітора Активність С1- інгібітора С4

Спадковий АНН типу І ↓ ↓ ↓

Спадковий АНН типу ІІ Норма або ↓ ↓ ↓

Спадковий АНН типу ІІІ Норма Норма Норма
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PP-ELE-UKR-0022

ЕЛЕЛІСО (таліглюцераза альфа) – порошок ліофілізований для розчину для інфузій, по 200 ОД препарату у флаконі у картонній коробці. 
КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ. Показання. Елелісо рекомендований для лікування пацієнтів з підтвердженим діагнозом хвороби Гоше 1-го 
типу. Протипоказання. Тяжкі алергічні реакції на таліглюцеразу альфа або інші компоненти препарату в анамнезі. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види 
взаємодій. Не встановлено. Особливості застосування. Через можливий розвиток анафілаксії слід бути готовим надати належну медичну допомогу, коли застосовується Елелісо. 
Клінічні дослідження Елелісо не включали достатньої кількості пацієнтів віком від 65, щоб визначити, чи відрізняється їхня відповідь на лікування від відповіді пацієнтів молодшого 
віку. Елелісо слід застосовувати під час вагітності лише у випадку очевидної необхідності. Жінки з хворобою Гоше 1-го типу мають підвищений ризик викидня, якщо не лікувати та не 
контролювати симптоми хвороби до зачаття та під час вагітності. Вагітність може загострювати наявні симптоми хвороби Гоше 1-го типу або спричиняти її нові прояви. Прояви хвороби 
Гоше 1-го типу можуть призвести до несприятливих наслідків вагітності, у тому числі гепатоспленомегалії, яка може перешкоджати нормальному росту плода, і тромбоцитопенії, 
яка може спричиняти виникнення кровотечі і крововиливу. Невідомо, чи проникає препарат Елелісо у грудне молоко людини. Оскільки багато лікарських засобів проникають у 
грудне молоко людини, препарат слід з обережністю застосовувати жінкам, які годують груддю. Оскільки під час клінічних досліджень з таліглюцеразою альфа повідомлялося про 
запаморочення, пацієнтам слід знати про реакцію їхнього організму на препарат Елелісо перед тим, як керувати автотранспортом або іншими механізмами. Спосіб застосування 
та дози. Рекомендована доза для лікування дорослих, які раніше не отримували терапію, і дітей становить 60 одиниць/кг маси тіла кожні 2 тижні у вигляді 60-120-хвилинної 
внутрішньовенної інфузії. Пацієнтам, які раніше отримували лікування іміглюцеразою в стабільному дозуванні, при переході з іміглюцерази на препарат Елелісо рекомендується 
починати лікування препаратом Елелісо у такій самій дозі. Інструкції щодо приготування та застосування дивіться повну інструкцію для зстосування Елелісо. Побічні реакції. У 
клінічних дослідженнях застосування препарату Елелісо (у вигляді початкової терапії та після переходу з лікування іміглюцеразою) найчастішими (≥5 %) побічними реакціями були 
свербіж, гарячі припливи, головний біль, біль у суглобах, біль у кінцівках, біль у животі, блювання, підвищена втомлюваність, біль у спині, запаморочення, нудота та висип. Більш 
детальну інформацію дивіться повну інструкцію для зстосування Елелісо. Фармакологічні властивості. Елелісо – це рекомбінантний аналог лізосомальної глюкоцереброзидази 
людини, який каталізує гідроліз глюкоцереброзиду з утворенням глюкози і цераміду, знижуючи кількість накопиченого глюкоцереброзиду. Поглинання препарату в клітинні лізосоми 
опосередковується зв’язуванням ланцюгів олігосахаридів манози Елелісо зі специфічними рецепторами манози на поверхні клітини, що призводить до інтерналізації та подальшого транспортування до лізосом. 
Категорія відпуску. За рецептом. Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з повеою інструкцією для застосування. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на 
семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Реєстраційне посвідчення № UA/14379/01/01, затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.01.2020 № 91.

шого транспортування до лізосом

ЗАПОБІГАЄ РОЗВИТКУ КІСТКОВИХ КРИЗІВ1

ЗМЕНШУЄ ОРГАНОМЕГАЛІЮ1

ПОКРАЩУЄ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ1

1-4

ПЕРША ФЕРМЕНТНОЗАМІСНА ТЕРАПІЯ 

СХВАЛЕНА FDA1,2
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Хвороба Гоше: must know для педіатрів
Орфанні (рідкісні) захворювання – це велика гетерогенна група, що об’єднує 
близько 6-8 тис. нозологій, для яких характерний тяжкий хронічний прогресуючий 
перебіг із формуванням дегенеративних змін в організмі, які з часом призводять 
до інвалідизації пацієнта. Для деяких захворювань існує високоефективне 

специфічне лікування, яке не лише зменшує або усуває симптоми, але й суттєво 
покращує якість життя хворих та дає шанс на нормальний розвиток, що є особливо 

цінним у дитячому віці. Тому лікарям первинної ланки медичної допомоги вкрай важливо бути 
настороженими щодо рідкісних захворювань, адже від них залежить своєчасність встановлення 
правильного діагнозу та призначення специфічної терапії. 

У рамках II Міжнародного конгресу PRIME Pediatrics 
2020, який цього року відбувся в режимі онлайн, кандидат 
медичних наук Анна Михайлівна Гільфанова (Національна 
медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) 
представила доповідь «Медичний супровід пацієнтів із хво-
робою Гоше: must know для педіатра».

– Для лікування, профілактики та діагностики рідкісних 
захворювань використовуються так звані орфанні препара-
ти (наразі нараховується близько 200-300 подібних лікар-
ських засобів), які зазвичай є дороговартісними. Тому для 
забезпечення доступу орфанних пацієнтів до специфічного 
лікування необхідна цілеспрямована державна політика. 
У 2014 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін 
до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 
забезпечення профілактики та лікування рідкісних (орфан-
них) захворювань», який гарантує безперервне та безоплат-
не забезпечення лікарськими засобами громадян із рідкіс-
ними хворобами. Тому педіатр як лікар первинної ланки 
медичної допомоги несе відповідальність за своєчасне при-
пущення наявності орфанного захворювання, щоб дитина 
могла отримати необхідне лікування, яке забезпечить їй 
подальше повноцінне життя.

У структурі поширеності рідкісних захворювань 2-ге міс-
це посідає група спадкових порушень обміну речовин, або 
метаболічні захворювання, серед яких найрозповсюджені-
шою патологією є хвороба Гоше (ХГ): у середньому 1 випа-
док на 40 тис. населення. ХГ (глюкоцереброзидний ліпідоз, 
глюкоцереброзидоз) – це лізосомальне захворювання з ау-
тосомно-рецесивним типом успадкування. Патологія вини-
кає при наявності двох мутацій алелі гена GBA (гомозигот-
ний стан або гетерозиготний компаунд), що призводить 
до зниження активності глюкоцереброзидази. Як наслідок, 
неутилізовані ліпіди накопичуються в лізосомах макрофагів 
кісткового мозку, селезінки, печінки, лімфатичних вузлів, 
кісток, нейронів головного мозку, легенів, що зумовлює 
мультисистемний прояв хвороби з утворенням так званих 
клітин накопичення (клітин Гоше). Хронічна активація 
макрофагальної системи призводить до аутокринної стиму-
ляції моноцитопоезу та збільшення абсолютної кількості 
макрофагів, що в свою чергу супроводжується порушенням 
їхньої регуляторної функції, тобто у таких пацієнтів уража-
ється вроджена ланка імунітету. 

Зниження активності ферменту є дуже варіабельним, що 
впливає на клінічний спектр ХГ. Виділяють 3 основні типи ХГ: 
ненейропатичний, гострий нейропатичний, підгострий нейро-
патичний. Найрозповсюдженішим варіантом є тип 1, який слід 
запідозрити при наявності наступних клінічних ознак:

• затримка фізичного та статевого розвитку;
• слабкість, підвищена втомлюваність (астенія);
• часті респіраторні інфекції;
• ознаки геморагічного синдрому (підшкірні гематоми, 

підвищена кровоточивість слизових оболонок, тривалі кро-
вотечі при малих оперативних втручаннях);

• біль у кістках та суглобах, часті переломи кісток;
• неврологічна симптоматика (окорухова апраксія або 

збіжна косоокість, атаксія, зниження інтелекту, порушення 
чутливості);

• сімейний анамнез (наявність спленектомії або вище 
наведених симптомів у рідних братів чи сестер);

• виявлені при фізикальному обстеженні хворого озна-
ки геморагічного синдрому, гепатоспленомегалії, лімфаде-
нопатії, гіперпігментації шкіри в області ліктьових та колін-
них суглобів. 

Серед перелічених ознак у пацієнтів із ХГ найчастіше ви-
являють гепатомегалію (87%), спленомегалію (95%), анемію 
(40%), тромбоцитопенію (50%), колби Ерленмеєра (49%), 
інфільтрацію кісткового мозку (39%), біль у кістках (27%), 
остеопенію (20%), затримку росту (<5 пер центиля – 28% 
і в межах 5-25 перцентиля – 28%). 

Спленомегалія є найпоширенішим проявом ХГ. У деяких 
випадках селезінка може досягати гігантських розмірів, що 
візуально проявляється значним збільшенням об’єму живота 
у дитини. Разом із  гіперспленізмом (надмірна маса та роз-
міри селезінки), що призводить до цитопенії, у таких паці-
єнтів виникає функціональний гіпоспленізм, який впливає 
на імунітет та підвищує схильність до розвитку бактеріаль-
них інфекцій. 

Кістки найчастіше уражуються при ХГ типу 1. Пато гно-
мічним симптомом захворювання є колби Ерленмеєра – кол-
бовидна деформація дистальних відділів стегнових кісток. 
До локальних уражень кісткової системи належить інфаркт 
кістки з наступним формуванням склерозу та патологічних 

переломів. Генералізоване ураження кісток проявляється 
остеопорозом та остеопенією, переломами хребців, які мо-
жуть призвести до компресії спинного мозку. Локальний 
тромбоз судини, що живить голівку епіфізу стегнової кістки, 
викликає асептичний некроз. У таких випадках пацієнт по-
требує оперативного лікування з протезування суглобу.

Для ХГ також характерні кісткові кризи, які супроводжу-
ються виснажливим болем у кістках протягом кількох 
днів чи тижнів, гіперемією шкіри над ураженими суглобами, 
різким зниженням рухової активності, значним розширен-
ням кістково-мозкового каналу. Така клінічна картина дуже 
нагадує остеомієліт, проте у випадку ХГ відсутня лихоманка 
та зміни гемограми, характерні для запалення. При підозрі 
на хворобу Гоше для встановлення остаточного діагнозу слід 
провести такі дослідження: 

• вимірювання активності глюкоцереброзидази в сухих 
плямах крові як скринінг-метод, який дозволяє зменшити 
строки діагностики ХГ;

• вимірювання активності глюкоцереброзидази у лей-
коцитах крові, що є високоточним методом, який дозволяє 
встановити діагноз ХГ;

• вимірювання активності хітотриозидази є допоміжним 
тестом при діагностиці ХГ, оскільки значна частка населен-
ня є носіями алелей, що призводять до низької активності 
цього ферменту. Крім того, активність хітотриозидази є важ-
ливим маркером успішності лікування ХГ;

• молекулярно-генетична діагностика з метою виявлен-
ня мутацій у гені глюкоцереброзидази.

Гострий нейропатичний (інфантильний) тип ХГ дебютує 
у віці 3-5 міс. Початковими проявами є м’язова гіпотонія, втра-
та цікавості дитини до оточення, затримка і регрес психо-
моторного розвитку. Про прогресування цього типу ХГ свідчить 
поява спастики, окорухових порушень, ларингоспазму, проблем 
із вигодовуванням (через бульбарні порушення, тризм), спле-
номегалії, тоніко-клонічних судом, синдрому «вишневої кісточ-
ки» (не постійна ознака). При магнітно- резонансній томо графії 
(МРТ) у таких хворих виявляють ознаки цереб ральної атрофії 
та дурального потовщення, а при аутопсії – нейро но фагію. 
На сьогодні не існує ефективних методів лікування ХГ типу 2, 
і хворі діти помирають до 2-річного віку. 

ХГ типу 3 поділяється на ювенільний та шведський підти-
пи, які характеризуються широким спектром неврологічних 
проявів. При ювенільному підтипі дебют захворювання при-
падає на перші декади життя і супроводжується гепатоспле-
номегалією, що повільно прогресує, менш тяжкими, ніж при 
ХГ типу 2, неврологічними проявами (горизонтальна офталь-
моплегія, міоклонії, генералізовані тоніко-клонічні судоми, 
зниження інтелекту, екстрапірамідна ригідність, мозочкові 
порушення, розлади мовлення та письма, поведінкові розла-
ди, епізоди психозу, втрата слуху). При шведському підтипі 
дебют хвороби припадає на 1 рік життя, а клінічними озна-
ками є швидко прогресуюча гепатоспленомегалія, затримка 
психічного та мовленнєвого розвитку, атаксія, спастичний 
тетрапарез, який повільно прогресує до 3 років. 

Окремо виділяють фетальну форму ХГ, яка становить 5% 
від усіх випадків захворювання. Хвороба маніфестує вну-
трішньоутробно та проявляється зменшенням або відсутніс-
тю рухів плода, фетальною та плацентарною анасаркою, 
гепатоспленомегалією, іхтіозом, артрогрипозом, лицевим 
дизморфізмом, фетальною тромбоцитопенією. У таких ви-
падках смерть настає внутрішньоутробно або протягом 3 міс 
після народження. 

ХГ слід диференціювати зі злоякісними гемато  логічними 
захворюваннями, тромбоцитопенічною пурпу рою, хронічни-
ми захворюваннями печінки, остеомієлітом, тубер ку льозом 

кісток, гемофілією, анемією, затримкою роз витку дитини 
тощо. У разі підозри ХГ при фізикальному обстеженні паці-
єнту необхідно провести наступні дослідження: розгорнутий 
аналіз крові (для визначення рівня гемоглобіну та кількості 
тромбоцитів), біохімічний аналіз крові (для визначення рівня 
ліпідів, холестерину, протромбінового часу, рівня імуногло-
булінів, АПФ, ТРКФ, рівня феритину), УЗД або МРТ селе-
зінки та печінки, рентгенографію або МРТ поперекового 
відділу хребта та стегнових кісток. Ці обстеження можуть 
підтвердити зміни, характерні для ХГ.

Наступним етапом діагностики є визначення активності 
ферменту β-D-глюкозидази в лейкоцитах периферійної кро-
ві (культура клітин), у сухих плямах крові та культурі фібро-
бластів (біоптат шкіри). Слід враховувати те, що ступінь 
зниження активності ферменту не корелює з тяжкістю клі-
нічних проявів захворювання. Додатковим біохімічним мар-
кером ХГ є підвищення активності хітотриозидази – фер-
менту, який синтезується клітинами Гоше. На тлі лікування 
активність ферменту знижується, тому цей показник вико-
ристовується для оцінки ефективності терапії. Молекулярно-
генетична діагностика проводиться з метою виявлення му-
тацій у гені глюкоцереброзидази. 

Отже, педіатр та сімейний лікар є першими спеціалістами, 
які контактують із пацієнтами з ХГ. Тому вкрай важливо 
вчасно припустити наявність патології, призначити базові 
лабораторні та інструментальні дослідження (табл.), про-
консультуватися з лікарем-гематологом та скерувати паці-
єнта до лікаря-генетика, який визначить нас тупні дії та склад 
мультидисциплінарної команди для  тривалого спостере-
ження за хворим.

Основною складністю своєчасного встановлення діагнозу 
ХГ є низька настороженість лікарів щодо цієї нозології. Період 
від моменту виникнення перших симптомів до встановлення 
діагнозу може сягати 4-10 років. Кожен пацієнт протягом цьо-
го часу в середньому звертається до 8 різних фахівців. 

Ефективним та безпечним методом лікування ХГ (окрім 
нейропатичного типу ХГ) є довічна ферментозамісна терапія 
(ФЗТ) рекомбінантною глюкоцереброзидазою. ФЗТ усуває 
основні симптоми захворювання та покращує якість життя 
хворого без виражених побічних ефектів. Частота введення 
препарату – 1 раз на 14 днів в/в крапельно протягом 1,5-2 год. 
Корекція дози ФЗТ здійснюється досвідченим лікарем із ог-
ляду на досягнення та утримання терапевтичних цілей 
для кожного пацієнта індивідуально. 

Сьогодні в Україні зареєстровані такі препарати для ФЗТ: 
• таліглюцераза (Елелісо, Pfizer) – рекомбінантний ана-

лог лізосомальної глюкоцереброзидази людини, виробля-
ється за технологією рекомбінантної ДНК із використанням 
культури рослинних клітин (моркви);

• велаглюцераза альфа – людська лінія фібробластів; 
амінокислотна послідовність у препараті ідентична ендоген-
ній глюкоцереброзидазі;

• іміглюцераза – клітинна лінія, отримана з яєчників 
китайських хом’яків.

Вибір препарату для ФЗТ для кожного пацієнта здійсню-
ється колегіально.

Крім основного лікування, хворому на ХГ призначається 
симптоматичне лікування (при остеопорозі – дієта, збага-
чена кальцієм, вітаміном D, при кістковому кризі – аналге-
тики, при бактеріальній інфекції – антибактеріальну тера-
пію, ортопедичне лікування, при неврологічній симптома-
тиці – ноотропи, протиепілептичні препарати, міорелаксан-
ти тощо). Також при веденні пацієнта з ХГ важливе 
значення має профілактика сепсису при функ ціо нальному 
гіпоспленізмі, основним напрямком якої є вакцинація про-
ти пневмококової, менінгококової та Hib-інфекції. 

Крім того, пацієнти з рідкісними захворюваннями потре-
бують інформаційної, соціальної, психологічної та юридичної 
підтримки, яку надають громадські та пацієнтські організації: 
ГО «Орфанні захворювання України», ГО «Всеукраїнське 
об’єднання інвалідів – хворих на хворобу Гоше». 

Підготувала Ілона Цюпа

Статтю надруковано за підтримки представництва компанії 
«Пфайзер Eкспорт Бі. Ві.» в Україні.
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Таблиця. Зміни показників при лабораторних  
та інструментальних методах обстеження  

при хворобі Гоше
Загальний аналіз 
крові

Тромбоцитопенія, анемія, лейкопенія (гіперспленізм, 
ураження кісткового мозку)

Морфологічне 
дослідження 
кісткового мозку

Клітини Гоше, виключення діагнозу гемобластоз 
або лімфопроліферативного захворювання

Рентгенографія кісток 
скелета

Дифузний остеопороз, колбоподібна деформація 
дистальних відділів стегнових і проксимальних відділів 
великогомілкових кісток (колби Ерленмейєра), 
вогнища остеолізису, остеосклерозу, остеонекрозу, 
патологічні переломи

Денситометрія та МРТ Остеопенія, інфільтрація кісткового мозку
УЗД і МРТ печінки 
та селезінки Гепатоспленомегалія

ПЕДІАТРІЯ
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Нутритивна підтримка  
імунної системи дітей

Часта захворюваність дітей є ознакою порушення становлення їх імунної системи. Особливо часто (50-75%) хворіють 
діти в ранньому, дошкільному та молодшому шкільному віці [1]. Один зі способів підтримки імунної системи у дітей – 
регулярне вживання комплексів вітамінів та мінералів. Доведено, що їжа не може повністю задовольнити потреби 
дитини в усіх основних мікронутрієнтах. Найшвидший, фізіологічно обґрунтований і прийнятний шлях вирішення 
цієї проблеми – вживання додаткових препаратів, що містять мікронутрієнти. Це необхідно практично кожній дитині, 
навіть здоровій, особливо в зимово-весняний період.
Існують дві тактики застосування мікронутрієнтів – лікувальна і профілактична. Лікувальна передбачає використання 
більш високих доз мікронутрієнтів, проведення інтенсивних й іноді більш тривалих курсів корекції, використовується 
при доведеному дефіциті і під постійним лікарським контролем. Профілактична тактика є основною в педіатрії: 
своєчасно розпочатий прийом комплексів вітамінів і мінералів у дозах, що відповідають віковій добовій потребі, 
допомагає запобігти розвитку наслідків їх дефіциту [2].

Розглянемо можливість застосування 
дієтичної добавки Мультимакс® Імунітет 
для підтримки імунної системи дітей. У жу-
вальній пастилці міститься 50 мг вітаміну С 
(L-аскорбінової кислоти), 8 мг рутину, 
2,6 мг цинку та 5 мкг вітаміну D (холекаль-
циферолу), рекомендується застосовувати 
по 1 пастилці на добу дітям від 3 років. 

Як відомо, L-аскорбінова кислота (віта-
мін С) є всюдисущою вуглеводоподіб-
ною сполукою, яка відіграє важливу роль 
у ряді фізіологічних процесів, таких 
як продукція гормонів, енергетичний об-
мін, синтез колагену, клітинне окиснення 
тощо [8]. Також вітамін С відіграє ключову 
роль в епігенетичній регуляції активності 
генів, функціонуючи як кофактор певних 
ферментів, що викликають деметилюван-
ня ДНК [25].

Аскорбінова кислота (АК) може зворот-
но окиснюватися до дегідроаскорбінової 
кислоти (ДГАК). Внутрішньо клітинний 
транспорт вітаміну С (рис. 1) відбувається 
в усіх видах клітин у вигляді ДГАК за гра-
дієнтом концентрації через транспортери 
глюкози (GLUT) через схожість структури 
з глюкозою або активно, як АК, через 
 натрійзалежні транспортери вітаміну С 
(SVCT) у таких органах, як тонка кишка, 
печінка, нирки, наднирники, мозок, сіт-
ківка. Всередині клітини ДГАК згодом пе-
ретворюється на АК. У фізіологічних умо-
вах АК здатна до накопичення у високих 
концентраціях у нейтрофілах, лімфоцитах 
і моноцитах [15].

При гострих інфекційних захворю ваннях 
у пацієнтів виявляють низький  рівень цир-
кулюючого рівня вітаміну C (ймовірно, через 
надлишкову утилізацію внаслідок стресу). 
Вітамін С має корисні імуно модулю валь ні 

властивості переважно за рахунок збіль-
шення вироблення інтерферонів (IFN) α та β 
і зниження рівня регулювання продукування 
протизапальних цитокінів [21]. Так, дове-
дено, що вітамін С, особливо у формі ДГАК, 
чинить пряму противірусну дію, гальмуючи 
реплікацію вірусу грипу типу А [15, 24], зокре-
ма через збільшення вироблення IFN-α 
та IFN-β [23].

Ще у 1961 році було проведено дослі-
дження та встановлено, що у дітей у лижній 
школі Швейцарських Альп, які приймали 
аскорбінову кислоту в дозі 1 г/добу, була 
менша частота та тривалість захворювань 
на грип. На початку 70-х років американ-
ський хімік та лауреат двох Нобелів ських 
премій у галузі хімії Карл Полінг зробив 
висновок, що вживання аскорбінової кис-
лоти у дозі більше 1 г/добу може суттєво 
зменшити кількість і тяжкість епізодів за-
студи. Крім цього, вітамін С у високих дозах 
полегшує та попереджує симптоми грипу. 

В експериментальних дослідженнях от-
римано підтвердження того, що вітамін С 
у дозі 125 мг/кг та 250 мг/кг зменшує смерт-
ність та тяжкість перебігу пневмонії у мишей 
зі стресом знерухомлення, викликаним ві-
русом A/FM/1/47(H1N1). При цьому віта-
мін С значно знижував експресію генів, у т.ч. 
мітохондріального антивірусного сигналь-
ного та інтерферон-регуляторного фактора, 
і підвищував експресію нуклеарного факто-
ра NF-kB [11].

Як відомо, вірусні інфекції часто призво-
дять до оксидативного стресу в інфікова-
них клітинах. Інфекція призводить до ак-
тивації фагоцитів, при цьому від бувається 
вивільнення активних форм кисню (АФК). 
АФК відіграють важливу роль у дезак-
тивації вірусів. Однак надлишок АФК 

(оксида тивний стрес) є шкід ливим для клі-
тин людського організму, і при недостатно-
сті антиоксидантної системи  виникає 
токсичний вплив на легеневу тканину. 
Оскільки вітамін С є найважливішим анти-
оксидантом, який безпо середньо впливає 
і зне шкоджує АФК, а також відновлює ак-
тивність інших клітинних антиоксидантів, 
включаючи тетрагідробіоптерин і α-токофе-
рол [8], забезпечуючи репарацію ДНК [8] 
та імуномодулювальну дію [11, 29], він 
 критично необхідний для захисту клітинних 
компонентів від окисного пошкодження, 
спричиненого токсичними вільними радика-
лами та іншими АФК [25], що і забезпечує 
потужну антиоксидантну дію, відповідно, 
і захист клітин від «цитокінового шторму». 
Таким чином, вітамін С може зменшувати 
викликану вірусом окиснювальну травму 
[28]. Також він пригнічує реплікацію віру-
су простого герпесу 1 типу, поліовірусу 
1 типу [15, 28]. Доведено, що вітамін С 
ефективно інактивував вірус сказу in vitro 
[26], а також йому притаманні антибакте-
ріальні ефекти [29].

Назва «рутин» (його ще називають руто-
зидом, кверцетин-3-рутинозидом) похо-
дить від рослини Ruta graveolens. Це фла-
вонол, який у значній кількості міститься 
в гречці, чаю та яблуках [16].

У багатьох дослідженнях доведено анти-
оксидантні [3, 13, 30, 37], противірусні [12, 
22] та антибактеріальні [16] властивості ру-
тину. Так, у присутності рутину спостеріга-
ються періоди повного гальмування окис-
них процесів, пропорційні концентрації 
інгібітора [3]. Встановлено синергізм аскор-
бінової кислоти та рутину. Засто сування 
аскорбінової кислоти або рутину в моно-
терапії знижує продукцію вільних  радикалів 
через інгібування ксантинокси дази приблиз-
но на 30%, тоді як їх комбінації – на 50%. 
У комбінації з рутином нефер ментативна 
антиоксидантна активність аскорбінової 
кислоти зростає на 15-20%. Також аскорбі-
нова кислота і рутин комплементарні 
у транспортних та сигнальних функціях 
[17]. Більш значиме зниження рівня глю-
кози натщесерце було у групі пацієнтів 
із цукровим діабетом 2 типу, які отримува-
ли комбінацію рутину з аскорбіновою кис-
лотою, ніж у групі пацієнтів, які отримува-
ли лише аскорбінову кислоту (p=0,0165 
проти p=0,0388) [31].

Доведено високу активність рутину 
щодо респіраторного синцитіального віру-
су [22] та антибактеріальну протидію 
по відношенню до Proteus vulgaris, Shigella 
sonnei, Klebsi ella spp., Escherichia coli, Pseudo
 monas aurugi nossa, Bacillus subtilis. Серед ме-
ханізмів антибактеріальної дії проти E. coli 
описано інгі бування рутином ДНК ізоме-
рази IV. Також рутин виявляв синергійний 
антибактеріальний вплив, знижуючи міні-
мальну інгібуючу концентрацію інших 
флавоноїдів [16].

Як відомо, метали є есенціальними ком-
понентами і забезпечують функціональну 
активність більше половини ферментів [35]. 

Цинк є важливим мікроелементом, особливо 
необхідним для функціонування імунної сис-
теми [9, 33], зокрема, для підтримки вродже-
ного імунітету й активації Т-клітин. Через 
відповідні канали цинк регулює різноманіт-
ні сигнальні каскади (рис. 2), опосередко-
вані рецепторами  гормону та фактора росту, 
цитокіновими рецепторами, Toll-like-
рецепторами (TLR), рецепторами антигенів 
(«цинкова сигналізація») [20]. Зниження 
рівня внутрішньо клітинного цинку є кри-
тичним для акти вації TLR. 

Більшість продуктів, багатих цинком, тва-
ринного походження (м’ясо, молоко тощо). 
Тому діти, які проживають у країнах із низь-
ким рівнем доходів, часто неправильно хар-
чуються і мають дефіцит цього мікроелемен-
ту в організмі. Це зумовлює порушення рос-
ту, підвищення захворюваності та ризику 
тяжкого перебігу респіраторних інфекцій [5].

За результатами метааналізу 4 клінічних 
досліджень встановлено, що періодичний 
прийом дитиною цинку протягом більш 
ніж трьох місяців знижує частоту та трива-
лість інфекції нижніх дихальних шляхів 
(відносний ризик (RR) 0,60; 95% ДІ 0,70, 
0,92). Результати метааналізу 10 рандомізо-
ваних клінічних досліджень (загалом обсте-
жено 49 450 дітей) дозволили також встано-
вити, що цинк зменшує частоту виникнен-
ня гострої інфекції нижніх дихальних шля-
хів. Серед механізмів, за допомогою яких 
цинк змінює чутливість до інфекції, – регуля-
ція протизапальної цитокінової секреції, про-
ліферація лімфоцитів та захист цілісності 
клітин епітелію дихальних шляхів в умовах 
гострого запального ураження легень [32].

Як відомо, вітамін D є жиророзчинним. 
Вітаміни D2 і D3 потрапляють до організму 
з продуктами харчування. Вітамін D3 у зна-
чній кількості міститься в лососевих, тунці, 
сардинах, риб’ячому жирі. Тому запаси 
цього вітаміну у дорослих поповнюються 
продуктами харчування лише на 10-20%, 
у той час як у дітей цей показник може 
бути ще меншим. Певна кількість віта-
міну D3 синтезується в шкірі під впливом 
ультрафіолетових сонячних променів. 
Взимку, коли синтез вітаміну D обмежений 
через коротку тривалість світлового дня, 
кута падіння сонячного світла й обмеженої 
площі шкірних покривів, відкритих соняч-
ному світлу, дорослі й діти частіше страж-
дають від гострих інфекцій нижніх дихаль-
них шляхів [4]. Тому особливий інтерес 
останнім часом викликають дослідження 
ролі вітаміну D у підтримці як вродженого, 
так і адаптивного імунітету. Доведено, що 
вітамін D відіграє важливу роль у регулю-
ванні роботи імунної системи і може захи-
щати від інфекцій, його прийом знижує 
частоту і тяжкість перебігу гострих ін фек-
цій нижніх дихальних шляхів, а також ско-
рочує смертність від них [4]. За результата-
ми подвійного сліпого рандомізо ваного 
 плацебо-контрольованого дослідження, 
у якому взяли участь 453 дитини з негоспі-
тальною пневмонією віком від 1 до 36 мі-
сяців (224 дитини отримували вітамін D3, 
а 229 – плацебо), встановлено, що ризик 
повторного епізоду пневмонії протя-
гом 90 днів після прийому вітаміну D3 був 
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Рис. 1. Орієнтовний механізм дії вітаміну С [8]
Примітка: SVCT – натрійзалежний транспортер вітаміну C; GLUT – транспортер глюкози, AК – аскорбінова кислота,  
ДГАК – дегідроаскорбінова кислота.

Реакція на стрес Диференціація клітин Проліферація клітин

Відновлення ДНКАпоптоз

Генна  
експресія

Активація 
 транскрипційного 
фактора

ДГАКАК 2H+   +2e–

Fe3+      Fe2+  

O2–   H2O2  

GLUTSVCT

Радикальний стан

Аскорбат                                                     Дегідроаскорбат

ПЕДІАТРІЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Тематичний номер • № 4 (55) • 2020 р.



13

www.health-ua.com

меншим (92/204; 45%), ніж у групі плацебо 
(122/211; 58%; RR 0,78; 95% ДІ 0,64, 0,94; 
р=0,01) [27]. 

Було проведено метааналіз 18 незалежних 
рандомізованих контрольованих досліджень 
(загалом 57 311 учасників), в яких учасники 
приймали додатково вітамін D у добовій 
дозі 300-2000 МО (в середньому 528 МО). 
Було відмічено 4 777 випадків смерті з будь-
яких причин. Сумарний відносний ризик 
смерті при додатковому вживанні віта-
міну D становив 0,93 (95% ДІ 0,87-0,99) [7]. 

Механізми впливу вітаміну D на імунну 
систему активно вивчаються. В імунних 
клітинах виявлено рецептор до вітаміну D 
(VDR) [19]. Доведено, що активовані Т- 
і В-лімфоцити людини, а також клітини 
ендотелію, що вистилають верхні та ниж-
ні дихальні шляхи, можуть метаболізу-
вати неактивний метаболіт 25-гідроксихо-
лекальциферол 25(OH)D в активний 
1α,25(OH)2D. Ця сполука діє на імунні 
клітини аутокринним, паракринним або 
внутрішньокринним способом (тобто 
 всіма внутрішньоклітинними шляхами) 
[19]. Імуномодулювальну дію вітаміну D 
пов’язують як із ранньою, так і пізньою 
фазами інфекції [14].

Вважається, що основним механізмом 
протиінфекційної дії вітаміну D є його 
здат ність індукувати утворення в макро-
фагах, нейтрофілах і епітеліальних кліти-
нах антимікробних протеїнів (β-дефензи-
нів і кателіцидину), які спричинюють заги-
бель мікроорганізмів в аутофагосомах, 
проявляючи активність щодо бактерій, 
вірусів і грибів. 

Доведено, що сироватковий рівень віта-
міну D у пацієнтів із грипом корелює з рів-
нем IgM та IgG3 [21]. 

Взаємодія інфекційних агентів із макро-
фагом через TLR призводить до індукції 
транскрипції мітохондріального ферменту 
1α-гідроксилази і VDR. Як наслідок, у ре-
акції, каталізованій цим ферментом, від-
бувається посилення внутрішньоклітин-
ного перетворення 25(ОН)D в активну 
форму – 1α,25(ОН)2D. Останній у комп-
лексі з VDR на генному рівні підвищує 
експресію молекул кателіцидину, які потім 
трансформуються у фагосоми, де реалізу-
ють свої антибактеріальні властивості. 
Крім того, 1α,25(ОН)2D, що утворюється 
в макро фагах, може зумовлювати і па-
ракринні ефекти, впливаючи на функцію 
моноцитів, Т- і В-лімфоцитів [1].

Ефективність профілактичної дії віта-
міну D щодо захворюваності на грип під-
тверджена результатами рандомізованого 
подвійного сліпого плацебо-контрольова-
ного дослідження [36]. Встановлено, що 
зі 167 школярів, які отримували вітамін D3 
у дозі 1200 МО на добу з грудня по бере-
зень, 18 учнів (10,8%) перехворіли на грип, 
тоді як у контрольній групі – 31 зі 167 
(18,6%) (RR 0,58; 95% ДІ 0,34, 0,99; 
р=0,04). Лише у двох дітей із бронхіальною 
астмою було зафіксовано її загострення, 
тоді як із групи плацебо – у 12 дітей (RR 
0,17; 95% ДІ 0,04, 0,73; р=0,006) [36]. 

Як показали результати останніх дос лід-
жень, у хворих на COVID-19 роз вивається 
гострий респіраторний дистрес- синдром, 
який може призвести до пошкодження 
декількох органів. Ці симптоми зумовлені 
цитокіновою бурею. Вва жається, що за-
стосування вітаміну D може зменшити 
ризик захворюваності на COVID-19 за ра-
хунок збільшення рівня ангіотензин-
перетво рювального ферменту 2 типу. Це 
може запобігти розвитку окcидативного 
стресу та ураженню органів за рахунок 
зменшення рівня запальних цитокінів 
у багатьох тканинах. Віта мін D може поси-
лювати антимікробну активність за рахунок 
підвищення рівня пептидів  дефенсинів та ка-
теліцидинів і це також асоціюється з підви-
щенням ефективності при COVID-19 [6]. 
Гіпотеза, що додат ковий прийом віта-
міну D може знизити ризик захворювано-
сті та смертності від COVID-19, має бути 
перевірена у ході клінічних досліджень 
із визначенням сироваткового рівня 
25(OH)D [18]. У квітні 2020 року розпоча-
то клінічне дослідження зі встановлення 
ефектив ності та безпечності застосування 
вітаміну D для профілактики та лікування 
COVID-19 [34].

Американська академія педіатрії рекомен-
дує щоденно приймати 400 МО вітаміну D 
дітям молодшого і середнього віку, а також 
підліткам [4].

Нутритивна підтримка є важливою скла-
довою забезпечення активності імун-
ної системи у дітей. Дієтична добавка 
Мультимакс® Імунітет містить спеціально 
підібрані вітаміни для підвищення дитячо-
го імунітету. Вітаміни С, D, рутин та цинк 
забезпечують антиоксидантний захист, 
чинять пряму противірусну та протибак-
теріальну дію, підвищують активність 
як вродженого, так і адаптивного імуніте-
ту, що сприяє зниженню частоти та тяж-
кості інфекційних захворювань, а також 
зменшує потребу в анти біотикотерапії 
та її тривалість. 
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Рис. 2. Роль цинку у внутрішньоклітинній сигналізації [20]
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Вплив цинку на розвиток  
інфекційної діареї у дітей

В останні роки гострі захворювання кишечнику у дітей посідають друге місце серед усіх інфекційних 
хвороб, поступаючись лише захворюванням дихальних шляхів [1]. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно в світі реєструється близько 1,7 млрд випадків гострої діареї (ГД) у дітей, 
від якої помирають 525 тис. пацієнтів віком до 5 років [2]. За даними Міністерства охорони здоров’я, 
 у  2017-2018 рр. в Україні було зареєстровано близько 120 тис. випадків діарейних захворювань [3].

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) підвищу-
ють ризик розвитку невідкладних станів, 
тяжких форм захворювання та постінфек-
ційних змін [4]. Спостерігається також і змі-
на етіології гострого гастроентериту у дітей. 
Структура ГКІ визначається епідеміологіч-
ною ситуацією в країні, соціально-еконо-
мічними умовами життя населення, а також 
віком хворих [5]. Для ГКІ й раніше була 
характерна поліетіологічність. Але в останні 
роки відзначається зміна етіологічної струк-
тури ГКІ, особливо у дітей [5].

Найпоширеніша причина виникнення 
ГКІ – віруси. Кількість спровокованих 
ними хвороб значно перевищує ураження 
кишечнику, викликані сальмонелами, ши-
гелами, патогенними штамами кишкової 
палички [1]. Сучасний стан епідеміологіч-
ної ситуації з кишковими інфекціями ви-
магає від лікарів усіх напрямків концентра-
ції знань та досвіду для подолання цієї 
 проблеми [9]. Необхідна модифікація 
 прин ципів лікування: широке застосування 
антибіотиків вже залишається в минулому, 
противірусні препарати не розроблені. Тому 
основна увага приділяється симптоматич-
ному лікуванню, а саме – призначенню 
сорбентів, про- і пребіотиків [1].

За рекомендаціями ВООЗ, важливим 
складником у лікуванні ГД є пероральна 
регідратація, проте така терапія спрямована 
лише на подолання наслідків зневоднення 
організму й не зменшує частоту, об’єм ви-
порожнень та тривалість діареї [1].

У наукових публікаціях останніх років 
(що стосуються різних медичних галузей) 
велика увага приділяється питанням дефі-
циту макро- та мікроелементів і їх впливу 
на розвиток різних патологічних процесів 
[6]. Незважаючи на низький вміст мікро-
елементів в організмі, їх значення для нор-
мального перебігу фізіологічних процесів 
важко переоцінити. Фізіо логічне значення 
мікроелементів у першу чергу зумовлене їх 
роллю в складі ферментативних систем ор-
ганізму, оптимальне функціонування яких 
великою мірою залежить від надходження 
мікроелементів із навколишнього середо-
вища. Особливу роль має цинк, який є од-
ним із найбільш багатофункціональних 
мікроелементів [7]. 

Цинк являє собою незамінний мікроеле-
мент, що міститься в усіх клітинах організму 
та бере участь у різних біологічних процесах, 
таких як синтез і стабілізація нуклеїнових 
кислот і білків, процеси енергетичного об-
міну, проліферації та диференціювання клі-
тин, підтримка антиоксидантного статусу. 
Добова норма споживання цинку залежить 
від віку та становить: 2 мг для дітей від 0 
до 6 місяців, 3 мг – для дітей від 7 місяців 
до 3 років, 5 мг –для дітей від 4 до 8 років, 
8 мг – для дітей від 9 до 13 років та 9-11 мг – 
для підлітків старше 14 років [8]. Надход-
ження цього мікроелемента до організму 
відбувається переважно з їжею й у значно 
меншій кількості – з водою. Серед продук-
тів, що містять цинк, найбільший його вміст 
мають устриці, менший – червоне м’ясо, 
м’ясо птиці, квасоля, горіхи, деякі види мо-
репродуктів (такі як краби та омари), ціль-
нозернові злаки, збагачені злакові сніданки 
і молочні продукти. Фітати, що присутні 
у цільнозерновому хлібі, крупах, бобових 
та інших продуктах харчування, зв’язують 
цинк і гальмують його засвоєння, через що 
біодоступність цинку з зерна та рослинної 

їжі нижча, ніж із продуктів тваринного по-
ходження [9]. 

Дефіцит цинку супроводжується комп-
лексом порушень, що обумовлюються його 
різнобічними фізіологічними функціями. 
В організмі людини практично весь цинк 
(99,9 %) міститься у тканинах і лише 0,1% – 
у плазмі крові [10]. Цинк необхідний для 
ката літичної активності понад 200 метало-
ферментів, задіяних у різних метаболічних 
шляхах, таких як ДНК- та РНК-полі мераза, 
дегідрогеназа, карбоксипептидаза, фосфа-
таза, супероксиддисмутаза, алкоголь-
дегідро геназа, піруваткарбоксилаза. У мо-
лекулах металоферментів цинк може вхо-
дити до складу активного центру. Крім того, 
він входить до складу великої групи нефер-
ментних металопротеїнів, у молекулах яких 
катіони мікроелемента беруть участь у ста-
білізації вто ринної та третинної структур 
[11]. Цинк впливає на всі види обміну, 
сприяє стабільності клітинних мембран, 
бере участь у забезпеченні клітинного ме-
таболізму, становленні та реалізації імунних 
реакцій [12]. На тлі запальних процесів 
у кишечнику всмоктування цинку зменшу-
ється, швидше за все, під впливом інтер-
лейкіну-1 [13].

Значення цинку як есенціального росто-
вого фактора для нижчих грибів було впер-
ше показане в 1869 році, але лише через 
70 років було встановлено, що цинк входить 
до складу карбоангідрази і відіграє важливу 
роль у біохімічних процесах, які відбува-
ються в організмі людини. Таким чином, 
цинк – важливий компонент багатьох ме-
талоензимів, що беруть участь у різноманіт-
них метаболічних процесах [3]. Оскільки 
загальний вміст цинку в організмі зберіга-
ється в основному в кістках, м’язах, шкірі 
(вільного цинку в організмі немає), потреби 
в ньому задовольняються постійним надхо-
дженням із продуктів харчування [14]. 
У людей із дефіцитом цинку виявляються 
специфічні ураження, такі як акродерматит, 
підвищена ламкість волосся, повільна ре-
гресія шкірних симптомів та загоєння ран 
[15]. Експери ментальні дослідження на ми-
шах показали, що дефіцит цинку може ви-
кликати подібні до ознак акродерматиту 
зміни шкіри, при цьому чим більший дефі-
цит цинку, тим ширші та серйозніші ура-
ження шкіри. Враховуючи імунологічні 
ефекти цинку, можна припустити, що його 
дефіцит призведе до дисбалансу в імунній 
системі. Це припущення підтверджене в до-
слідженнях [16-21], які показали, що дефі-
цит цинку призводить до дисбалансу між 
Th1- і Th2-клітинами. Саме тому розвиток 
імунопатологічних реакцій, що лежать в ос-
нові алергії, пов’язаний із дефіцитом цинку.

Цинк є незамінним мікроелементом для 
людини. Цикл розвитку клітини потребує 
наявності цього мікроелемента. Проник-
ність клітинних мембран також пов’язана 
з цинком. Цей мікроелемент має антиокси-
дантні властивості і затримує апоптоз (про-
грамовану загибель) периферичних клітин. 
У період загострень запального процесу 
в слизовій оболонці кишечнику підвищу-
ється потреба в цинку (відбувається мобілі-
зація мікроелемента з крові), чим забезпе-
чується репарація й інтенсивне оновлення 
кишкового епітелію [23]. Від забезпеченості 
організму цинком залежить становлення 
імунітету, при його дефіциті має місце атро-
фія тиміко-лімфатичної системи. Цинк 

входить до складу інсуліну, прискорює ре-
генерацію слизового шару кишечнику, під-
вищує активність ферментів щіткової обля-
мівки слизової оболонки кишкового тракту, 
збільшує рівень секреторних антитіл і на-
пруженість клітинного імунітету [24].

Отже, цинк – один з найважливіших мі-
кроелементів, необхідних людині протягом 
усього життя, починаючи з внутрішньоутроб-
ного  періоду і до глибокої старості. Він вхо-
дить до групи так званих есенціальних або 
незамінних мікроелементів, до яких також 
відносяться залізо, йод, мідь, селен, марга-
нець та ін. Запаси цинку в організмі людини 
досить малі – близько  1,5-3 г. Його кількість 
залежить від багатьох факторів: віку, статі лю-
дини, стану слизової оболонки шлунко-
во-кишкового тракту, наявності супутніх за-
хворювань, вагітності та ін. [22]. Цинк 
міститься практично в усіх органах і ткани-
нах. За даними багатьох дослідників [22], 
в організмі людини цинк розподілений та-
ким чином (мкг/г): шкіра, наднирники – 6, 
яєч ники – 12, мозок – 13, лімфовузли – 14, 
шлунково- кишковий тракт – 21, серце – 27, 
нирки – 37, печінка – 38, м’язи – 48, кістки – 
66, передміхурова залоза – 87, сперма – 125. 
Цілісна кров містить близько 2,5-5,3 мкг/мл 
цинку. У плазмі його менше – 0,7-1,2 мкг/мл 
(близько 0,2-1% від загального вмісту в орга-
нізмі). У сиро ватці крові цинку міститься 
 трохи більше ( 1,1-1,3 мкг/мл), ніж у плазмі, 
за рахунок зруйнованих тромбоцитів і більшої 
концентрації [22].

Дія цинку відбувається переважно в тон-
кій кишці, де він пригнічує індуковану 
3-5-цАМФ-хлоридзалежну секрецію рідини 
[23]. Пригнічення цАМФ-індукованої секре-
ції хлоридів пов’язують із пригніченням ба-
золатеральних калієвих канальців, але без 
вираженого впливу на кальцій-опосередко-
вані калієві канальці. Чутливі до цинку ре-
цептори виступають тригерами вивільнення 
внутрішньоклітинного кальцію і регуляції 
іонного транспорту. Цинку притаманна бак-
теріостатична дія, яка реалізується через ре-
гуляцію експресії генів per і ler. Так, у дослі-
дженнях in vitro цинк у концентрації 0,5-
1 ммоль/л пригнічував ріст ентеропатоген-
них Escherichia coli, а через пригнічення 
експресії BFP і EspA знижувалася адгезія 
патогенної кишкової палички до епітелію 
кишечнику [25]. Відомо, що цинк необхід-
ний для забезпечення бар’єрної функції 
мембран. Результати досліджень свідчать, що 
дефіцит цинку збільшує проникність міжклі-
тинних сполук епітелію кишечнику, зокрема 
в ділянках щільних та адгезивних сполук. Це, 
у свою чергу, супроводжується посиленням 
міграції нейтрофілів, збільшенням продукції 
прозапальних цитокінів і надмірним прогре-
суванням запальної реакції. Така ситуація 
призводить до розвитку ускладнень, затяж-
ного або хронічного перебігу запального про-
цесу в кишечнику [26]. Анало гіч ним чином 
дефіцит цинку порушує гомеостаз шкіри. 
Нестача цього мікроелемента призводить 
до підвищення проникності, зокрема, рого-
вого шару та щільних сполук. Одним із на-
слідків такого дисбалансу може бути розви-
ток атопічного дерматиту [27]. 

Також виявлений механізм негативного 
зворотного зв’язку під час розвитку запальної 
реакції, що реалізується наступним чином: 
активація NF-κB призводить до посилення 
активності мембранного транспортеру ZIP8, 
збільшуючи надходження цинку до клітини 

та забезпечення регулювання проінфлама-
торної відповіді [28].

На сьогодні існує багато підтверджень ак-
тивної участі цинку в реалізації протимік-
робної функції клітинами макрофагального 
ряду. Ці клітини  першими стають на шляху 
патогенів, їх завданням є фагоцитоз і пере-
дача сигналу подальшої активації імунної 
відповіді. На рівні макрофагів цинк відіграє 
важливу роль у механізмах захисту від внут-
рішньоклітинних збудників. Не менш важ-
ливою є його роль у реалізації протимікроб-
ного захисту іншою ланкою імунітету – ней-
трофілами. Нейтро філи відомі як головні 
клітини, що швидко мобілізуються в зоні 
вторгнення патогену. Вони здатні синтезу-
вати різні захисні молекули, зокрема дефен-
зини, катіонні антимікробні пептиди, про-
теолітичні ферменти та хелатори металів. 
Одним із найпоширеніших і потужних еле-
ментів серед них є кальпротектин (гетероди-
мер протеїнів S100A8 та S100A9). У нормаль-
них умовах він представлений у цитозолі 
у вигляді неактивних мономерів і не реагує 
з цинком. При зустрічі з мікроорганізмом 
нейтрофіли створюють комплекси з молекул 
кальпротектину, що приєднують іони цинку 
та набувають активного біо статичного по-
тенціалу [29]. Цинк також відіграє важливу 
роль у формуванні Т-клітинного імунітету. 
Мікроелемент є кофактором ферменту, що 
утворює активний тимулін, необхідний для 
дозрівання Т-лімфоцитів. Дефіцит цинку 
супроводжується зниженням кількості Т- 
та В-лімфоцитів у тимусі та кістковому моз-
ку. Від забезпечення цинком залежить також 
баланс між Th1- та Th2-залежною імунною 
відповіддю. Відновлення  дефіциту цинку 
призводить до зростання активності Th1-
залежної функції [30]. Дефіцит цинку асоці-
юється з підвищенням продукції проін-
фламаторних цитокінів, зокрема IL-1β, IL-6 
і TNF-α [31].

Сучасні теорії пов’язують розвиток бага-
тьох захворювань із дефіцитом макро- 
та мікро елементів, а тяжкість перебігу діа-
рейного  захворювання – із вмістом цинку 
в організмі. Вивчення значення цього 
мікроеле мента  призвело до збільшення 
кількості до слід жень його  клінічного засто-
сування. Сучасним обґрун туванням при-
значення цинку для лікування захворю-
вань, у тому числі інфекційного походжен-
ня, є його дефіцит в організмі. Метою ліку-
вання в цьому випадку є відновлення 
балансу цього мікроелемента і, відповідно, 
покращення функції біологічних процесів, 
залежних від цинку. У випадку інфекційних 
захворювань зазвичай основний позитив-
ний ефект очікується від поліпшення різ-
них ланок імунологічної відповіді. 

Препарати цинку застосовуються в меди-
цині ще з давніх часів. Більше 3 тис. років 
тому людство застосовувало оксид цинку, 
відомий як каламін, для лікування ран. У по-
дальшому різні солі цинку використовували 
при лікуванні епілепсії, хореї, як блювотний 
засіб при отруєннях і для зовнішнього засто-
сування [25]. Дослід жений у 60-х рр. мину-
лого століття дефіцит цинку викликав інте-
рес у світлі клінічного застосування цього 
мікроелемента та сприяв проведенню чис-
ленних досліджень у цьому напрямку.
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Спектр захворювань інфекційної природи, 
при яких вивчалася ефективність препаратів 
цинку, є широким. Отримані переконливі 
дані щодо його ефективності при деяких за-
хворюваннях, таких як інфекційні ураження 
шкіри, гострі респіраторні захворювання, 
кишкові інфекції. При цьому ефект цинку 
був продемонстрований не тільки для ліку-
вання, але й для профілактики окремих за-
хворювань.

Препарати цинку показані при лікуванні 
та профілактиці інфекційної діареї у дітей. 
Хоча механізм їх позитивного впливу в таких 
випадках остаточно не з’ясований, встанов-
лено, що цинк відновлює цілісність бар’єра 
слизової оболонки та активність кишечнику 
з ентероцитами, сприяє виробленню антитіл 
та циркулюючих лімфоцитів проти кишкових 
збудників і впливає на іонні канали, діючи 
як блокатор калієвих каналів аденозинової 
3-5-циклічної монофосфат- опосередкованої 
секреції хлору [32]. 

Дотепер проведено багато клінічних до-
сліджень ефективності препаратів цинку 
при кишкових інфекціях у дітей. Зокрема, 
він допомагає скоротити тривалість та тяж-
кість діарейного синдрому. В одному з до-
сліджень (Бангладеш) вивчалася роль цинку 

при лікуванні холери. Серед 179 дітей із під-
твердженим діагнозом холера 90 з них отри-
мували 30 мг цинку в поєднанні зі стандарт-
ною терапією, інші 89 пацієнтів контроль-
ної групи лікувалися стандартними засоба-
ми. В основній групі частіше, ніж у групі 
контролю, реєструвалися випадки одужання 
впродовж 2 (49 проти 32%; р=0,032) та 3 днів 
(81 проти 68%; р=0,03). Під час ліку-
вання цинком спостерігалося скорочен-
ня тривалості діареї на 12% (64,1 проти 
72,8 год; р=0,028) та на 11% зменшувався 
об’єм випорожнень (1,6 проти 1,8 кг/день; 
р=0,039) [33].

Великий систематичний огляд, присвя-
чений застосуванню препаратів цинку при 
діареї у дітей, був опублікований у 2016 р. 
Автори включили до нього 33 дослідження 
із загальною кількістю пацієнтів 10 841. 
За результатами, у дітей старше 6 міс дода-
вання цинку скорочувало середню трива-
лість ГД на 11,46 год (95% ДI від -19,72 
до -3,19), персистуючої діареї – на 15,84 год 
(95% ДІ від -25,43 до -6,24). Під час такої 
терапії кількість дітей із тривалістю діареї 
понад 7 днів зменшувалася (ВР 0,73; 95% ДI 
0,61-0,88). Автори зазначають, що більший 
ефект щодо скорочення тривалості діареї 

спостерігався серед дітей із гіпотрофією 
(M 26,39 год; 95% ДI від -36,54 до -16,23). 
Водночас результати аналізу свідчать, що 
у дітей перших 6 місяців життя препарати 
цинку суттєво не впливали на скорочення 
тривалості діареї (M 5,23 год; 95% ДI -4,00 
до -14,45) та кількість дітей із персистен-
цією діа реї понад 7 днів (ВР 1,24; 95% ДI 
0,99-1,54) [32].

У рекомендаціях ВООЗ та ЮНІСЕФ 
із клінічного ведення діареї наведені ре-
зультати багатьох рандомізованих клінічних 
досліджень, присвячених цій проблемі [22]. 
Встановлено, що призначення цинку при 
діареї в дозі 5-20 мг на добу протягом 10-14 
днів не тільки зменшує її тривалість і тяж-
кість, а й запобігає виникненню подальших 
випадків гастроентеритів протягом, при-
наймні, 2-3 місяців [1].

З метою демонстрації впливу дефіциту 
 цинку на перебіг інфекційної діареї у дітей 
раннього віку наводимо дані власного спо-
стереження.

Обстежено 82 дитини перших 2 років 
життя, госпіталізовано до Запорізької об-
ласної інфекційної клінічної лікарні із діаг-
нозом ГКІ. Етіологія захворювання вста-
новлена за допомогою спе цифічних дослі-
джень випорожнень за результатами імуно-
хроматографічного тесту Citotestrota 
(ТОВ «Фармаско»). Бактеріальна етіо логія 
була підтверджена бактеріологічним досдіж-
денням випорожнень на кишкову патогенну 
групу та групу умовно-патогенних мікроор-
ганізмів. Під час госпіталізації в стаціонар 
усім пацієнтам робили загальний та біохі-
мічний аналіз крові (рівні сечовини, креа-
тиніну, калію, натрію у сироватці крові), 
загальний аналіз сечі. Оцінювалися клінічні 
симптоми (частота і характер випорожнень, 
ступінь дегідратації та її тривалість, частота 
і характер блювання, тривалість діареї і блю-
вання на 1-шу, 3-тю та 5-ту добу). Для оці-
нювання тяжкості перебігу ГКІ використо-
вувалася бальна шкала оцінки тяжкості га-
строентеритів, запропонована T. Vezikari, 
в якій враховано основні клінічні ознаки 
захворювання: гарячка, її тривалість, крат-
ність і тривалість блювання, частота випо-
рожнень та тривалість цього симптому, сту-
пінь ексикозу.

Усім пацієнтам був проведений аналіз кро-
ві на 1-й, 3-й та 5-й день перебування в ста-
ціонарі. Був визначений рівень цинку мето-
дом колометричного тесту з 5-бром-PAPS 
за допомогою тест-системи Globalscientific. 
Референтні показники рівня цинку в сиро-
ватці крові дорівнювали 63,8-110 мкг/дл (9,8-
16,6 мкмоль/л), у новонароджених – 49,54-
110 мкг/дл (7,6-15,3 мкмоль/л).

Учасники дослідження були розділені 
на дві групи: до основної входили пацієнти, 
у яких вміст цинку в крові був нижче рефе-
рентного значення, до групи порівняння – 
інші обстежені діти. У результаті досліджен-
ня було виявлено, що серед обстежених 
пацієнтів з інфекційною діареєю 21 дитина 
(25,6%) мала знижену концентрацію цинку 
в сироватці крові (основна група), а 61 – 
у межах референтних значень (група порів-
няння).

Порівняльний аналіз клініко-лаборатор-
них даних пацієнтів груп порівняння показав, 
що в першу добу стаціонарного лікування 
у пацієн тів (переважно старших – 7-24 міся-
ці), в яких було виявлено недостатній вміст 
цинку, підвищилася температура тіла (фе-
брильні та гіпер термічні  показники; р=0,006), 
був наявний  виразний  діарейний синдром 
(р=0,01) із патологічними домішками 
(р=0,08). Більшість дітей цієї групи була 
на штучному вигодовуванні (р=0,01) та мала 
в анамнезі епізоди діарейного захворювання 
(р=0,07). Крім того, хоча достовірні зв’язки 
між рівнем цинку та видом збудника діареї 
(віруси чи бактерії) відсутні, у пацієнтів з де-
фіцитом цинку частіше мав місце нейтрофі-
льоз крові із зсувом лейкоцитарної формули 
вліво (р=0,02), що свідчить про наявність 
бактеріальної інфекції.

При дослідженні впливу дефіциту цинку 
на перебіг захворювання було з’ясовано, що 

на 3-ю добу перебування в стаціонарі у ді-
тей основної групи практично вдвічі часті-
ше  зберігалася підвищена температура тіла 
(у 54% проти 30% у групі порівняння; 
р=0,08) та в 4 рази – анемія (у 40% проти 
9% відповідно; р=0,04). На 5-ту добу госпі-
тального лікування спостерігалися більш 
суттєві клінічні відмінності (рис. 1-3). Так, 
у пацієнтів із інфекційною діареєю, які 
в дебюті захворювання мали дефіцит цинку, 
в пізні терміни хвороби достовірно частіше 
 зберігалося блювання (р=0,05), діарея 
(р=0,03) та виявлялися патологічні доміш-
ки у калі (р=0,03). Крім того, такі симптоми 
супровод жувалися лейкопенією у 43% (про-
ти 6% у групі порівняння; р=0,04), що може 
свідчити про виснаження імунологічної 
відповіді на інфекційний збудник діарей-
ного захворювання.

Підсумовуючи все вищесказане, можна 
зробити висновок, що цинк є важливим 
мікроелементом, необхідним для нормаль-
ної цілісності слизової кишечнику, тран-
спорту натрію та води, для імунної функції 
[6]. На жаль, біля 30% населення планети 
має дефіцит цього мікроелемента [7], що 
підтверджено і нашими дослідженнями. 
Роль рівню цинку та його зв’язок із розвит-
ком ГД у дітей вивчаються протягом остан-
ніх років у багатьох країнах, що розвива-
ються, а також у розвинених, що свідчить 
про потенційний ефект цинку в зменшенні 
ускладнень та смертності [7]. Наша робота 
також наочно демонструє взаємозв’язок 
між дефіцитом цинку та тяжкістю перебігу 
інфекційної діареї у дітей.

Сучасні рекомендації ВООЗ та UNICEF 
засвідчують необхідність використання 
цинку разом із пероральними регідратацій-
ними солями та доглядом за пероральним 
годуванням [6]. При інфекційній діареї ді-
тям до 6 місяців рекомендовано призначати 
цинку сульфат моногідрат у дозі 10 мг 
на добу, дітям з 6 місяців та дорослим – 
20 мг на добу. Тривалість лікування стано-
вить 10-14 днів.

• У світі та в Україні зокрема кожна 
4-та – 5-та дитина раннього віку з інфек-
ційною діареєю має дефіцит цинку.

• Вірогідно до дефіциту цинку призво-
дять особливості його всмоктування з їжі 
та його метаболізму: діти, що перебувають 
на ранньому штучному вигодовуванні, 
в анамнезі мають епізод діарейного захво-
рювання, лабораторні ознаки анемії та де-
фіцит цинку. 

• У дебюті діарейного захворювання 
недостатність забезпечення цинком асоці-
юється зі значним підвищенням темпера-
тури тіла та виразним діарейним синдро-
мом на тлі суттєвого нейтрофільозу крові 
із зсувом лейкоцитарної формули вліво.

• Дефіцит цинку в дебюті інфекційної 
діареї призводить до тривалої температур-
ної реакції та тривалого (понад 5 діб) діа-
рейного синдрому.

• До комплексу терапії інфекційної діа-
реї у дітей слід включати препарати цинку 
у відповідних вікових дозах.
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Погляд експерта на проблему ведення 
дітей із медикаментозною алергією

Актуальність теми медикаментозної алергії у дітей зумовлена щорічною появою 
на фармацевтичному ринку нових препаратів із недостатньо вивченим механізмом дії, 
застосування яких часто призводить до розвитку різного типу побічних реакцій, пов’язаних 
із дисфункцією імунної системи, які можуть супроводжуватися як появою висипу на шкірі, 
так і розвитком вкрай небезпечного для життя стану – анафілактичного шоку. Ретельний збір 
алергологічного анамнезу у пацієнта дозволяє зменшити ймовірність появи небажаних клінічних 
ситуацій у майбутньому. Проте не завжди можна передбачити виникнення побічних реакцій 
на медичні препарати у дітей. Тому необхідно завжди враховувати ймовірність розвитку таких 
клінічних ситуацій, пов’язаних із дією лікарських засобів, та чітко розуміти стратегію ведення 
пацієнтів із медикаментозною алергією, використовуючи сучасні протиалергічні препарати.

Для кращого розуміння лікарями імунологічних меха-
нізмів розвитку гіперчутливості до лікарських засобів, 
тактики ведення та лікування дітей із алергією головний 
науковий співробітник відділення захворювань органів 
 дихання та респіраторних алергозів у дітей ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка 
О.М. Лук’янової НАМН України», доктор медичних наук 
Тетяна Рудольфівна Уманець висвітлила цю проблему у від-
повідях на найбільш поширені, цікаві та дискусійні пи-
тання сучасної алергології. 

? Чому тема медикаментозної алергії у дітей є вкрай 
важливою для лікарів та чи існує суттєва відмінність 

між двома, на перший погляд, тотожними поняттями 
«медикаментозна алергія» та «гіперчутливість до лікарсь-
ких засобів»? 

– Насамперед, актуальність цієї теми пов’язана 
з тим, що у рутинній клінічній практиці лікарі часто ма-
ють справу з реакціями гіперчутливості на різні препара-
ти, які загалом складають 15% від усіх небажаних ситуацій 
та реєструються більше ніж у 7% загальної популяції. 
Найчастіше побічні ефекти діагностують у госпіталізова-
них пацієнтів, які, на жаль, у 0,32% випадків закінчують-
ся смертю.

На перший погляд, терміни «медикаментозна алергія» 
та «гіперчутливість до лікарських засобів» є тотожними, 
хоча якщо вникнути глибше, стане зрозуміло, що 
це не так. Поняття «медикаментозна алергія» використо-
вується тільки у випадку встановлення специфічного іму-
нологічного механізму (наприклад, якщо виникнення 
гострої кропив’янки було підтверджено шкірним тестом 
та шляхом визначення специфічних імуноглобулінів). 
Проте якщо клінічна картина захворювання нагадує алер-
гічні прояви, але специфічного імунологічного механізму 
не було встановлено, таку реакцію потрібно розглядати 
як неалергічну. У випадку, коли лікар припускає наявність 
реакції на препарат, краще скористатися терміном «реак-
ція гіперчутливості на лікарський засіб», який, крім ме-
дикаментозної алергії, включає ще реакції імунних та за-
пальних клітин, що перебігають без стимуляції специфіч-
ної імунної відповіді.

? Як класифікують реакції гіперчутливості до лікарсь-
ких засобів? Чи існує класифікація типів реакцій 

на лікарські засоби, яка базувалася б на механізмі їхньої дії 
на імунну систему?

– У 1977 р. M. Rawlings та J. Thomson запропонували по-
діл побічних реакцій на лікарські засоби на 2 типи – А та B. 
Перший тип найчастіше пов’язаний із хімічною структурою 
препарату та його фармакологічним механізмом дії. Такий 
тип реакцій є прогнозованим, дозозалежним та описаним 
в інструкції до лікарського засобу. Реакції типу B не пов’я-
зані з фармакологічною дією та не є прогнозованими. Такий 
поділ сьогодні переглядається, оскільки  механізм розвитку 
побічних реакцій на деякі препарати є значно складні-
ший, що не дозволяє їх віднести до типу B.

Важливим для клініциста є також виділення класи-
фікації, що базується на 4 типах реакцій імунної гіпер-
чутливості за Джеллом і Кумбсом, яка чітко враховує час 
виникнення, клінічні прояви та патогенетичні механізми 
розвитку небажаної клінічної відповіді на лікарський  засіб.

До І типу належить IgE-опосередкована алергічна реакція 
негайного типу, яка розвивається протягом однієї години 

та пов’язана з утворенням специфічних IgE при сенсибілі-
зації, що призводить до дегрануляції тучних клітин і викиду 
медіаторів запалення при повторному введенні лікарського 
засобу. Найчастіше цей тип реакцій є характерним для кро-
пив’янки, яка може бути як ізольованою, так і пов’язаною 
з ангіонабряком, анафілаксією та реакціями з боку дихальної 
системи (риніти, кон’юнктивіти та бронхоспазм). ІІ тип – 
цитотоксичний, асоційований із IgG/M-опосередкованими 
реакціями, що супроводжуються реакціями з боку крові 
(розвиток анемії та тромбоцитопенії). ІІІ тип алергічних ре-
акцій пов’язаний з утворенням імунних комплексів при 
сироватковій хворобі та васкулітах. IV тип – клітинний (ре-
акція уповільненої дії), який поділяється на субтипи залеж-
но від клітин, які беруть участь в активації Т-лімфоцитів чи 
інших ефекторних клітин із запуском імунної запальної 
реакції та реалізацією клінічної симптоматики у вигляді ма-
кулопапульозної екзантеми, синдрому Лаєлла та Стівенса – 
Джонсона, DRESS-синдрому та відстроченої кропив’янки. 
Найбільш вивченими є I та IV типи реакцій гіперчутливості 
до лікарських засобів. Важливим також є ретельне вивчення 
алергологічного анамнезу з урахуванням часу появи клініч-
них симптомів, що дозволяє припустити тип реакції, від 
якого залежить подальша діагностична тактика.

Сьогодні також існує нова класифікація, яка базується 
на механізмі дії препарату на імунну систему, згідно 
з якою виділяють алергічний (гаптеновий), P-I (заснова-
ний на взаємодії лікарських засобів з імунними рецепто-
рами) та псевдоалергічний типи імунологічних реакцій.

? У чому полягає сутність алергічного типу реакції, 
тобто гаптенової концепції?

– Гаптенова концепція базується на взаємодії неповного 
антигену (гаптену) з білком-носієм шляхом ковалентно-
го чи нековалентного зв’язування, що призводить до фор-
мування нового антигену, здатного запускати імунологічну 
реакцію. У ролі білка-носія можуть виступати розчинні 
протеїни (IgE, IgG), білки клітинних мембран та пептидні 
комплекси головного комплексу гістосумісності. 

? Чи існують потенційно важливі складові для реаліза-
ції гаптенової концепції? 

– Для запуску цього механізму гаптен повинен володі-
ти достатньою алергенністю, тобто забезпечувати кова-
лентне зв’язування білка-носія з препаратом, що призво-
дить до пошкодження структури білка та його трансфор-
мації в аутологічні розчинні (альбумін, трансферин) чи 
клітинно-зв’язувальні протеїни та формування нового 
антигену.

Важливою складовою для реалізації гаптенової концеп-
ції є також достатня імуногенність, тобто здатність залу-
чати Т і B клітини, які можуть індукувати адаптовану 
імунну відповідь з повним чи модифікованим внутріш-
ньоклітинним процесингом із білком-носієм та подаль-
шим формуванням гаптен-протеїнового чи гаптен- 
пептидного комплексу. В результаті внутрішньоклітинної 
обробки утворюється численна кількість різних гап-
тен-пептидних кон’югантів, які презентуються на поверх-
ні клітинних мембран та зв’язуються з різними молекула-
ми головного комплексу гістосумісності. Гаптен також 
може стимулювати й клітини вродженого імунітету (на-
приклад, дендритні клітини), таким чином забезпечуючи 
важливий вторинний сигнал для ініціації Т-клітинного 
імунітету.

? З чим пов’язаний розвиток анафілаксії при повторно-
му потраплянні препарату в організм дитини? 

– Причиною цього є складні механізми розвитку сен-
сибілізації у дитини. При первинному прийомі лікарсько-
го засобу в організмі дитини утворюються специфічні IgE, 
які фіксуються на тучних клітинах та повільно сенсибілі-
зуються, тобто «напрацьовують матеріал» та не деграну-
люють. Коли дитина припиняє приймати препарат, тучна 
клітина повністю сенсибілізується та формує достатню 
кількість препарат-специфічних IgE, які при повторному 
введенні лікарського засобу зв’язуються з препаратом 
та призводять до дегрануляції тучних клітин та розвитку 
IgE-залежних реакцій. Рефрактерність тучних клітин 
у фазі сенсибілізації є препарат-залежною, тобто для кож-
ного лікарського засобу цей інтервал є індивідуальним.

Якщо говорити про розвиток Т-клітинних реакцій, 
то в цьому випадку для формування сенсибілізації потрібен 
значно більший проміжок часу. Процес формування попе-
редників, тобто специфічних до препарату клітин, їх дифе-
ренціювання та кількісне збільшення є безсимптомним для 
пацієнта. Тільки при «напрацюванні» достатньої кількості 
специфічних T-клітин, які концентруються в органі-міше-
ні, у пацієнта розвиваються шкірні прояви, які можуть 
виникати як протягом перших трьох днів при макулопапу-
льозній екзантемі, так і в період до 2 місяців у випадку роз-
витку синдрому Стівенса – Джонсона чи Лаєлла.

? Чи потрібно розглядати β-лактамні антибіотики 
як гаптени, оскільки часто їх введення супроводжу-

ється розвитком алергічних реакцій? 

– Так, пеніциліни є гаптеном, який швидко формує 
ковалентні зв’язки з протеїнами як через механізми від-
криття β-лактамного кільця та формування мажорної 
детермінанти, так і через розкриття тіазолідинової струк-
тури з утворенням мінорної детермінанти, що призводить 
до формування гаптен-пептидного комплексу та реаліза-
ції небажаних реакцій. 

? Що таке P-I-концепція?

– Суть цієї концепції полягає у тому, що препарат зв’я-
зується та взаємодіє з білками імунних рецепторів (HLA, 
TCR) та стимулює T-клітинно-залежні реакції (реакції 
гіперчутливості, алоімунні, аутоімунні). Важливе значен-
ня в реалізації цього процесу має здатність лікарського 
засобу зв’язуватися з T-клітинним рецептором (HLA чи 
TCR), локалізація місця взаємодії та рівня T-клітинної 
активації. HLA має різні фенотипи. Якщо у хворого наяв-
ний поліморфізм певних білків HLA-системи, то в такому 
випадку можна прогнозувати розвиток реакції на лікар-
ський засіб. Розвиток тяжких шкірних проявів, таких 
як синдром Стівенса – Джонсона, Лаєлла, DRESS-
синдром, реалізується згідно з P-I-концепцією.

? Які тяжкі ураження шкіри можуть бути індуковані 
медикаментами?

– Сьогодні тяжкими реакціями, спричиненими лікар-
ськими засобами, вважають багатоформну еритему, син-
дром Стівена – Джонсона, токсичний епідермальний 
некроліз, інфільтративну еритему при DRESS-синдромі, 
генералізований бульозний фіксований висип, гострий 
генералізований пустульоз.

Т.Р. Уманець
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? Яка особливість псевдоалергічного типу розвитку 
алергічних реакцій?

– Сьогодні існують лікарські засоби, які зв’язуються 
з ефекторними клітинами імунної системи (тучні клітини, 
базофіли, еозинофіли) та активують їх, що призводить 
до дегрануляції тучних клітин і розвитку запалення. 
До цієї групи препаратів відносять: нестероїдні протиза-
пальні лікарські засоби, хінолони, нейром’язові блокато-
ри, радіоконтрастні речовини. Часто псевдоалергічні ре-
акції виникають у пацієнтів із бронхіальною астмою (БА) 
та супроводжуються загостренням БА з/або розвитком 
кропив’янки/ангіонабряку чи навіть анафілаксією.

? Чи можна сьогодні чітко виділити групи ризику 
 розвитку небажаних побічних реакцій на лікарські 

засоби? 

– Важливими факторами, з якими часто пов’язують 
розвиток реакцій на медикаменти, є: вік (частіше вини-
кають у дітей молодшого віку порівняно з дітьми інших 
вікових категорій чи дорослими), стать (частіше у жінок, 
ніж у чоловіків), генетичні фактори (існує генетичний 
поліморфізм HLA-системи, який може запускати певний 
тип реакцій на лікарські засоби), супутні захворювання 
(персистенція вірусу імунодефіциту людини, вірусу гер-
песу, муковісцидозу), імунний статус (наявність в анам-
незі попередніх реакцій на медикаменти). Крім того, 
 розвиток реакції на лікарські засоби також пов’язаний 
з його хімічною структурою, шляхом введення та дозою 
препарату.

? Яка роль гістаміну у патогенезі алергічних реакцій?

– Перш за все, гістамін – це первинний амін, який син-
тезується та вивільняється через імунологічну та неімуно-
логічну активацію тучних клітин і базофілів. Гіста мін 
також впливає на дозрівання та/чи на активність різних 
 запальних, ефекторних та імунних клітин (вклю чаючи 
нейтрофіли, еозинофіли, макрофаги, моноцити 
T-клітини, епітеліальні клітини) та через прямий і опосе-
редкований шляхи проявляє прозапальний та імуномо-
дулюючий ефекти. Гістамін реалізує власні біологічні 
ефекти через 4 типи гістамінових рецепторів. У низьких 
концентраціях він впливає на H1-рецептор та посилює 
запалення, у високих – на H2-рецептор, що призводить 

до пригнічення запалення. Гістамін – головний медіатор 
реакцій негайного типу, який виділяється першим 
та з яким пов’язаний розвиток свербежу, еритеми, кро-
пив’янки та ангіонабряку. 

? Яка група лікарських засобів є найбільш патогене-
тично обґрунтованою у пацієнтів з алергією?

– Відомо, що реакції негайного та уповільненого типу 
можуть супроводжуватися розвитком гострої кропив’ян-
ки. Тому в лікуванні клінічних проявів цього захворю-
вання рекомендовано використовувати неседативні 
 H1-антигістамінні лікарські засоби (АГП) у стандартних 
дозах як препарати 1-ї лінії.

? Яке місце посідають АГП у лікуванні анафілаксії?

– Парентеральні форми даної групи лікарських засобів 
є препаратами 3-ї лінії у купіруванні шкірної симптома-
тики та інших проявів анафілаксії, у тому числі й у дітей. 
Пероральні форми також можна застосовувати для по-
дальшого лікування шкірних проявів анафілаксії.

? Чому сьогодні в арсеналі лікаря залишаються 
АГП I покоління та в яких випадках показане їх 

застосування? 

– Сьогодні АГП 1-ї лінії залишаються в арсеналі лікаря, 
незважаючи на появу нових АГП II покоління, у зв’язку 
зі швидким настанням терапевтичного ефекту, достат-
ньою протиалергічною дією та можливістю парентераль-
ного введення. На фармацевтичному ринку України ши-
роко відомий препарат Супрастин (Egis, Угорщина), го-
ловною діючою речовиною якого є хлоропіраміну гідро-
хлорид. Цей лікарський засіб володіє швидким початком 
дії та розвитком максимального терапевтичного ефекту 
протягом 1 години після введення. Препарат показаний 
для застосу вання пацієнтами із сезонним алергічним ри-
нітом, кон’юнктивітом, кропив’янкою, дермографізмом, 
контактним дерматитом, аліментарною алергією, алер-
гічними реакціями, зумовленими лікарськими засоба-
ми чи пов’язаними з укусами комах. Препарат Супрастин 
також ефективно зменшує прояви свербежу у хворих 
із атопічним дерматитом. Його також призначають як до-
даткову  терапію при системних анафілактичних реакціях 
та ангіоневротичному набряку. 

? Чи можна призначати препарат Супрастин дітям?

– При вищезазначених показаннях до застосування 
лікарський засіб Супрастин рекомендовано призначати 
парентерально дітям віком від 1 місяця та у формі табле-
ток дітям від 3 років. 

? Які неседативні АГП сьогодні найчастіше використо-
вуються? 

– Серед пероральних форм слід виділити нову генера-
цію неседативних АГП – молекулу левоцетиризину, яка є 
лівооберненим активним ізомером цетиризину, що забез-
печує в 2 рази більшу афінність до H1-рецепторів порів-
няно з цетиризином. Ця молекула також завдяки високій 
селективності до H1-рецепторів не зв’язується з іншими 
типами рецепторів, що зумовлює відсутність інших неба-
жаних ефектів. 

Яскравим представником нової генерації неседативних 
АГП є препарат Алерзин (Egis, Угорщина). Він володіє 
швидким початком дії (ефект наступає через 12 хвилин 
у 50% пацієнтів та через 30-60 хвилин у 95%), тривалістю 
дії до 24 годин, тому приймати його потрібно лише 1 раз 
на добу. Алерзин також практично не метаболізується в пе-
чінці, не взаємодіє з іншими ліками та їжею, майже не має 
седативного ефекту. Особливість лікарського засобу 
Алерзин у формі крапель полягає в можливості його при-
йому дітьми віком від 2 років. Засіб не містить барвників 
та ароматизаторів і є безпечним у використанні при три-
валому прийомі (до 12 місяців) у дітей із симптомами кро-
пив’янки чи алергічного риніту. Препарат також можна 
призначати пацієнтам старше 6 років та дорослим у фор-
мі таблеток по 1 таблетці (5 мг) 1 раз на добу незалежно 
від прийому їжі.

Патогенетичні механізми розвитку реакцій гіперчутливо-
сті до лікарських засобів є надзвичайно складними і асо-
ційовані з певними клінічними проявами. У лікуванні го-
стрих алергічних реакцій, пов’язаних із лікарськими за-
собами, антигістамінним препаратам належить важливе 
місце. Завдяки наявності в арсеналі лікаря таких анти-
гістамінних препаратів, як Супрастин та Алерзин, можна 
швидко усунути негативні прояви алергічних реакцій на лі-
карські засоби у дітей різного віку.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ
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Високий рівень доказовості та безпеки – 
ключові принципи компанії «Мегаком» 

В умовах пандемії коронавірусної інфекції перед клініцистами щоденно постає чимало 
питань, які потребують негайного вирішення. Основні виклики педіатричної практики 
сьогодення та оптимальне призначення антибіотиків з огляду на резистентність до них і 
пандемію COVID-19 обговорювали на ХХІІ щорічній Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання), яка відбулася 
16-17 вересня в режимі онлайн-трансляції.

Про здоров’я кишкового мікробіому 
з акцентом на гастробезпеці антибак-
теріальної терапії розповіла завідувачка 
кафедри педіатричної гастро ентерології 
та нутриціології Харківсь кої медичної 
академії післядипломної освіти, доктор 
медичних наук, про фесор Ольга Юріївна 
Бєлоусова:

– У топ-10 найактуальніших за-
гальних медичних тем сьогодні вхо-
дять питання, пов’язані із мікробіо-

мом кишечнику. Сучасні дані дають можливість припуска-
ти, що зміни з боку мікробіоти є одним із важливих факто-
рів формування низки захворювань у дітей. Найбільш 
руйнівний вплив на кишкову мікробіоту чинять протимі-
кробні лікарські засоби, прийом яких часто супроводжу-
ється ураженням органів шлунково-кишкового тракту 
(ШКТ; розвиток антибіотикасоційованої діареї), ротової 
порожнини (стоматит) і слизових оболонок статевих орга-
нів (вульвовагініт). 

У рамках минулорічного Європейського гастроентероло-
гічного тижня один з авторитетних спікерів представив вра-
жаючу інформацію: порушення мікробіоти ШКТ викликають 
18 класів лікарських засобів. Найчастіше на кишкову мікро-
біоту шкідливо впливають такі лікарські засоби, як інгібіто-
ри протонної помпи, пероральні цукрознижувальні засоби 
(метформін), антибіотики та проносні препарати. 

Одним із поширених побічних ефектів антибіотиків є ан-
тибіотикасоційована діарея, яка може розвинутися як через 
2 години, так і через 2 місяці після прийому цих препаратів. 
За сучасними міжнародними рекомендаціями, для профілак-
тики та лікування діареї, спричиненої застосуванням анти-
біотиків, можна використовувати пробіотики. Проте в кінці 
2018 р. у журналі Cell було опубліковано результати 2 дослі-
джень, які поставили під сумнів користь пробіотиків. Дані 
N. Zmora та співавт. (2018) свідчили про те, що пробіотичні 
штами не здатні до адгезії у більше ніж половині випадків 
та тільки тимчасово можуть колонізувати слизову оболонку 
кишечнику. Вчені довели, що пробіотики порушують киш-
кову рівновагу, а не сприяють відновленню мікро біоти до по-
чаткового рівня після лікування антибіотиками (J. Suez et al., 
2018). У разі застосування деяких груп пробіотиків (комбі-
нованих чи окремих штамів) виявлено високий ризик роз-
витку ускладнень у пацієнтів з імунодефіцитом, із встанов-
леним центральним венозним катетером та орфанними за-
хворюваннями. Цим пацієнтам не рекомендовано вико-
ристовувати будь-які пробіотичні штами (J. Tap et al., 2017; 
G. Gargari et al., 2018). 

Стало також відомо, що прийом антибіотиків, які широко 
призначають для лікування різних інфекційних захворювань 
(макроліди, пеніциліни), в окремих випадках зумовлює силь-
ний та не завжди зворотний шкідливий вплив на кишкову 
мікрофлору. Також ці групи антибактеріальних лікарських 
засобів є «лідерами» у сприянні розвитку антибіотикасоці-
йованої діареї (D. Turck et al., 2003). 

Одним із можливих шляхів вирішення проблеми негатив-
ного впливу антибіотиків на мікрофлору є застосування про-
ліків – фармакологічно неактивних речовин, які при введен-
ні в організм людини метаболізуються та набувають фарма-
кологічної активності. Наявність у просвіті кишечнику не-
активної форми антибіотиків забезпечує мінімізацію їх 
впливу на нормальну флору ШКТ, що вкрай важливо для 
дітей, які часто хворіють, та пацієнтів із хронічними інфек-
ціями, котрі раніше отримували курси антибіотикотерапії. 
Проліки не чинять впливу на мікрофлору ШКТ, оскільки 
в кишечнику вони не активні.

Препарат Цефодокс містить цефподоксиму проксетил, 
який при потраплянні у кишечник під впливом гідролаз 
розщеплюється на дві речовини: цефподоксим, що відра-
зу надходить у кров, та проксетил, який виводиться з ки-
шечнику. Таким чином, основний компонент лікарського 
засобу Цефодокс в активному вигляді не потрапляє 
з жовчю в кишечник, не зазнає значного метаболізму 
та виводиться в незмінному стані в основному із сечею 
(на 90%).

Сьогодні відомий ще один ефективний цефалоспорин 
II покоління – цефуроксиму аксетил, представлений під тор-
говою назвою Цефутил®, який також належить до проліків 
і практично не чинить негативного впливу на мікробіом. 

Отже, використання проліків є одним із перспективних 
напрямів мінімізації негативного впливу антибіотиків на мі-
кробіом кишечнику.

Сучасні аспекти антибіотикотерапії при 
інфекціях органів дихання у дітей 
 детально висвітлив у своїй доповіді 
 професор кафедри педіатрії № 2 Націо-
нального медичного університету 
 імені О.О. Богомольця (м. Київ), док-
тор медичних наук Сергій Петрович 
Кривопустов: 

– Без сумніву, обов’язковою умовою 
для призначення антибактеріальної 
терапії при інфекціях дихальних шля-

хів є бактеріальна етіологія захворювання. Для диференцій-
ної діагностики вірусних і бактеріальних інфекцій сьогодні, 
зокрема, використовують такі лабораторні маркери, як про-
кальцитонін і С-реактивний білок. Однак при COVID-19 
рівень С-реактивного білка зазвичай підвищується, незва-
жаючи на те що він не є маркером бактеріальної коінфекції. 
Цікаві результати дослідження A. Havelka та співавт. (2020), 
що кальпротектин сироватки крові значно підвищувався 
у пацієнтів з бактеріальними інфекціями. Це може покращи-
ти визначення етіології захворювання.

При зборі анамнезу хворої дитини вкрай важливо з’ясову-
вати дані щодо алергії та історію недавнього використання 
антибіотиків (A. Havelka et al., 2020).

Клінічний випадок
У дитини віком 4 роки 6 місяців скарги на помірний біль 

у вусі та підвищену температуру тіла 38,5 °C, встановлений 
діагноз гострого середнього отиту. В анамнезі рецидивуючо
го отиту не було. Супутній гнійний кон’юнктивіт не виявлено. 
Лікар обрав тактику очікування щодо призначення антибіо
тика, проте через 4872 години симптоми не зменшилися, 
тому було прийнято рішення про призначення антибіотика. 
Раніше дитина мала алергічну реакцію на пеніциліни, яка 
розвинулася через 2 дні від початку антибіотикотерапії та 
супроводжувалася плямистопапульозним висипом на шкірі. 

У пацієнтів із легкими неIgEопосередкованими реакціями 
можна використовувати цефалоспорини III покоління 
(M.E. Pichichero, 2020). Стан дитини дозволяв проводити 
пероральну терапію, і лікар обрав препарат Цефодокс 
(цефподоксиму проксетил), що належить до проліків. 
Дозування – 10 мг/кг на добу за 2 прийоми. Використо
вувалася суспензія, у 5 мл якої міститься 100 мг цефподокси
му проксетилу. З урахуванням маси тіла дитини 20 кг 
Цефодокс застосовували по 5 мл 2 рази на добу протягом 
5 днів. Ще 2 дні дитина приймала суспензію, в 5 мл якої 
міститься 50 мг цефподоксиму проксетилу. Загальна трива
лість лікування склала 7 днів. 

Професор також зупинився на тактиці ведення дітей 
з  іншими захворюваннями органів дихання. Великого зна-
чення у лікуванні гострого бактеріального риносинуситу 
у дітей надають антибіотикам, які не руйнуються β-лактама-
зами, з урахуванням основних збудників захворювання. 
Проти Haemophilus influenzae та Moraxella catarrhalis вираже-
ний вплив чинить цефподоксим. 

При фарингіті, викликаному стрептококом групи А, ре-
комендують 10-денний курс антибіотика пеніцилінового 
ряду. При цьому Управління з контролю якості харчових 
продуктів і лікарських препаратів США схвалило 5-денний 
курс лікування цефподоксимом.

За даними Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy (2019), 
при емпіричній терапії пневмонії доцільно врахову вати регіо-
нальний рівень вакцинації проти пневмокока та регіональ-
ний рівень стійкості Streptococcus pneumoniae до пеніциліну. 
Так, у регіонах із високим рівнем вакци нації або низькою 
резистентністю пневмокока викорис товують ампіцилін, у ре-
гіонах із низьким рівнем вакци нації або високою резистент-
ністю – цефтріаксон, цефо таксим. При нетяжкій пневмонії 
амоксицилін перорально застосовують за 3 прийоми на добу. 
При підозрі на Myco plasma pneumoniae доцільно використо-
вувати азитроміцин. Успіш ною може бути пероральна терапія 
амоксициліном кла вуланатом, цефдиніром, цефіксимом, 

цефподоксимом (Цефодокс), цефуроксимом. Крім того, має 
переваги ступінчаста антибіотикотерапія.

Важливо, що застосування сучасних високоефективних 
антибіотиків у вигляді проліків дозволяє не тільки ефектив-
но боротися з інфекцією, а й запобігати негативному впливу 
лікарських засобів на мікрофлору кишечнику.

З доповіддю «Інфекції сечової систе-
ми: що нового у 2020 році» виступив 
завідувач кафедри нефрології та нирко-
возамісної терапії Національної медич-
ної академії післядипломної освіти  імені 
П.Л.  Шупика (м. Київ), доктор медич-
них наук, професор Дмитро Дмитрович 
Іванов:

– Основним джерелом інфекцій 
 сечових шляхів (ІСШ) є нормальна мі-
крофлора, що колонізує періуретраль-

ну ділянку і належить переважно до сімейства ентеробактерій 
(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Entero coccus spp.), а та-
кож до окремих видів коагулозалежних стафілококів 
(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus). 

В останніх рекомендаціях Європейської асоціації урологів 
(European Association of Urology – EAU, 2020) вказано, що 
ІСШ є найпоширенішою бактеріальною патологією у дітей 
віком до 2 років, а також те, що проведення сцинтиграфії 
з димеркаптосукциновою кислотою дозволяє виявити ура-
ження нирок та ознаки рефлюксу. Крім того, критерій для 
встановлення діагнозу ІСШ у вигляді визначення мікробно-
го числа більше ніж 105 мкг/мл у сечі у нових рекомендаціях 
втрачає своє значення, проте досі продовжує використову-
ватися у клінічній практиці.

Принципово важливими моментами у лікуванні ІСШ 
є  надання переваги антибіотикотерапії (цефалоспоринам 
III покоління) при пієлонефриті та уроантисептикам 
при циститі.

Стартова терапія при циститі включає застосування ні-
фурателу у дозі 0,2-0,4 г 3 рази на добу протягом 5 днів. 
Комбінацію фурагіну і солі магнію використовують рідше, 
а фосфоміцин взагалі не рекомендовано застосовувати у дітей 
через високу ймовірність виникнення рецидивів захворю-
вання. У разі погіршення стану пацієнта з циститом чи підоз-
ри щодо можливого розвитку ускладнень захворювання не-
обхідно використовувати антибактеріальні лікарські засоби 
(наприклад, цефіксим – препарат Цефікс у дозі 8 мг/кг про-
тягом 3 днів). При виражених клінічних проявах циститу 
доцільно застосовувати спазмолітики, зокрема прифінію 
бромід (Ріабал), який є єдиним лікарським засобом, дозво-
леним для використання у дітей віком до 6 років.

Лікування при гострому пієлонефриті необхідно розпочи-
нати з дезінтоксикаційної терапії. Рекомендовано також вико-
ристовувати німесулід у дітей старшого віку та парацетамол 
у дітей раннього віку протягом 3-4 днів. Анти бактеріальну те-
рапію потрібно проводити протягом 10 днів (у перші 3 дні вво-
дити лікарський засіб внутрішньовенно, а далі – перорально).

Згідно з рекомендаціями EAU (2020), у дітей перших 6 мі-
сяців життя з пієлонефритом необхідно викорис то вувати 
комбінацію цефтазидиму та ампіциліну. При неусклад неному 
пієлонефриті після 6 років рекомен довано призначати цефа-
лоспорини III покоління протягом 7-10 днів. При ускладне-
ному пієлонефриті потрібно застосовувати комбінацію 
цефтазидиму з ампіциліном або аміноглікозиду з ампіцилі-
ном упродовж 10-14 днів.

Вибір емпіричного антибіотика для лікування пієлонеф-
риту варіює залежно від рекомендацій, проте у всі настанови 
включені пероральні цефалоспорини III покоління. Сьогодні 
на українському фармацевтичному ринку дос тупний анти-
біотик для перорального застосування Цефікс (цефіксим), 
який випускається у формі капсул і порошку для приго-
тування суспензії. Дітям віком від 6 місяців до 10 років 
(або з масою тіла <50 кг) препарат рекомендовано признача-
ти у дозі 8 мг/кг на добу за 1 прийом або по 4 мг/кг через 
кожні 12 годин, дітям старшим 10 років (або з масою тіла 
>50 кг) – по 400 мг/добу одноразово або по 200 мг через кож-
ні 12 годин (залежно від тяжкості стану пацієнта). Цефікс 
створює у сечі концентрацію в 650 разів більшу від необхідної 
для ерадикації патогена. 

Для профілактики циститу чи пієлонефриту після попе-
реднього повноцінного лікування можна використовувати 
уроантисептики (ніфурател) у низьких дозах. Крім того, у дітей 
з рецидивуючими ІСШ можливе проведення профілактичної 
імунізації п’ятивалентною вакциною, яка містить комбінацію 
очищених лізатів бактеріальних штамів типових уропатогенів.

Отже, сьогодні при циститі рекомендовано використовува-
ти уроантисептики, а при ускладненому циститі та пієлонеф-
риті – цефалоспорини III покоління, зокрема препарат Цефікс. 

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Завідувач кафедри дитячих інфек-
ційних хвороб Національного медич-
ного  університету імені О.О. Бого-
мольця (м. Київ), доктор медичних наук, 
 професор Сергій Олександрович 
Крамарьов розповів про ведення дітей 
з кишковими інфекціями.

Професор зазначив, що у 80% ви-
падків причиною діареї у дітей перших 
п’яти років життя є інфекційні захво-
рювання. Сьогодні виділяють секре-
торну (вірусну) й інвазивну (бактеріальну) діарею.

Для бактеріальної діареї притаманні висока температура 
тіла (39-40 °С), наявність крові та незначної кількості слизу 
у випорожненнях, неврологічні симптоми та біль у животі. 
Вірусна діарея характеризується появою водянистих випо-
рожнень без патологічних домішок, супроводжується блю-
ванням (яке зазвичай передує зміні випорожнень), респі-
раторними симптомами, також відомо про попередній кон-
такт із хворим.

Згідно з настановами Європейського товариства дитячих 
гастроентерологів, гепатологів і нутриціологів (European 
Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition – ESPGHAN, 2014), основною стратегією ведення 
дітей із секреторною діареєю є забезпечення достатньої ре-
гідратації шляхом використання гіпоосмолярних розчинів 
і призначення пробіотика з можливим поєднанням з енте-
росорбентом чи антисекреторним препаратом (рацекадо-
трил). Згідно з доповненням рекомендацій ESPGHAN (2016), 
у дітей із блюванням під час пероральної регідратації дозво-
лено використовувати протиблювотні засоби (наприклад, 
ондансетрон).

За рекомендаціями Всесвітнього товариства гастроентеро-
логів (2012), більшість дітей із гострим гастроентеритом не по-
требують призначення протимікробних препаратів. Засто-
сування антибіотиків рекомендоване при септицемії, кров’я-
нистій діареї, у дітей до 6 місяців із верифікованим сальмоне-
льозом, при холері з тяжкою дегідратацією, позакишковій 
інфекції, імуносупресії та псевдомембранозному коліті. Згідно 
зі спільними настановами ESPGHAN та Євро пейського това-
риства дитячих інфекційних хвороб (European Society of 
Pediatric Infectious Diseases – ESPID, 2014), за необхідності 
призначення протимікробної терапії застосовують ампіцилін, 
азитроміцин і цефіксим (препарат Цефікс). При тяжкому пе-
ребігу хвороби призначають парентеральну антибіотикотера-
пію (цефалоспорини III покоління, препарати налідиксової 
кислоти – обмежене застосування та ко-тримоксазол).

Для лікування дітей з інфекційною діареєю рекомендова-
ний Цефікс – представник пероральних цефалоспоринів 
III покоління. Протимікробний спектр цефіксиму та цефтрі-
аксону є зіставним, проте препарати мають різні фармакокі-
нетичні властивості, що пояснюється різним шляхом введен-
ня. Тому ці засоби можуть бути взаємозамінними у лікуван-
ні кишкових інфекцій.

Згідно з результатами власного дослідження, проведеного 
у м. Києві, було встановлено сумарну високу чутливість збуд-
ників (Salmonella typhimurium, S. enteritidis, Shigella sonnei, 
E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp.) до препарату Цефікс, 
яка загалом складала 80-90%. При оцінюванні ефективності 
та безпеки не було зафіксовано побічних реакцій, пов’язаних 
із застосуванням цефіксиму. Завдяки зручним формам ви-
пуску – порошку для приготування пероральної суспензії 
і капсул – препарат можна використовувати у дітей різних 
вікових груп, починаючи від 6 місяців.

Завідувачка кафедри педіатрії № 2 
Української медичної стоматологічної 
академії (м. Полтава), доктор медичних 
наук, професор Тетяна Олександрівна 
Крючко представила доповідь на тему 
«Проблеми діагностики, профі лак тики 
та лікування хвороби Лайма у  дітей»:

– Лайм-бореліоз (хвороба Лайма) – 
інфекційне трансмісивне природно- 
осередкове захворювання, що спричи-
няють спірохети Borrelia burgdorferi 
sensu lato, переносниками яких є іксодові кліщі. На сьогодні 
ця інфекційна хвороба є другою за швидкістю поширення 
у США після ВІЛ-інфекції. За даними Центрів з контролю 
та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), із 2004 по 2016 р. зареєстровано близько 
491 000 випадків Лайм-бореліозу. На сьогодні CDC оцінюють 
цей показник як 300 000 випадків захворювання щорічно. 
Приблизно 25% випадків із цієї кількості – захворювання 
у дітей. В Україні фіксують близько 1500 випадків зараження 
бореліями кожного року. Але згідно з даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, ця цифра занижена в 5-10  разів. 
За 2019 р. у нашій країні було зареєстро вано 4482 нових ви-
падки Лайм-бореліозу, серед них 492 – у дітей.

Клініцистам важливо пам’ятати, що у 35% хворих резуль-
тати тесту на наявність збудника спочатку хибнонегативні. 
У середньому пацієнт звертається до 5 лікарів протягом май-
же 2 років, перш ніж йому встановлять діагноз хвороби 
Лайма.

За структурою ДНК-геному розрізняють 16 видів борелій, 
в Україні їх циркулює 5. Різні генотипи цих бактерій асоцію-
ються з переважанням відповідних клінічних форм Лайм-
бореліозу. Наприклад, артрити частіше виникають після ін-
фікування Borrelia burgdorferi sensu stricto, невро логічні симп-
томи викликають Borreliae garinii, шкірні прояви – Borrelia 
afzelii. Важливо, що один вид кліщів може передавати до 5 ви-
дів борелій.

Лайм-бореліоз називають хворобою із тисячами облич. 
Це захворювання може маскуватися як синдром хронічної 
втоми, фіброміалгія, ревматоїдний артрит, синдром дефіци-
ту уваги і гіперреактивності, розсіяний склероз, хорея, атак-
сія, депресія, фобії, тривожність, алергія та ін. Майже 50% 
пацієнтів мають когнітивні та психічні розлади, 11% з них 
чинять спроби самогубства.

Хвороба має декілька стадій. Перша – локалізована – ви-
никає у 2/3 пацієнтів у середньому через 7 днів після при-
смоктування кліща і проявляється мігруючою еритемою, 
також може супроводжуватись грипоподібними симптомами. 
Дисемінована стадія ранньої інфекції розвивається через 
3-10 тижнів у 25% інфікованих. Проявляється кардитом, ар-
тритом, нейробореліозом, енцефалопатією, лімфоцитомою. 
Пізня або хронічна стадія виникає через місяці і навіть роки 
після первинної інфекції. При цьому переважають ревмато-
логічні та неврологічні розлади.

Мігруюча кільцеподібна еритема – патогномонічна озна-
ка Лайм-бореліозу. Її поява після контакту з кліщем є до-
статнім аргументом для встановлення діагнозу та початку 
антибіотикотерапії. На пізніших стадіях проводиться дво-
етапне тестування. Спершу виконують імуноферментний 
або імунофлуоресцентний аналіз. Після нього залежно від 
результатів необхідно провести дослідження western blotting 
для виявлення IgM або IgG. Іншими методами діагностики 
є полімеразна ланцюгова реакція та визначення синтезу 
 інтратекальних антитіл у синовіальній рідині, лікворі або 
сироватці крові. Їх використання залежить від клінічних 
проявів.

Протоколи лікування передбачають застосування антибіо-
тиків. Залежно від тяжкості перебігу їх призначають перо-
рально або парентерально. Застосовуються амоксицилін, 
доксициклін, цефуроксиму аксетил з урахуванням клінічної 
ситуації. Цефуроксиму аксетил зареєстрований в Україні під 
торговою назвою Цефутил® (компанія «Мегаком»). Основні 
його переваги при Лайм-бореліозі – хороший комплаєнс, 
висока активність проти борелій; препарат зупиняє інфек-
ційний процес і дисемінацію збудника в організмі, дозволяє 
уникнути переходу хвороби у 2-гу та 3-тю стадію. При його 
застосуванні досягається повна ерадикація збудника. Та най-
важливіше, що він володіє набагато кращим профілем без-
пеки, ніж інші антибіотики, рекомендовані при хворобі 
Лайма.

Згідно з рекомендаціями CDC, постконтактну антибіоти-
котерапію слід проводити тоді, коли наповнений кров’ю 
кліщ був видалений через 36 годин і більше після присмок-
тування. Важливо, що згідно з сучасними міжнародними 
настановами пряма ідентифікація борелій у комах після їх 
вилучення зі шкіри не рекомендована.

Важливим аспектом профілактики хвороби Лайма є недо-
пущення присмоктування кліща: застосування відповідного 
одягу та репелентів, огляди шкіри під час і після прогулянок, 
правильне видалення кліща (бажано в умовах травмпункту). 
Лайм-бореліоз – це серйозне захворювання з високою ймо-
вірністю розвитку тяжких тривалих ускладнень. Його важко 
діагностувати, адже пацієнт не завжди пам’ятає про епізод 
присмоктування кліща, а клінічні прояви можуть бути най-
різноманітнішими. Тому лікарі повинні мати на увазі мож-
ливість розвитку цієї патології та вчасно призначати всі не-
обхідні обстеження. 

Тему «Неврастенія у дітей: виклики 
сучас ності» представив професор кафе-
дри медицини невідкладних станів 
Національної академії після дипломної 
освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), док-
тор медичних наук Антон Олександрович 
Волосовець:

– Неврастенія – психічний розлад 
із групи хвороб тілесного дистресу, 
в основі якого лежать тимчасові зво-
ротні порушення психіки функціо-
нального характеру, зумовлені перевантаженням нервової 
системи. При цьому процеси збудження значно переважають 
над процесами гальмування. Неврастенія посідає перше міс-
це серед невротичних розладів у популяції. Близько 10% на-
селення світу страждає від хронічних невротичних розладів, 
але точна статистична обробка неможлива через велику кіль-
кість недіагностованих випадків. 

Причинами неврастенії є хронічний стрес, соціально- 
психологічні фактори, психофізіологічні властивості 
 людини, надмірні навантаження та недостатнє відновлення 
після них. Особливого значення ця патологія набула під час 
пандемії COVID-19. Адже карантинні заходи супроводжу-
ються втратою звичного ритму життя, неможливістю змі-
нити навколишнє середовище, недостатніми фізичними 

навантаженнями та оксигенацією крові через вимушене 
перебування вдома. Діти додатково стикаються з новими 
вимогами та труднощами дистанційного навчання, а також 
з можливою агресією з боку батьків. 

Є 3 клінічні стадії неврастенії: І – гіперстенічна, ІІ – 
дра тів лива слабкість, ІІІ – гіпостенічна. Основні лікуваль-
ні стратегії: корекція способу життя, психотерапія та за-
стосування лікарських засобів. Рекомендації батькам: 
уважне спостереження за дитиною та своєчасна реакція 
на типові відхилення у її поведінці, створення в сім’ї спри-
ятливої психоемоційної атмосфери, регулювання режиму 
фізичної та розумової активності. Під час карантину важ-
ливо намагатися дотримуватися звичного способу життя, 
періодично дистанціюватися один від одного для віднов-
лення та відпочинку від спілкування, а також створювати 
нові активності. Корис ними практиками також можуть 
стати медитації та аутогенні тренінги. Медикаментозне 
лікування перед бачає використання препаратів природ-
ного походження, нейрометаболічних, нейролептичних 
засобів, нормотиміків та антидепресантів. На жаль, не всі 
з цих груп лікарських засобів можна застосовувати у дітей. 
Одним з напрямів лікування неврастенії у педіатричній 
практиці є покращення кардіоцеребрального кровообігу 
шляхом застосування  препаратів рослинного походження. 
Для цього використовують екстракти гінкго білоба, омели 
білої, глоду. Всі ці компоненти поєднані у препараті 
Цефавора (компанія «Мегаком»). Цей засіб рекомендова-
но приймати при підвищенні артеріального тиску, а також 
порушеннях кровообігу, що супроводжуються головним 
болем. Препарат Цефавора можна призначати дітям від 
6 років. Крім покращення кардіоцеребрального кровообі-
гу, важливими є засоби з седативним ефектом. Його мож-
на досягти, вживаючи препарати на основі пасифлори 
м’ясочервоної, вівса посівного, гельмезію вічнозеленого, 
ігнації. Опти мальне поєднання цих екстрактів представ-
лене у препараті Цефанейро (компанія «Мегаком»). 
Важливо, що його також можна використовувати у педіа-
тричній практиці. 

Неврастенія – проблема, про яку не прийнято говорити 
та складно діагностувати. Водночас на дітей вона має значно 
більший вплив, ніж на дорослих. Її лікування має поєднува-
ти зміну способу життя та психологічного оточення дитини, 
психотерапевтичні методи та безпечну медикаментозну те-
рапію. 

Доповідь «Бронхообструктивний синд-
ром у дітей. Нові підходи до старої 
проблеми» представив завідувач кафе-
дри госпітальної педіатрії Запорізького 
державного медичного університету, 
доктор медичних наук, професор 
Геннадій Олександрович Леженко:

– Бронхообструктивний синдром 
(БОС) – симптомокомплекс функці-
онального чи органічного походжен-
ня, клінічні прояви якого складаються 

з подовженого видиху, свистячого, шумного дихання, 
 нападів задишки та кашлю. Цей термін не може використо-
вуватись як самостійний діагноз, адже БОС завжди є про-
явом іншого захворювання. Найчастіше його причинами 
у дітей є гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) – 65% 
випадків та бронхіальна астма – 30%. У дітей з ГРВІ БОС 
розвивається, як правило, на 2-4-й день і має перебіг най-
частіше у вигляді гострого обструктивного бронхіту чи го-
строго бронхіоліту. 

Діагностичний алгоритм при БОС включає встановлен-
ня наявності бронхіальної обструкції, визначення етіології 
захворювання, проведення диференційної діагностики 
та виключення інших причин для характерних скарг, що 
не пов’язані з обструкцією.

З огляду на вищесказане терапія при БОС може прово-
дитися за різними патогенетичними напрямами. Залежно 
від клінічної ситуації рекомендовані такі групи лікарських 
засобів: кортикостероїди, метилксантини, β2-агоністи, хо-
ліноблокатори, антигістамінні препарати, антагоністи лей-
котрієнових рецепторів (лише для лікування бронхіальної 
астми та алергічного риніту).

До бронходилататорів належать: β2-агоністи, М-холіно-
літики, ксантини. Часто при бронхообструкції признача-
ють сальбутамол в інгаляційній чи пероральній формі. 
Єдиним β2-агоністом, що зареєстрований в Україні у пе-
роральній формі, є сальбутамол. Загальновідомі побічні 
ефекти β2-агоністів (тремор, тахікардія, дратівливість, 
подовження інтер валу QT на електрокардіограмі) пов’я-
зані із впливом на «нецільові» адренорецептори, розмі-
щені в серці, нервовій системі, скелетних м’язах тощо. 
Що більша доза сальбутамолу надходить у системний кро-
вообіг, то вищий ризик розвитку небажаних реакцій. Через 
фармакокінетичні особливості доза сальбутамолу в перо-
ральних формах значно перевищує необхідну для бронхо-
дилатації при інгаляційному введенні. Саме тому біль-
шість сучасних міжнародних протоколів лікування та 
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міжнародних рекомендацій не подають пероральний саль-
бутамол ні для лікування бронхіальної астми, ні гострого 
кашлю.

У клінічній практиці інгаляційний сальбутамол переважно 
використовується для швидкого зняття бронхоспазму, але 
вже з 2019 р. Глобальна ініціатива з бронхіальної астми 
(GINA) не рекомендує його застосування у дорослих із брон-
хіальною астмою без паралельного призначення протиза-
пальних засобів через підтверджену здатність посилювати 
бронхіальне запалення та гіперреактивність бронхів.

На противагу сальбутамолу доксофілін впливає на всі лан-
ки патогенезу БОС, тобто не лише зумовлює дилатацію брон-
хів, а й зменшує набряк і запалення бронхіальної стінки, 
а також має виражену протикашльову дію. Головний меха-
нізм його дії – селективне блокування фосфодіестерази 
2а типу, що призводить до підвищення концентрації цАМФ 
у клітині та розслаблення гладеньких м’язів. Цей механізм 
дії подібний до такого β2-агоністів, але не пов’язаний із ак-
тивацією адренорецепторів.

Аналіз результатів подвійних сліпих плацебо-контро-
льованих рандомізованих досліджень DOROTHEO 1 та 
DOROTHEO 2 показав, що безпека застосування доксофілі-
ну достовірно не відрізняється від плацебо. Згідно з мета-
аналізом даних досліджень при бронхіальній астмі P. Rogliani 
та L. Calzetta (2019), ефективність доксофіліну достовірно 
перевищує таку теофіліну. За даними доклінічних дослі-
джень, завдяки саме протизапальним властивостям доксо-
філін у 10 разів підсилює ефективність дексаметазону при 
запаленні легень і демонструє протикашльову дію, що порів-
нянна із застосуванням кодеїну.

За G.F. Bagnato, призначення доксофіліну дітям від 3 
до 16 років із загостренням бронхіальної астми і гострим 
бронхітом дозволяє досягти успіху у лікуванні 91% хворих 
в умовах клінічної практики.

Наявні дані чітко показують, що рекомендації GINA ма-
ють бути оновлені, а доксофілін – розглянутий як більш без-
печна й ефективна альтернатива теофіліну (ксантину І поко-
ління). Доксофілін випускається під торговою назвою 
Аерофілін (компанія «Мегаком»). Він є єдиним представни-
ком ксантинів нового покоління на фармацевтичному ринку 
України.

Аерофілін має виражену протизапальну, антигістамін-
ну та протикашльову дію. Згідно з результатами плацебо-
контро льованих досліджень, його застосування в дозі 400 мг 
достовірно не підвищує ризику виникнення небажаних явищ 
порівняно з плацебо, що свідчить про його безпеку.

Таким чином, при лікуванні БОС у дітей слід враховувати 
патогенетичні й етіологічні механізми. Водночас воно по-
винно включати препарати з хорошим комплаєнсом та ви-
соким профілем безпеки.

Продовжив тему ведення пацієнтів 
з БОС завідувач кафедри педіатрії після-
дипломної освіти Національ ного медич-
ного університету імені О.О. Богомольця 
(м. Київ), доктор  медичних наук, про-
фесор Юрій Володимирович Марушко:

– За даними ДУ «Український інсти-
тут стратегічних досліджень МОЗ 
України», захворювання органів ди-
хальної системи посідають перше місце 
за чисельністю у дитячого населення 

і становлять 54,2%. При цьому на тлі ГРВІ майже кожна 4-та 
дитина віком до 6 років переносить бронхіальну обструкцію. 
Свистячі хрипи та задишку хоча б один раз у житті мали 
до 50% дітей, а рецидивування цих симптомів спостерігалося 
у 25% випадків.

В умовах пандемії важливо пам’ятати, що у жодної дитини 
з ГРВІ не можна виключити COVID-19, адже це захворюван-
ня також супроводжується кашлем, задишкою, лихоманкою 
та симптомами інтоксикації (I.M. Ciuca, 2020). При COVID-19 
ознаки бронхіальної обструкції реєструють при комп’ютерній 
томографії у 10-20% хворих (Y. Zheng, 2020). 

Однією з причин БОС є гострий бронхіт. Характерними 
є кашель, задишка, свистяче дихання (wheezing), лихоманка, 
біль у грудях, виділення мокротиння, а також загальні симп-
томи, властиві вірусним інфекціям. Оскільки причиною 
бронхіту здебільшого є віруси, то він не потребує призна-
чення антибіотиків, а лікування має бути комплексним 
і симптоматичним. Терапія може включати протизапальні, 
бронхолітичні препарати, а також ті, що покращують дре-
нажну функцію бронхів. Згідно з настановою 00129 МОЗ 
України, позитивний результат застосування симпатоміме-
тиків (β2-агоністів) при лікуванні бронхіту є суперечливим, 
оскільки ризик побічної дії може перевищувати потенційну 
користь.

Важливо нагадати, що на тлі пандемії COVID-19 викори-
стання небулайзерів при БОС взагалі не бажане, адже воно 
передбачає генерацію аерозолю, що в свою чергу сприяє по-
ширенню та передачі вірусів. 

Певне значення в терапії БОС набувають сучасні ксантини. 
До препаратів I покоління належать еуфілін та теофілін. Їхнім 
недоліком є те, що вони викликають неселективну блокаду 
аденозинових рецепторів і фосфодіестерази, тому поряд 
із бронхолітичним ефектом є побічні дії. Зокрема, ксантини 
I покоління зумовлюють збільшення частоти серцевих ско-
рочень (ЧСС) і сили скорочення міокарда, а також збільшу-
ють його потребу в кисні, сприяють виділенню ендогенних 
катехоламінів. Висока ЧСС на тлі недостатнього надходжен-
ня кисню в організм може спричинити аритмії та зниження 
артеріального тиску, які мають серйозні наслідки. На відміну 
від них препарати нового покоління, до яких належить доксо-
філін, справляють селективну дію, тому забезпечують кращий 
бронхолітичний ефект при меншій кількості побічних явищ. 
Особливої уваги також заслуговують доведені протизапаль-
ний і протикашльовий ефекти доксофіліну.

Під час наших власних досліджень ефективності доксофі-
ліну у дітей старше 6 років із гострим обструктивним брон-
хітом була відмічена виражена позитивна динаміка таких 
симптомів, як задишка та кашель. З урахуванням негативно-
го впливу ксантинів на серцево-судинну систему особлива 
увага приділяється вивченню гемодинамічних параметрів 
пацієнтів, що приймають доксофілін. При його застосуван-
ні достовірних змін ЧСС, систолічного та діастолічного ар-
теріального тиску, інтервалу QT та інших змін на кардіограмі 
не відмічено (Ю.В. Марушко, 2010).

В Україні доксофілін представлений препаратом 
Аерофілін (компанія «Мегаком»). За кордоном існують та-
кож фіксовані комбінації доксофіліну з тербуталіном, мон-
телукастом та ацетилцистеїном. Аерофілін рекомендований 
до використання у схемах лікування при будь-яких захво-
рюваннях легень із бронхіальним спастичним компонен-
том у дорослих і дітей старше 6 років. Щодо використання 
інгібіторів фосфодіестерази при COVID-19, то деякі до-
слідники (I. Solai manzadeh, 2020) припускають його по-
тенційну користь при цьому захворюванні за наявності 
показань.

Таким чином, Аерофілін – представник нового поколін-
ня бронходилататорів із покращеним профілем безпеки 
та протизапальними властивостями, що сприяє змен шенню 
задишки та кашлю при БОС, у тому числі на тлі застудних 
захворювань, при яких неможливо виключити COVID-19.

Підготували Ірина Неміш та Роксоляна Денисюк ЗУ

Високий рівень доказовості та безпеки – 
ключові принципи компанії «Мегаком»

Продовження. Початок на стор. 18.
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«Гастротандем: на стику спеціальностей» –  
нові можливості професійного вдосконалення  

фахівців терапевтичної та педіатричної галузей
Однією з запорук успішного лікування пацієнтів є підвищення компетентності профільних спеціалістів шляхом 
їх співпраці. Такий підхід дає можливість розглянути добре відому патологію з точки зору провідного фахівця 
іншої галузі. Це дозволяє глибше вникнути в проблему та невирішені питання діагностики й лікування, 
зокрема і гастроентерологічних захворювань. Однією з важливих для терапевтів і педіатрів подій року стало 
проведення 20-21 липня у м. Одесі науково-практичної конференції «Гастротандем: на стику спеціальностей». 

Голова Одеського відділення Української гастроентероло-
гічної асоціації, керівник відділу медичної реабілітації 
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реа-
білітації та курортології Міністерства охорони здоров’я 
України», професор кафедри загальної практики Одеського 
національного медичного університету, доктор медичних наук 
Наталія Володимирівна Драгомирецька та завідувачка кафе-
дри педіатричної гастроентерології та нутриціології 
Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор 
медичних наук, професор Ольга Юріївна Бєлоусова як орга-
нізатори доклали значних зусиль для проведення науко-
во-практичної конференції на високому рівні. Тематика 
заходу включала провідні фактори ризику та основні при-
чини виникнення захворювань шлунково-кишкового трак-
ту (ШКТ), пошук нових шляхів удосконалення діагности-
ки та лікування гастроентерологічних захворювань з ура-
хуванням вікових особливостей перебігу патології та роз-
гляд складних, цікавих і дискусійних клінічних випадків. 
Це дало можливість учасникам конференції глибше вник-
нути у проблемні питання сучасної гастроентерології.

Про ведення новонароджених і малю-
ків з функціональними гастроінтести-
нальними розладами (ФГІР) відповід-
но до Римських критеріїв (2016) де-
тально розповіла заслужений лікар 
України, завідувачка кафедри дитячих 
та підліткових захворювань Націо-
нальної медичної академії післядиплом-
ної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), 
доктор медичних наук, професор Галина 
Володимирівна Бекетова. Вона наголо-

сила, що в основі розвитку ФГІР лежать порушення цере-
броінтестинальної взаємодії. У педіатричній практиці ваго-
ме значення у розвитку порушень цієї групи належить також 
генетичним, соціально-психологічним, аліментарним фак-
торам та окремим анатомо-функціональним особ ливостям 
дитячого віку (незрілість нервової регуляції, травного трак-
ту та мікробіому малюка). Під впливом цих чинників у ди-
тини розвиваються порушення моторики травного тракту, 
вісцеральна гіперчутливість, зміни в мукозальному імуніте-
ті та мікрофлорі кишечнику. Це призводить до виникнення 
регургітації, кольок, болю у животі, підвищеного газоутво-
рення та порушення дефекації. Галина Володимирівна також 
звернула увагу на те, що одним із модифікованих факторів 
корекції ФГІР є харчовий вплив, який полягає у викорис-
танні частково гідролізованого сироваткового білка у складі 
сумішей, пребіотиків у правильному співвідношенні 
(галакто олігосахариди/фруктоолігосахариди), окремих про-
біотичних штамів і зниженні вмісту лактози у раціоні. 
Професорка також окреслила жорсткі вимоги до пробіотич-
них штамів і наголосила, що ефекти пробіотиків є штамо-
специфічними. Тобто наявність генетичного паспорта доз-
воляє відокремити один штам від іншого та заявляти про 
його ефективність і безпеку. Галина Володимирівна також 
детально висвітлила діагностичні критерії, ведення та діє-
тичні рекомендації таких трьох важливих ФГІР, як регургі-
тація, кольки та функціональний запор у новонароджених 
і малюків віком до 4 років.

Власним досвідом корекції маси тіла 
за допомогою внутрішньо шлунко вого 
балона поділилася з учасниками 
 науково-практичної конференції 
 лікар-гастроентеролог та ендоскопіст 
клініки «Інто-Сана» (м. Одеса) Олена 
Дмитрівна Біленко. Сьогодні ожиріння 
є серйозним захворюванням, яке тісно 
пов’язане з розвитком комплексу 
 фізичних і психологічних проблем 
та виникненням супутніх захворювань 

(артеріальної гіпертензії, цукрового діа бету, жовчнокам’яної 

хвороби та захворювань опорно- рухового апарату). Тому 
у сучасному світі постає необхідність пошуку нових методів 
корекції маси тіла у зазначеної групи пацієнтів з метою 
її зменшення, нормалізації основних фізіологічних показ-
ників і покращення самопочуття хворих. Сьогодні серед 
методів лікування ожиріння все більшого поширення набу-
ває баріатричний напрям, який включає хірургічні та тера-
певтичні методи корекції маси тіла.

Олена Дмитрівна розповіла про методику встановлення 
внутрішньошлункового силіконового балона. Його вво-
дять у просвіт шлунка та заповнюють фізіологічним роз-
чином в об’ємі від 400 до 700 мл, що дозволяє зменшити 
обсяг споживання їжі та калорійність раціону. Існує низка 
показань і протипоказань до застосування цього методу 
лікування, які також важливо враховувати перед прове-
денням процедури. Зазвичай балон встановлюється 
на 6 місяців з метою формування правильних харчових 
звичок та закріплення основ правильного харчування 
у пацієнта. Ефек тивність цього методу О. Біленко про-
ілюс трувала клінічними випадками. Пацієнт віком 55 ро-
ків з індексом маси тіла 45,3 кг/м2 схуд на 25 кг за 6 міся-
ців. У іншого хворого з індексом маси тіла 49,8 кг/м2 маса 
тіла зменшилася на 22 кг за 2 місяці. Загальна втрата маси 
тіла у третьої пацієнтки складала 13,3%, а у четвертої – 
12,5% через 2 місяці після введення внутрішньошлунко-
вого балона. У жодного з хворих не виникало ускладнень 
та небажаних реакцій протягом усього періоду спостере-
ження. 

Отже, зазначений метод є ефективним та безпечним 
і може бути рекомендований пацієнтам з індексом маси 
тіла >40 кг/м2, а також пацієнтам, які готуються до баріа-
тричних операцій та ендопротезування суглобів.

Цікавим та інформаційно насиченим 
форматом доповіді здивували учасни-
ків наукового заходу доктор медичних 
наук, професор Наталія Володимирівна 
Драгомирецька та доктор медичних 
наук, професор Ольга Юріївна 
Бєлоусова. Свій виступ вони предста-
вили у вигляді гастротандему «Еради-
кація Helico  bacter pylori у дорос-
лих та дітей». Н. Драго мирецька 
більш детально зосереджувала увагу 

учасників на терапевтичних пацієнтах. Вона використала 
інтерактивний  майстер- клас із вірту-
альним пацієнтом, розроблений од-
ним із відомих німецьких лікарів-га-
строентерологів. О. Бєлоусова пара-
лельно проводила розбір випадку 
педіатричного пацієнта з акцентом 
на основних відмінностях у веденні, 
діагностиці та лікуванні дітей із захво-
рюваннями ШКТ. На прикладі вірту-
ального пацієнта, представленого 
Наталією Володи мирівною, симпто-
ми захворювання, гастроентерологічні скарги були зрозу-
мілими та локалізованими порівняно з описаними Ольгою 
Юріївною у хворої дитини, де скарги були дуже різнома-
нітними. Лікар-педіатр також наголосила, що при огляді 
дітей з гастроентерологічною патологією необхідно оціню-
вати стан мигдаликів, наявність аденоїдних вегетацій, 
збільшення розмірів лімфатичних вузлів, перевіряти наяв-
ність міхурових симптомів і визначати розміри паренхіма-
тозних органів. Алгоритм обстеження терапевтичного хво-
рого є значно простішим.

Н. Драгомирецька детально розповіла про тактику ве-
дення дорослих пацієнтів, що полягає у виявленні Helico
bacter pylori та проведенні ендоскопічної діагностики, 
метою якої є гістологічне дослідження із взяттям біоптата 
з 5 ділянок. При підтвердженні діагнозу необхідно 
 призначати три- чи чотирикомпонентну ерадикаційну 

терапію з подальшою оцінкою ефективності лікування 
шляхом використання тесту на Helicobacter pylori не рані-
ше ніж  через 4-6 тижнів після терапії. Наталія Воло-
димирівна також розповіла про необхідність використан-
ня інгібіторів протонної помпи (ІПП) протягом 2 тижнів, 
застосування цитопротекторів протягом 1 місяця та міне-
ральних вод після успішної ерадикації Helico bacter pylori. 

О. Бєлоусова відзначила, що тактика ведення педіа-
тричних пацієнтів полягає у першочерговому визначенні 
характеру болю у животі (функціонального чи органічно-
го походження), це визначає подальші діагностичні дії 
лікаря- педіатра. Схема терапії у дітей полягає у застосу-
ванні препаратів вісмуту чи ІПП у поєднанні з 2 антибак-
теріальними засобами протягом 7-10 днів.

Наприкінці доповіді Н. Драгомирецька та О. Бєлоусова 
відмітили важливе значення використання пробіотиків 
для підвищення ефективності антихелікобактерної тера-
пії у терапевтичних і педіатричних пацієнтів.

Отже, гастротандем, присвячений ерадикації Helico
bacter pylori у дорослих та дітей, вразив слухачів своєю 
неординарністю, сучасними технологіями інтерактивно-
го розбору пацієнтів та вдалим порівнянням тактики ве-
дення та лікування дорослих і дітей.

У рамках конференції Наталія Володимирівна 
Драгомирецька також представила інші цікаві доповіді: 
«Кислотозалежні захворювання і коморбідна патологія», 
«Актуальні питання гепатології: підсумки Все світнього га-
строентерологічного конгресу» та «Маски хвороби Гоше».

Ольга Юріївна Бєлоусова детально зупинилася на про-
блемних питаннях гастроентерології у педіатричній прак-
тиці, які висвітлила у низці цікавих доповідей: «Товсто-
кишковий стаз у дитячому віці – шляхи вирішення про-
блеми», «Сучасні стандарти корекції дитячих кольок 
у немовлят», «Проблеми гострих кишкових інфекцій 
у дітей: тактика ведення пацієнта з гострою діареєю», 
«Клі нічні особливості та підходи до діагностики запаль-
них захворювань кишечнику», «Синдром циклічного аце-
тонемічного блювання. Міфи та реальність», «Гемо-
колітичний синдром в ранньому дитячому віці. Проблема 
гастроінтестинальної алергії», «Особливості функціональ-
ної патології гастродуоденальної зони у дітей: принципи 
профілактики та терапії».

У рамках наукового заходу тему поєднання неалкоголь-
ної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та кардіоваску-
лярного ризику розкрив доктор медичних наук, професор 
Ігор Миколайович Скрипник. Ганна Миколаївна Їжа більше 
зосередила увагу учасників на модифікації способу життя 
як шляху до поліпшення прогнозу НАЖХП. Акцент 
на харчуванні, мікробіоті та розвитку синдрому подраз-
неного кишечнику зробив кандидат медичних наук Олег 
Віталійович Швець.

Про прояви запальних захворювань кишечнику у дітей 
раннього віку детально розповів доктор медичних наук, про-
фесор Олег Геннадійович Шадрін. Останні клінічні рекомен-
дації Української гастроентерологічної асоціації щодо ве-
дення хворих на неспецифічний виразковий коліт легкої 
та середньої тяжкості висвітлив у своїй доповіді доктор 
 медичних наук, професор Андрій Едуардович Дорофєєв. 
Про сучасні лікувальні стратегії при гострій діареї у дітей 
розповіла доктор медичних наук, професор Олена Сергіївна 
Няньковська. 

Науково-практична конференція «Гастротандем: на сти-
ку спеціальностей» стала важливою науковою подією 
сучасної гастроентерології, у рамках якої учасники мали 
можливість ознайомитися з провідними світовими реко-
мендаціями щодо діагностики та лікування пацієнтів 
різного віку. Цікавим завершенням наукового заходу 
стала спільна  доповідь організаторів з використанням 
терапевтичного віртуального пацієнта та клінічним роз-
бором випадку педіа тричного хворого, яка дала можли-
вість візуалізувати та чітко розмежувати тактику веден-
ня педіатричних і тера певтичних пацієнтів.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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О.Г. Шадрін, д. мед. н., професор, В.П. Місник, к. мед. н., відділення проблем харчування та соматичних захворювань 
у дітей раннього віку, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України», м. Київ

Шляхи підвищення ефективності профілактики анемії  
при запальних захворюваннях кишечнику у дітей раннього віку

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) – умовно узагальнений термін, що включає хворобу 
Крона та неспецифічний виразковий коліт, які мають багато загальних патофізіологічних 
та епідеміологічних характеристик. Етіологія ЗЗК не встановлена, захворювання розвиваються 
внаслідок поєднання декількох факторів, які включають генетичну схильність, дефекти вродженого 
і адаптаційного імунітету, порушення функцій епітеліального бар’єра кишечнику, зниження 
різноманітності кишкової мікрофлори та вплив різних факторів навколишнього середовища [1-3]. 

Хвороба Крона (ХК) – це хронічне захворювання 
травного тракту неясної етіології з можливістю незво-
ротного ураження структури та функції будь-якого 
його відділу (від ротової порожнини до періанальної 
ділянки з переважним ураженням термінального від-
ділу клубової кишки). Захворю вання характеризуєть-
ся сегментарним трансмуральним ураженням слизо-
вої, широким спектром кишкових (утворенням за-
пальних інфільтратів та глибоких виразок, які досить 
часто ускладнюються кровотечею, перфорацією, фор-
муванням нориць, стриктур і періанальних абсцесів) 
та позакишкових клінічних проявів [4].

Неспецифічний виразковий коліт (НВК) – це хро-
нічне захворювання, в основі якого лежить деструк-
тивно-запальне ураження аутоімунної природи сли-
зової оболонки товстої кишки із розвитком геморагій, 
ерозій та виразок, формуванням позакишкових про-
явів хвороби, а також місцевих і системних усклад-
нень [5]. 

Дані аналізу сучасних популяційних спостережень 
свідчать про тенденцію зростання в світі захворю-
ваності на ЗЗК в усіх вікових групах, включаючи дітей 
раннього віку. Причому саме у дітей стали частіше 
виявляти ХК у порівнянні з НВК [6-8]. За даними 
B. Khor та співавт. [3], у 15% дітей ЗЗК починаються 
у віці до 6 років, а у 1% – до 1 року, тобто має місце 
збільшення кількості пацієнтів із досить раннім 
 розвитком ЗЗК, при яких відзначається висока час-
тота ускладнень, рецидиви, резистентність до ліку-
вання [9]. 

Серед клініко-лабораторних симптомів ЗЗК є 
як кишкові (діарея, у тому числі з домішками крові 
та слизу, абдомінальний біль), так і позакишкові про-
яви, а також прояви, пов’язані з метаболічними по-
рушеннями при цих патологіях (ураження опорно-ру-
хової та гепатолієнальної систем, шкіри, підвищення 
температури, втрата маси тіла тощо). На сьогодні 
описано більше 130 форм позакишкових проявів ЗЗК, 
частота виникнення яких сягає 80% [10, 11].

Позакишкові прояви ЗЗК можуть бути пов’язані 
із запаленням кишечнику, а також бути результатом 
побічної дії лікарських препаратів, які використову-
ються в терапії захворювання. Найбільш часто зустрі-
чаються ураження шкіри, суглобів, слизової ротової 
порожнини, очей, печінки та жовчовивідних шляхів 
[12]. У разі залучення в патологічний процес товстої 
кишки різні реактивні стани відмічають майже 
у 2 рази частіше, ніж при ізольованому термінальному 
ілеїті [13]. 

Згідно з C. Su та співавт. [12], до ускладнень з боку 
кровотворної системи при ЗЗК належать: залізоде-
фіцитна анемія (ЗДА), аутоімунна гемолітична ане-
мія, лейкоцитоз та/або тромбоцитоз, стан гіперкоа-
гуляції, порушення згортання крові. Найбільш роз-
повсюдженим серед гематологічних ускладнень та по-
закишкових проявів ЗЗК у дітей та дорослих є анемія, 
частота якої, за даними різних дослідників, коливаєть-
ся від 8-13 до 60-74% [14-17]. Наявність анемії обтя-
жує перебіг і прогноз основного захворювання за ра-
хунок порушення кисневотранспортної системи 
організму та впливає на різні аспекти життя хворого 
(когні тивні можливості, фізичну активність, емоцій-
ний стан, кількість та тривалість лікування в умовах 
стаціонару) [18].

Основними видами анемії ЗЗК є: ЗДА, анемія хро-
нічних захворювань (АХЗ),  В12-дефіцитна, фолієво-
дефіцитна анемія та анемія внаслідок токсичної дії 
деяких лікувальних препаратів, які застосовуються 
у комплексній терапії (сульфасалазин, препарати 
5-аміносаліцилової кислоти, тіопурини) [14]. Найчас-
тіше при ЗЗК зустрічається гіпохромна анемія – ЗДА 
та АХЗ [19, 20].

В основі механізмів розвитку анемії лежать різно-
манітні фактори: порушення всмоктування та/або 
використання заліза, фолатів та вітаміну В12 у тонкій 
кишці, втрата заліза з кров’ю з дефектів слизової обо-
лонки, дієтичні обмеження та аутоімунний гемоліз 
[14, 21].

Найчастіше анемія у хворих на ЗЗК зумовлена 
мальабсорбцією нутрієнтів у поєднанні з їх недостат-
нім надходженням та хронічною кишковою кровоте-
чею, ступінь якої може бути дуже значним, особливо 
при НВК [22]. Це призводить до абсолютного дефіци-
ту заліза (ДЗ), який розвивається внаслідок суттєвого 
зниження запасів заліза у депо (аж до повної його від-
сутності) [23], клінічним проявом якого є ЗДА. 

При АХЗ має місце функціональний (відносний) 
ДЗ, зумовлений хронічним запальним процесом, при 
якому відзначаються високі показники вмісту 
С-реактивного білка, циркулюючих імунних комп-
лексів, гепсидину, висока швидкість осідання еритро-
цитів [24]. Сьогодні вважається, що гепсидин – амі-
нокислотний пептид, який синтезується в печінці, 
має ключове значення в процесі регуляції обміну 
та модуляції біологічної активності заліза в організмі 
[25-27]. Вважається, що гепсидин – прямий медіатор 
у патогенезі анемії при хронічних захворюваннях, 
який безпосередньо знижує абсорбцію заліза в тонкій 
кишці, блокує його вихід із макрофагів [27, 28], внас-
лідок чого суттєво зменшується всмоктування заліза 
у кишечнику, відбувається його депонування у кліти-
нах ретикуло-ендотеліальної системи, що знижує біо-
доступність заліза, внаслідок чого розвивається гіпо-
хромна мікроцитарна анемія [23].

Слід зазначити, що у більшості випадків при ЗЗК має 
місце анемія змішаного генезу, тобто вона є результатом 
поєднання абсолютного ДЗ або ЗДА та відносного ДЗ 
або АХЗ [29], хоча не слід виключати роль інших фак-
торів (повторні епізоди кровотечі, дефіцит вітамінів, 
нутрієнтів тощо). 

Відомо, що залізо є есенціальним мікроелементом 
для життєдіяльності організму. Основна частина залі-
за в організмі людини входить до складу гемоглобіну 
еритроцитів, а ДЗ призводить до порушення синтезу 
гема, оскільки залізо є одним з основних факторів, що 
забезпечують процеси ефективного кровотворення 
кісткового мозку [30]. Тобто ДЗ призводить до фор-
мування залізодефіцитних станів, одним із проявів 
яких є анемія. 

Роль заліза в організмі не обмежується лише гема-
тологічною симптоматикою, він також має суттєве 
значення для багатьох негематологічних функцій. 
Дослідження останніх років показали, що залізо бере 
участь в окислювально-відновлювальних процесах, 
входить до складу функціональних груп білків, що 
транспортують кисень, та багатьох ферментів, які за-
безпечують повноцінне функціонування клітинного 
та гуморального імунітету [31, 32]. 

Особливо негативний вплив тривалий ДЗ спричинює 
у дітей перших років життя. У численних наукових до-
слідженнях вказується на роль ДЗ у дітей перших 
трьох років життя в порушенні мієлінізації нервових 
волокон мозку, який розвивається, недостатньому 
формуванні в клітинах мозку D2-рецеп торів дофамі-
ну, що у подальшому може призвести до затримки інте-
лектуального та психомоторного розвитку, когнітивних 
порушень [33-35].

У патогенезі залізодефіцитних станів суттєва роль 
надається аліментарному фактору, а у дітей першого 
року життя – характеру вигодовування. При при-
родному вигодовуванні у здорових малюків анемія 
спостерігається рідко у порівнянні з малюками, 
які з тих чи інших причин позбавлені грудного мо-
лока [33]. 

У нормі баланс заліза в організмі забезпечується 
співвідношенням між його втратами та надходжен-
ням, що регулюється процесом всмоктування заліза 
у кишечнику (це приблизно 7-10% від кількості залі-
за, що потрапляє до організму з їжею) [36], який може 
порушуватися при наявності у дитини синдрому 
мальабсорбції та/або мальдигестії [37, 38]. Ці синдро-
ми часто супроводжують целіакію, хронічні ЗЗК, од-
ним із частих системних проявів яких є анемія [39-41]. 
ЗДА виявляється при ЗЗК у 42% випадків, а при ХК – 
у 90% випадків [42]. 

Враховуючи виражений негативний вплив ДЗ 
на стан здоров’я дитини, особливо в ранньому віці, 
сучасний погляд на проблему залізодефіцитних станів 
у дітей, згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ 
(2001) та положенням ЕССО (2015) [14], одним із прі-
оритетних завдань є діагностика та раціональна, адек-
ватна і своєчасна профілактика та корекція не тільки 
анемії, але й латентного ДЗ. Оскільки засвоєння залі-
за з їжі є обмеженим, а сам процес може бути пору-
шеним, медикаментозна профілактика анемії є ос-
новною.

Для профілактики ЗДА рекомендується застосову-
вати пероральні препарати заліза (ПЗ) як більш фізіо-
логічні та безпечні. Пероральні ПЗ поділяються на со-
льові, які містять двовалентне залізо, та ПЗ на основі 
полімальтозного комплексу гідроксиду заліза, що 
містять тривалентне залізо. Дані багатьох метааналізів 
та рандомізованих клінічних досліджень свідчать про 
практично однакову ефективність цих груп препаратів 
у лікуванні ЗДА у хворих, у тому числі на ЗЗК [27, 43]. 
Слід зазначити, що двовалентна форма заліза має 
вищу біодоступність у порівнянні з тривалентною, 
бо вільно проходить через канали ДМТ-білків та фе-
ропортин. Завдяки цьому позитивний результат тера-
пії настає швидше [44].

Одним із недоліків сольових ПЗ є ризик локаль-
ного подразнення слизової оболонки шлунка в місці 
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розчинення препарату та слизової оболонки дванад-
цятипалої кишки, де переважно відбувається всмок-
тування. Можливо, саме цим зумовлена більша час-
тота побічних реакцій (нудота, діарея, запор, біль 
у животі тощо) під час лікування пацієнтів із ЗЗК, 
ніж з іншими захворюваннями. Так, за результатами 
опитування 265 хворих на ХК 66% були незадоволе-
ні лікуванням пероральними ПЗ у зв’язку з їх пога-
ною переносимістю [45]. В іншому опитуванні 87 
дорослих амбулаторних пацієнтів із ЗЗК 50% з них 
повідомили про наявність побічних ефектів, а при-
близно третина пацієнтів із анемією не змогли завер-
шити пероральну терапію залізом [46]. Таким чином, 
погана переносимість та поява побічних реакцій обме-
жує, а в деяких випадках потребує навіть повної від-
мови від застосування пероральних ПЗ [15, 47, 48]. 

Незадовільна переносимість та недостатня ефек-
тивність стандартних сполук заліза робить необхідним 
пошук нових підходів до профілактики та корекції 
ЗДА у дітей із ЗЗК.

Дослідження останніх років у галузі фармакології 
дали змогу створити нову форму заліза для перорально-
го застосування – хелат бісгліцинату. Він складається 
з однієї молекули двовалентного заліза, зв’язаного 
з двома молекулами гліцину. Залізо пов’язане з кар-
боксильною групою і α-аміногрупою гліцину із кова-
лентно-координаційними зв’язками, утворюючи два 
гетероциклічних кільця. Співвідно шення металу 
до ліганду (1:2) нейтралізує валентність двовалентно-
го заліза й обмежує його реакцію з інгібіторами 
всмоктування заліза, що містяться в їжі. 

Хелат бісгліцинату заліза виробляється за допо-
могою запатентованих процесів з інгредієнтів, доз-
волених в ЄС для використання в харчових продук-
тах: відновленого заліза (>96% заліза (II), відповідає 
специфікації Кодексу харчових продуктів) та гліци-
ну (дозволений в ЄС для застосування в продуктах 
харчування в якості джерела амінокіслот, відповідає 
специфікаціям ЄС та Фармако пеї США). Для вироб-
ництва використовують технологію сушіння розпи-
ленням, яка забезпечує точну відповідність продук-
ту специфікаціям щодо розподілу частинок за роз-
мірами, залишкової вологи, насипної густини 
та морфології.

Унікальною особливістю хелату бісгліцинату заліза є 
те, що він не гідролізується в шлунку, а потрапляє в не-
змінному вигляді в клітини слизової оболонки кишечни-
ку і тільки тоді гідролізується до заліза та гліцину. Після 
всмоктування в клітини слизової залізо вивільняєть-
ся з бісгліцинату заліза і розподіляється, зв’язуючись 
із трансферином, для використання в білках, вклю-
чаючи запасні. Завдяки відсутності вільного заліза 
в шлунку і кишечнику хелатне залізо не подразнює сли-
зову оболонку і практично не викликає небажаних явищ 
з боку шлунково-кишкового тракту, що підтверджено 
численними клінічними дослідженнями [49]. Хелат 
бісгліцинату заліза визнаний безпечним (у тому числі 
для дітей) Європейським агентством з безпеки харчо-
вої продукції (EFSA) та Управлінням з контролю яко-
сті харчових продуктів і лікарських препаратів США 
(FDA).

Наявність молекул гліцину у складі хелату біс-
гліцинату заліза визначає специфіку його метаболіз-
му: транспорт через клітинну мембрану не тільки 
за допомогою білків DMT1, які знаходяться на вор-
синках дванадцятипалої кишки, але також білків 
PepT1, які локалізуються протягом усього травного 
тракту [50, 51]. Такий подвійний механізм абсорбції 
забезпечує високу біодоступність хелату бісгліци нату 
заліза та ефективність його застосування у дітей із за-
хворюваннями кишечнику, які супроводжують-
ся  ушкодженням ентероцитів та синдромом маль-
абсорбції.

Численні дослідження показали, що добавки  заліза 
у формі хелату бісгліцинату, які забезпечують потра-
пляння до організму приблизно від 15 до 120 мг заліза 
на добу, добре переносяться дорослими, у тому числі 
вагітними та дітьми з ДЗ. В усіх випробу ваннях 
 повідомлялося про суттєве покращення показників 
 рівня заліза (рівні гемоглобіну та феритину в сиро-
ватці, залізозв’язуюча здатність сироватки) у групах, 
що отримували хелат бісгліцинату заліза, порів-
няно з контрольною групою [52]. Більше того, 
не було жодних доказів перевантаження організму 
залізом. 

Все це робить хелат бісгліцинату заліза перспектив-
ною сполукою для використання у хворих із ЗЗК, які 
є найбільш чутливими до небажаних явищ з боку 
шлунково-кишкового тракту, характерних для кла-
сичних сполук двовалентного заліза.

Для використання у дітей також важливо, що хелат 
бісгліцинату заліза не взаємодіє з продуктами харчуван-
ня і його можна додавати до будь-якої їжі. Це показали 
перевірки стійкості хелату бісгліцинату заліза шляхом 
додавання його до молока, йогурту, кукурудзяного бо-
рошна, маргарину протягом різного часу та при різних 
температурах. В умовах елімінаційної дієти для дітей 
із ЗЗК це має дуже важливе значення. Біодоступність 
заліза у формі хелату бісгліцинату залишається висо-
кою навіть при наявності таких інгібуючих факторів, 
як фітинова кислота.

В Україні хелат бісгліцинату заліза доступний у ви-
гляді засобу Текнофер дитячий у формі крапель.

Застосування хелату бісгліцинату заліза у клініці 
Інституту ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової 
НАМН України показало його достатньо високу ефек-
тивність у профілактиці ЗДА при багатьох гастроен-
терологічних захворюваннях, зокрема ЗЗК. 

Висновок. Анемія є одним із найбільш розповсюд-
же них ускладнень перебігу ЗЗК у дітей. Ефек тив ність 

її лікування знижується через часті побічні дії залізо-
вмісних препаратів і не виключає повторного розвит-
ку анемії (50% випадків протягом 10 місяців) [54]. 
Це робить необхідним обов’язкове дотримання реко-
мендацій Європейського консенсусу 2015 р. щодо 
тактики ведення анемії при ЗЗК, а саме: пацієнтам, 
які знаходяться в стадії ремісії або загострення легко-
го ступеня, проводити скринінг анемії кожні 6-12 мі-
сяців. Пацієнтам із ЗЗК більшої активності аналізи 
для виявлення анемії повинні виконуватися кожні 
3 місяці або частіше [14].

Інноваційна форма заліза для перорального прийо-
му – хелат бісгліцинату заліза (Текнофер) – є ефективним 
та безпечним патогенетично обґрунтованим методом про-
філактики анемії при багатьох захворюваннях і станах, 
пов’язаних із низьким надходженням заліза до організму 
як у дорослих, так і у дітей. Як свідчать дані метааналі-
зів та численних рандомізованих досліджень, хелатна 
форма заліза при контакті зі слизовою оболонкою трав-
ного тракту не подразнює її та покращує всмоктування 
і біодоступність заліза. Досвід застосуван ня хелату 
бісгліцинату заліза свідчить про ефективність і безпеч-
ність його для профілактики анемії у дітей із ЗЗК.

Список літератури знаходиться в редакції. ЗУ

ЗАЛІЗО НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Склад: хелат бісгліцінату заліза (бісгліцінат заліза), фруктоза, вода, карамелізований цукор, ароматиза-
тор, регулятор кислотності: лимонна кислота.

                 
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту: 258,334 ккал (1098,029 кДж).
Не містить пальмової олії та консервантів. Не містить глютену і лактози.

СЕРЕДНІЙ ВМІСТ ОСНОВНОГО КОМПОНЕНТУ НА МАКСИМАЛЬНУ ДОБОВУ ДОЗУ

* NRV: Довідкова інформація щодо денної потреби в поживних речовинах, 
Евр. регламент 1169/2011

Рекомендовано для застосування у раціонах харчування як додаткове джерело заліза для підтримки 
належного імунітету, фізичного та розумового розвитку дітей. 

Вживати: дітям віком від 1 до 3-х років по 2 краплі / кг маси тіла на день, але не більше 30 крапель; 
дітям віком від 4-х до 10-ти років по 2 мл на день. 

Спосіб вживання: відгвинтить і зніміть ковпачок із скляної пляшки і загвинтіть замість нього градуйо-
ваний ковпачок з крапельницею, що входить до комплекту. Крапельниця градуйована на 0,5 мл (дорів-
нює 10 краплям) і на 1 мл (дорівнює 20 краплям) для відмірювання точної кількості крапель при різних 
дозуваннях.
Для орального застосування.

Термін вживання: протягом 1 місяця. Подальше вживання та можливість повторного курсу необхідно 
узгоджувати з лікарем.

Застереження при застосуванні: Не використовувати, якщо у дитини спостерігалась підвищена 
чутливість до будь-якого з компонентів добавки. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Продукт 
не повинен використовуватися в якості замінника повноцінного харчування. 

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем. 

Умови зберігання: зберігати в оригінальній упаковці, при температурі 15-25 °С, в захищеному від 
світла, вологи і недоступному для дітей місці. Розчин може зазнавати змін кольору, що не погіршує 
якість продукту.  Термін придатності після першого відкриття пляшки — 30 діб. 

Форма випуску: краплі по 30 мл у флаконі №1, у картонній упаковці.
30 мл
Без ГМО. Не є лікарським засобом.
Термін придатності:  24 місяці. 

Виготовлено:  C.I.I.T. c.p.л., Віа Канова, 2/4 Треццано С/Н (МІ), тел.: +39 02 484-35-21, 
за дорученням Лабораторії Балдаччі С.п.А., Віа С. Мікель дельгі Скальці, 73-56124 Піза.

Імпортер в Україні: ТОВ «Ділео Фарма», 
м. Київ, вул. Ю. Іллєнко, д. 83-Д, офіс 404, тел.: +38 044 538-01-26

Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: 
ТОВ «Ділео Фарма», м. Київ, вул. Ю. Іллєнко, д. 83-Д, 
офіс 404, тел:. +38 044 538-01-26

Звіт ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзеева НАМН України" 
№ 8/1895 від 31.05.2017 р.

Інформація для медичних працівників, для поширення на конференціях і семінарах з 
медичної тематики.

ПІДТРИМКА ІМУНІТЕТУ, ФІЗИЧНОГО ТА РОЗУМОВОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ5

1. Opinion of the Scienti�c Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and materials in Contact with Food on a request from the Commission 
related to: Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements. EFSA Journal, 2006; 299: 1-17

2. Pineda O., Ashmead HD. E�ectiveness of treatment of iron-de�ciency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. 
Nutrition, 2001 May;17(5):381-4

3. DeWayne Ashmead. The absorption and metabolism of iron amino acid chelate. Archivos Latinoamericanos de Nutricion,2001;(1):13-21.
4. Ashmead SD. The chemistry of ferrous bis-glycinate chelate. Arch Latinoam Nutr. 2001 Mar;51(1 Suppl 1):7-12.
5. Листок-вкладиш ТекноФЕР дитячий, добавка дієтична.

ДИТЯЧИЙ

ХЕЛАТ БІСГЛІЦІНАТУ ЗАЛІЗА

Діти віком до 3-х років  30 крапель (1,5 мл) 7,5 мг 53,6% NRV*

Діти віком від 4 до 10 років  40 капель (2 мл) 10 мг 71,4% NRV*

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки –1,244 г, вуглеводи – 63, 011 г, жири – 0 г.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ
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Досвід впровадження щеплення пневмококовою 
кон’югованою вакциною в Ізраїлі та країнах Європи

Сьогодні Україна є однією з небагатьох країн світу, в якій вакцинація проти пневмококової 
інфекції не включена до календаря щеплень. Результати багаторічних спостережень та великий 
досвід застосування пневмококових вакцин в інших державах свідчать про значні переваги 
її використання для запобігання розвитку інвазивних пневмококових захворювань, пневмонії, 
середнього отиту у дітей та зменшенню пневмококового носійства серед малюків, що впливає 
на захворюваність дорослого населення. Тому поінформованість лікарів щодо нових даних 
про застосування пневмококових вакцин допоможе краще зрозуміти усі переваги імунізації 
та охопити вакцинацією якомога більше населення. За підтримки групи компаній «МедЕксперт» 
та ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей» (УАПС) у червні 2020 року відбувся 
один із значущих проєктів року – майстер-курс «PedSMART. Вакцинація». 

Доктор медичних наук, професор 
 педіатрії та інфекційних хвороб 
Університету імені Давида Бен-Гуріона 
в Негеві (Ізраїль) Рон Даган поділився 
зі слухачами даними багаторічних 
досліджень та досвідом використан-
ня пневмококової кон’югованої вак-
цини в Ізраїлі та країнах Європи:

– Перші кроки у розробці пневмо-
кокової вакцини були розпочаті 
20 років тому з метою запобігання розвитку інвазивних 
пневмококових хвороб (сепсису, менінгіту та інших за-
хворювань, які супроводжувалися наявністю інфекції 
в стерильних біологічних рідинах та інвазією у системний 
кровотік). До складу першої вакцини були включені відо-
мі серотипи, які на той час викликали тяжке пневмоко-
кове захворювання у жителів Європи та США. Тому 
основ не завдання імунізації проти пневмокока полягало 
у зменшенні частоти інвазивних станів серед населення. 
Проте у структурі пневмококових захворювань кількість 
випадків сепсису та менінгіту була невеликою порівняно 
з кількістю випадків пневмонії, інфекцій нижніх дихаль-
них шляхів та середнього отиту. Тобто пневмокок необ-
хідно було розглядати не тільки як причину інвазивних 
інфекцій, але й інших розповсюджених патологічних ста-
нів, які були великим тягарем для системи охорони здо-
ров’я. Стало зрозумілим, що вакцинація дітей у ранньому 
віці дозволить захистити самого малюка від пневмококо-
вого захворювання (прямий вплив) та зменшити назофа-
рингеальне носійство у дітей, що вплине на зниження 
кількості випадків на пневмококові захворювання серед 
дорослих (непрямий захист). Крім того, застосування вак-
цини із включенням до її складу більшої кількості серо-
типів є потенційно кращим для більш надійного захисту 
дитячого та дорослого населення країни. 

Перша пневмококова кон’югована вакцина (Pneumo-
coccal conjugate vaccine, PCV-7) була розроблена фармацев-
тичною компанією «Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» 
та містила 7 серотипів (4, 6В, 9V, 14, 18C, 19F, 23F), які 
були найбільш поширеними на той час. Сьогодні ж існує 
нова генерація вакцин (PCV-10 та PCV-13 (Превенар-13)), 
які містять більшу кількість серотипів порівняно з PCV-7. 
До складу PCV-10 додатково входять ще 3 серотипи (1, 5, 
7F), які здатні викликати інвазивні захворювання пере-
важно в країнах, що розвиваються. У вакцині PCV-13 
(Превенар-13), виробником якої є фармацевтична компа-
нія «Пфайзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн», містяться додат-
ково ще 3 серотипи (3, 6А, 19А) порівняно з PCV-10, що 
забезпечує ширший спектр дії. Відомо близько 95 різних 
серотипів, які були виділені завдяки наявності різних по-
лісахаридних оболонок на поверхні пневмоцитів. Тому 
сьогодні робота у напрямку виявлення нових важливих 
штамів пневмокока з розробкою сучасних вакцин продов-
жується.

З 2007 р. в Ізраїлі вперше було ліцензовано вакцину 
проти пневмокока, а в 2008 р. вона була вже доступною 
на комерційному ринку. З 2009 р. PCV-7 було внесено 
до національного плану імунізації дітей молодше 2 років. 
Наприкінці 2010 р. було запроваджено імунізацію малюків 
за схемою «2+1», що передбачало введення вакцини 
у 2, 4 місяці та бустерної дози в 12 місяців.

Як свідчать результати дослідження S. Ben-Shimol 
та спів авт. (2014), в якому брали участь діти молодше 
5  років, після впровадження PCV-7 у малюків захворюва-
ність на серотипи, які входили до складу цієї вакцини, 
різко зменшилася, проте було встановлено незначний 
підйом кількості випадків, спричинених іншими трьома 

додатковими  штамами (1, 5, 19А). Дані, отримані в резуль-
таті дослідження S. Ben-Shimol та співавт. (2014; 2016), 
також свідчать про зниження кількості випадків отиту 
після впровадження вакцини PCV-7 у дітей молодше 3 ро-
ків. Проте у 2010 р. було встановлено зростання кількості 
випадків захворювань середнього вуха, спричинених се-
ротипом 19А. Дані проспективного дослідження, в якому 
брали участь діти молодше 5 років, свідчать про те, що 
впровадження PCV-7 супроводжувалося зменшенням 
кількості назофарин геальних носіїв пневмокока, проте 
також було зафіксовано зростання чисельності носіїв се-
ротипів 19А та 6А (S. Ben-Shimol et al., 2016). Після ана-
лізу отриманих даних пот рібно було замислитися над 
впровадженням вакцин, які будуть також ефективними 
відносно серотипів 1, 5, 19А та 6А. Тому було прийнято 
рішення консультатив ного  комітету про введення вакци-
ни PCV-13 у програму імунізації в Ізраїлі.

Досвід впровадження вакцини Превенар-13 в Ізраїлі, 
США та Великобританії свідчить про стрімке зниження 
кількості інвазивних пневмококових хвороб у дітей мо-
лодше 5 років, спричинених 19А, а також зниження кіль-
кості випадків захворювань, спричинених цим серотипом, 
у віковій групі дітей старше 5 років у зв’язку зі зменшен-
ням носійства серед дітей (M.R. Moore et al., 2015; 
R. Dagan et al., 2019).

Після впровадження вакцини PCV-10 у Чилі та Фін-
лян дії у дітей молодше 5 років кількість інвазивних захво-
рювань, спричинених серотипом 19А, стрімко зросла. 
Крім того, оскільки PCV-10 не зменшувала носійство 
цього штаму, більшість випадків захворювань була зареєс-
т рована у дорослих (R. Dagan et al., 2019).

Після введення в програму імунізації вакцини PCV-7 
у Тайвані відзначалося зменшення кількості випадків, 
спричинених серотипами, які входять до складу вакцини. 
Згодом у 2009 р. PCV-10 була введена в календар щеп-
лення у зв’язку зі зростанням інших штамів пневмокока. 
Проте захворюваність, спричинена серотипом 19А, поча-
ла зростати, тому в 2011 р. PCV-10 було замінено 
на  PCV-13, яку було включено в національний перелік 
імунізації, після чого відзначалося значне зменшення 
кількості захворювань, спричинених серотипом 19А 
(C.Y. Lu et al., 2019).

У Бельгії після впровадження вакцини PCV-7 зафіксо-
вано зростання загальної захворюваності та кількості ви-
падків, спричинених серотипом 19А. Після введення 
PCV-13 у календар щеплення відзначалося різке знижен-
ня загальної захворюваності на інвазивні інфекції та чи-
сельність станів, пов’язаних із серотипом 19А. Згодом 
у країні було вирішено замість вакцини PCV-13 вико-
ристовувати PCV-10, після чого загальна захворюваність 
зросла на 27%. Також збільшилася кількість випадків за-
хворювань, спричинених серотипом 19А, що змусило 
повернутися до застосування PCV-13 (T. Desmet et al., 
2019). Враховуючи досвід інших країн, Фінляндія та Чилі 
також прийняли рішення про введення PCV-13 у календар 
щеплення. 

Згідно з рекомендаціями Національного консультатив-
ного комітету з питань вакцинації та інфекційних захво-
рювань в Ізраїлі, у національну програму імунізації вхо-
дить PCV. В Ізраїлі також було прийнято рішення про 
впровадження PCV-13 (Превенар-13), оскільки вона охоп-
лює велику кількість серотипів (включаючи 19А), має 
кращу імуногенність та зменшує назофарингеальне но-
сійство пневмокока в колективі.

В Ізраїлі після впровадження PCV-13 у дітей молодше 
5 років відзначалося зменшення на 96% частоти інва-
зивних захворювань (сепсису, менінгіту, бактеріальної 

пневмонії), спричинених серотипами, які включені 
до PCV-13, та чисельності випадків усіх пневмококових 
захворювань на 67% (S. Ben-Shimol et al., 2014; 2016). Крім 
того, було встановлено зменшення серед дорослих кіль-
кості випадків захворювань, спричинених серотипами, 
які входять у вакцину, на 70% у зв’язку зі зменшенням 
носійства серед дітей та на 28% зменшення загальної кіль-
кості випадків пневмококових захворювань в осіб старше 
18 років (G. Regev-Yochay et al., 2017).

Згідно з даними медичного статистичного центру, де 
зосереджена вся інформація щодо кількості проведених 
рентгенографій, народжуваності та госпіталізацій, було 
виявлено, що після введення PCV-13 у національний ка-
лендар щеплення протягом 2014-2017 рр. зменшилася 
частота альвеолярних пневмоній на 48% в усіх дітей мо-
лодше 5 років (D. Greenberg et al., 2015). Також було вста-
новлено зменшення кількості неальвеолярної пневмонії 
(D. Greenberg et al., 2015; R. Dagan et al., 2018) на 35%. 
Дані щорічної госпіталізації дітей молодше 2 років у 2013-
2014 рр. свідчать про зменшення на 50% кількості госпі-
талізацій, пов’язаних з альвеолярною та неальвеолярною 
пневмонією, після впровадження PCV-13 (S. Ben-Shimol 
et al., 2017). У дітей молодше 2 років відзначалося змен-
шення на 98% кількості випадків середнього отиту, ви-
кликаного штамами, що входять у PCV-13, протягом 2014-
2017 рр. спостереження (S. Ben-Shimol et al., 2014; 2016). 
Крім того, зменшення кількості випадків раннього отиту 
серед малюків вплинуло на зниження кількості хронічно-
го отиту, причиною якого є гемофільна паличка (S. Black 
et al., 2000; J. Eskola et al., 2001; A.A.I. Palmu et al., 2004). 
Після впровадження вакцинації PCV-13 в Ізраїлі протягом 
2014-2017 рр. у дітей молодше 2 років на 88% зменшилася 
загальна кількість випадків отиту, на 80% – кількість ви-
падків запалення середнього вуха, спричиненого нетипо-
вою гемофільною паличкою (S. Ben-Shimol et al., 2016).

Основна причина призначення антибіотиків малюкам 
першого року життя – респіраторні інфекції, зменшивши 
кількість яких можна знизити необхідність у призначенні 
антибіотиків. Протягом 2014-2016 рр. спостереження піс-
ля впровадження PCV-13 було зафіксовано зменшення 
частоти призначень антибактеріальних лікарських засобів 
дітям раннього віку і старше та антибіотикорезистентно-
сті (R. Dagan et al., 2018). 

Отже, в Ізраїлі було проведено аналіз даних загальної 
захворюваності протягом 2014-2016 рр. до та після вклю-
чення до календаря щеплень вакцини PCV-13. Були також 
враховані дані щорічної народжуваності в країні (177 тис. 
малюків), кількості дітей старше 5 років (7,5 млн) та до-
рослих (5,6 млн). У результаті аналізу було встановлено 
зменшення на 296 випадків захворюваності на інвазивну 
пневмококову хворобу серед дітей молодше 5 років 
та на 160 – серед дорослих. Крім того, відзначалося змен-
шення: на 5 646 звернень у лікарню з приводу альвеоляр-
ної пневмонії у дітей перших 5 років життя, на 3 682 кіль-
кості випадків загальних госпіталізацій з приводу альвео-
лярної та неальвеолярної пневмонії у дітей до 2 років, 
на 11 182 проведених ліжко-днів з приводу альвеолярної 
пневмонії у малюків перших 2 років життя, на 26 108 про-
ведених рентгенографій у зв’язку з негоспітальною пнев-
монією, на 7 197 випадків отиту у дітей до 2 років 
та на 317 281 випадків призначення антибіотиків дітям 
до 5 років.

Перевагами вакцинації також є: зменшення кількості 
візитів до лікаря у зв’язку з підвищенням температури, 
запаленням середнього вуха у дітей та пневмонії, синуси-
ту у дітей та дорослих. Тобто зменшення кількості випад-
ків захворювання позитивно впливає на функціонування 
суспільства в цілому (дорослі не пропускають роботу, 
а діти – школу).

Отже, введення PCV-13 (Превенар-13) у календар ще-
плень в Україні допоможе знизити кількість інвазивних 
інфекцій серед дітей та дорослих, чисельність випадків 
середнього отиту, синуситу, пневмонії, госпіталізацій, при-
значень антибіотиків, що дозволить зменшити економіч-
ний та соціальний тягар для країни.

Підготувала Ірина Неміш ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
ВАКЦИНАЦІЯ



Педіатрія

Аспекти діагностики

– В умовах пандемії коронавірусної ін-
фекції не втратили своєї актуальності про-
блеми, пов’язані з гострою інфекційною 
діареєю. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), гострі діарейні 
захворювання посідають 3-тє місце серед 
причин смерті дітей віком до 5 років. 
Щорічно від діареї у світі помирають 
до 4 млн дітей, тобто через кожні 6 с поми-
рає одна дитина (C.L. Wal ker et al., 2012). 
У цьому аспекті надзвичайно великого 
значення набувають методи ефективної 
профілактики інфекційної патології 
(у тому числі застосування вакцин), своє-
часної етіологічної діагностики та терапії 
відповідно до міжнародної стратегії щодо 
інтегрованого ведення хвороб дитячого 
віку, у якій чітко прописано покроковий 
алгоритм ведення пацієнта залежно від 
його стану.

Для розуміння патології необхідно уні-
фікувати ключові визначення та поняття. 
Відповідно до визначення ВООЗ за 2014 р., 
діарея –  це рідкі випорожнення частіше 
3 разів на добу чи рідкі випорожнення 
з кров’ю частіше 1 разу на добу, зумовлені 
порушенням транспорту води та електро-
літів у кишечнику. Для опису випорожнень 
у всьому світі використовують Бристоль-
ську шкалу форм калу, згідно з якою тип 7 
відповідає водянистим, без твердих часто-
чок виділенням рідкої консистенції, які 
з’являються при діареї.

Причинами діареї можуть бути:
 • інфекції (кишкові, у тому числі хар-

чові токсикоінфекції, та позакишкові);
 • прийом лікарських засобів (антибіо-

тиків, які спричиняють антибіотикасоці-
йовану діарею; передозування проносних 
засобів; мефенамінової кислоти, магніє-
вмісних антацидів, метил ксантинів);

 • харчова алергія (на білки коров’ячо-
го молока, сої);

 • непереносимість компонентів їжі;
 • порушення моторики кишечнику 

(функціональна діарея, синдром подраз-
неного кишечнику з переважанням діареї/
змішаний/некласифікований).

В етіологічній структурі діареї найбіль-
ша частка припадає на інфекцію.

Інфекційну діарею поділяють на секре-
торну й інвазивну. Секреторну (водянисту, 
незапальну) діарею викликають віруси 
та бактерії, які виділяють ентеротоксини. 
У цьому випадку здебільшого уражається 
тонка кишка з розвитком ентериту. 
Інвазивну (кров’янисту, запальну) діарею 
в основному викликають бактерії, які 
пере важно колонізують товсту кишку 
(коліт).

До інфекційних діарейних захворювань 
бактеріальної природи належать черевний 

тиф, паратифи, шигельоз, сальмонельоз, 
кишковий єрсиніоз, кампілобактеріоз, хо-
лера. Список вірусних збудників є значно 
ширшим та включає ротавіруси, норовіру-
си (інфекції Норфолк і Бреда) та саловіру-
си, астровіруси, кишковий аденовірус, 
коронавірус, мінірота- та мініреовіруси, 
торовіруси, збудники опортуністичних ін-
фекцій (цитомегаловірус, вірус простого 
герпесу). Крім бактеріальних та вірусних 
захворювань, гостра діарея може виникну-
ти на тлі інфекцій, спричинених найпро-
стішими (амебіаз, лямбліоз, балантидіаз, 
криптоспоридіоз, циклоспоридіоз, мікро-
споридіоз), гельмінтами (аскаридоз), отру-
єння бактеріальними токсинами (стафіло-
коковими, ботулотоксинами). Також ви-
діляють поліетіологічні кишкові інфекції 
(харчові токсикоінфекції, діарея мандрів-
ників).

Якщо у дорослих інфекційну діарею 
найчастіше викликає норовірус, то у ді-
тей –  ротавірус, який є причиною близько 
40% усіх госпіталізацій. Ці цифри свідчать 
про серйозність проблеми, яка потребує 
уваги лікарів.

Останні доступні дані щодо епідеміо-
логії гострої діареї були наведені Центром 
медичної статистики Міністерства охоро-
ни здоров’я України у 2017 р. Так, за той 
рік було зареєстровано близько 120 тис. 
випадків гострої діареї. Згідно з даними 
глобальної мережі епіднагляду за рота-
вірус ною інфекцією в Україні, в етіоло-
гічній структурі патології переважають 
ротавірус і сальмонели. Ротавірус виявля-
ють у фекаліях кожної 3-ї дитини віком 
до 5 років з гострою діареєю.

Основною небезпекою ротавірусної ін-
фекції є висока контагіозність збудника, 
зумовлена такими характеристиками мі-
кроорганізму:

 • висока стійкість до умов зовнішньо-
го середовища (вірус може зберігати свою 
життєдіяльність до 2 міс у хлорованій во-
допровідній воді, до кількох днів –  у слаб-
кому розчині хлорного вапна, до 6 міс при 
температурі середовища нижче 0 °C, 
до 1 міс –  на поверхні овочів і фруктів, 
до 1,5 міс –  на одязі, до 10 днів –  на глад-
ких поверхнях, які регулярно обробляють-
ся дезінфекційними розчинами);

 • низька інфікуюча доза (достатньо 
10-100 вірусних частинок);

 • велика кількість вірусу у фекаліях 
хворого та тривалість виділення (в 1 г фе-
калій міститься близько 109-1012 вірусних 
частинок, тривалість виділення –  від од-
ного до кількох тижнів);

 • безсимптомне носійство;
 • висока сприйнятливість до вірусу ді-

тей усіх вікових груп.

Крім високої контагіозності, ротавірусна 
інфекція може мати різний клінічний пере-
біг, що часто не враховується при обстежен-
ні хворого з діареєю. Існуюча сучасна мо-
дель айсберга для ротавірусної інфекції 
вказує на те, що класичні прояви гострої 
інфекційної діареї (блювання, водяниста 
діарея, дегідратація) є лише «верхівкою айс-
берга». Ротавірусна інфекція може перебі-
гати без діареї, але з наявністю судом. Таким 
чином, ротавірусна інфекція може бути 
причиною судом (як фебрильних, так і афе-
брильних) у дитини без типової клінічної 
картини захворювання. Також нещодавно 
стало відомо, що ротавірусні антигени ма-
ють тригерний вплив на маніфестацію це-
ліакії, цукрового діабету 1 типу. Крім того, 
ротавірусна інфекція може супроводжува-
тися різними позакишковими проявами: 
неврологічними порушеннями (фебрильні 
й афебрильні судоми, епілепсія, гострий 
енцефаліт, енцефалопатії тощо), ураженням 
внутрішніх органів (печінки, селезінки, 
підшлункової залози, легень, серця), сугло-
бів, шкіри, синдромом Реє та подібним 
до нього симптомокомплексом, рабдоміо-
лізом, а також автоімунними реакціями 
з розвитком цукрового діабету, целіакії, міа-
стенії, увеїту, синдрому  опсоклонус – міо-
клонус (J. Gomez-Rial et al., 2018).

На перебіг ротавірусної інфекції впли-
ває взаємодія хазяїн –  мікробіом –  ротаві-
рус. З боку організму хазяїна має значення 
генетика, глікоміка та особливості імунної 
відповіді, з боку мікробіоти –  взаємодія 
між патогенними та коменсальними мі-
кроорганізмами. Білки VP4 та VP7, які 
синтезують деякі генотипи ротавірусу 
(G і P), а також ентеротоксин NSP1 знач-
ною мірою підвищують здатність вірусу 
до прикріплення до ентероцитів та розвит-
ку інфекції з дисфункцією іонних і водних 
каналів –  аквапоринів (L. Hu et al., 2012).

Аквапорини –  це інтегральні білки, що 
формують пори в мембранах –  швидкі ка-
нали, через які може проходити близько 
3 млрд молекул води за 1 с за осмотичним 
градієнтом. (За відкриття аквапоринів 
Пітеру Егру у 2003 р. була присуджена 
Нобелівська премія в галузі хімії.) У нормі 
аквапорини забезпечують нормальний 
розподіл води між клітинами. 

При діареї будь-якого генезу виникає 
дисфункція водних каналів, що призво-
дить до дегідратації клітин та появи діареї 
внаслідок підвищення вмісту води у про-
світі кишечнику. Цей патогенетичний ме-
ханізм обґрунтовує необхідність першо-
чергового проведення регідратаційної те-
рапії при веденні пацієнта з діареєю, що 
відображено у міжнародних рекомендаці-
ях ВООЗ і Євро пей ського товариства 

дитячої гастроентерології, гепатології 
та нутриціології (ESPGHAN). Другим кро-
ком є застосування активної терапії, що 
включає або ен теросорбенти, або пробіо-
тики з доказовою базою.

Таким чином, ротавірусна інфекція –  
це висококонтагіозне і дуже небезпечне 
захворювання, яке є найчастішою причи-
ною смерті дітей віком до 5 років. Тому 
при будь-якій діареї важливо визначити 
її етіологію. Незважаючи на те що існуючі 
міжнародні стандарти щодо лікування го-
строї вірусної діареї передбачають подібні 
підходи до ведення таких пацієнтів, визна-
чення збудника захворювання допомагає 
лікарю прийняти рішення про госпіталі-
зацію дитини, проведення протиепідеміч-
них заходів та у деяких випадках обґрунту-
вати призначення антибіотиків. Для цього 
слід застосову вати прості та доступні 
експрес- тести, які дадуть змогу вчасно 
зорієнту ватися, щоб уникнути призначен-
ня не потрібних обстежень та необґрунто-
вано го лікування. 

Клінічний випадок
Хлопчик С., 1 рік.
Анамнез життя. Народжений від пер

шої вагітності (у матері у першій половині 
вагітності був гестоз, анемія 2 ступеня) 
у результаті перших фізіологічних пологів 
на 39му тижні гестації. Маса тіла при 
народженні –  3000 г, довжина тіла –  
50 см.

Перебував на грудному вигодовуванні 
до 1 року. Вакцинації не проводилися 
(з ініціативи батьків). Алергологічний ана
мнез не обтяжений. У дитини було 3 епі
зоди гострої респіраторної інфекції. Пси
хомоторний і фізичний розвиток від
повідає віку дитини.

Анамнез  захворювання. Дитина 
захворіла 2 дні тому. Захворювання роз
винулося після контакту зі старшим бра
том з клінікою вірусної діареї. На початку 
захворювання були короткочасні повтор
ні судоми на тлі підвищеної температури 
тіла (38,4 °C). Одноразово були відмічені 
розріджені випорожнення без домішок 
крові та слизу, блювання.

При огляді дитина збуджена, відмі
чається знижений апетит, двобічна закла
деність носа та незначні слизові виділення 
з носа. П’є активно. Губи вологі, шкірна 
складка розправляється одразу. На мо
мент огляду маса тіла дитини 9,1 кг (зі слів 
матері, за час хвороби дитина втратила 
250 г, що становить <3% від маси тіла).

Сучасна діагностика ротавірусної інфекції у дітей 
як метод оптимізації тактики ведення хворого

Попри пандемію COVID-19 педіатрам важливо не забувати й про інші не менш серйозні захворювання дитячого віку, 
продовжувати вдосконалювати професійні навички задля збереження здоров’я дитячого населення. Проблема гострої 
діареї у педіатричній практиці ніколи не втрачала своєї актуальності. Педіатри постійно стикаються з такими 
пацієнтами, і на перший погляд відшліфована тактика ведення хворого часто стає причиною необґрунтованого 
призначення обстежень, неадекватного лікування. А це тягне за собою додатковий стрес для дитини та її сім’ї, зайві 
фінансові витрати. Тому лікарю необхідно бути обізнаним у сучасних тенденціях медицини та активно впроваджувати 
їх у свою практику.
У рамках Україно-європейського конгресу з педіатрії, у якому крім провідних українських науковців взяли участь 
колеги з Німеччини, Бельгії, Ізраїлю, Великобританії, Польщі, країн Прибалтики, Франції, Білорусі, завідувач кафедри 
дитячих та підліткових захворювань Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заслужений лікар 
України, експерт МОЗ України, доктор медичних наук, професор Галина Володимирівна Бекетова представила 
доповідь «Ротавірусна інфекція: що повинен знати лікар. Можливості та помилки діагностики».

Г.В. Бекетова

ПЕДІАТРІЯ
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Питання до обговорення. Які пато
логічні стани може припустити лікар при 
зверненні такого пацієнта? Подібна 
клінічна картина може виникати при фе
брильних судомах, гострій респіраторній 
вірусній інфекції, харчовій токсикоінфек
ції, гострому ротавірусному гастроенте
риті, гіпокальціємічних судомах, дебюті 
епілепсії. Проте при детальному зборі 
епідеміологічного анамнезу стало відо
мо, що у старшого брата пацієнта були 
типові прояви вірусної діареї. У пацієнта 
клінічна картина захворювання істотно 
відрізнялася від клінічних проявів захво
рювання у брата. Наведений клінічний 
випадок свідчить про те, що наявність во
дянистої діареї не завжди є основним про
явом ротавірусної інфекції, навіть у дітей 
раннього віку. Таким чином, хоча у па
цієнта С. клінічна картина захворювання 
була нетиповою, але контакт із хворим на 
ротавірусну інфекцію братом і наявність 
судом дали змогу запідозрити ротавірус
ну інфекцію.

Для підтвердження діагнозу ротавірус
на інфекція був виконаний експрестест 
CITO TEST® ROTA, за допомогою якого 
виявляють антигени ротавірусів протягом 
1 тижня від появи симптомів (рис. 1). 

За допомогою цього тесту можна вияви-
ти як хворих, так і вірусоносіїв. CITO 
TEST® ROTA працює за принципом іму-
нохроматографічного аналізу, в основі 
якого лежить реакція антиген –  антитіло 
з утворенням імунних комплексів, які 
можна візуально виявити на тест-касеті.

Експрес-тест CITO TEST® ROTA дозво-
ляє уже протягом 10 хв виявити ротавірус 
у випорожненнях пацієнта. Процедура 
тестування є дуже простою та включає 
4 послідовних кроки:

1) приготування зразка: для цього не-
обхідно зняти з пробірки для зразка кри-
шечку та за допомогою палички набрати 
необхідну кількість калу (приблизно 2 сір-
никові голівки), помістити зібраний мате-
ріал у пробірку;

2) щільно закрити пробірку та струсити 
її для отримання однорідної суспензії;

3) відламати кінчик кришечки в пробір-
ці, нанести 4 краплі отриманої суспензії 

у віконце S на тест-касеті (слід уникати 
потрапляння твердих частинок разом з рі-
диною у віконце тест-касети);

4) інтерпретація результату тесту 
через 10 хв (рис. 2); результати, отрима-
ні пізніше ніж за 10 хв, не беруться 
до уваги.

Для отримання достовірних результатів 
експрес-тесту важливо дотримуватися та-
ких правил:

 • зразок калу у пацієнта повинен бути 
зібраний і протестований протягом пер-
шого тижня захворювання;

 • тест-касета має бути використана 
протягом 2 год після відкриття запаяної 
упаковки;

 • зразок повинен бути однорідним, без 
твердих часточок.

CITO TEST® ROTA характеризується 
високою чутливістю (понад 99%) та специ-
фічністю (понад 98%), є широкодоступ-
ним і зручним у застосуванні (не потребує 
лабораторного обладнання та спеціальних 
навичок).

Таким чином, виявлення збудника гострої 
кишкової інфекції за допомогою швидко-
го тесту CITO TEST® ROTA дозволяє 
уникнути проведення зайвих обстежень, 
призначити адекватне лікування, запобіг-
ти розвитку ускладнень та своєчасно вжи-
ти заходів для захисту членів сім’ї від ін-
фікування.

Підготувала Ілона Цюпа

ЗУЗУ

Рис. 1. Хронологія виявлення ротавірусної інфекції за допомогою лабораторної діагностики

ТЕСТУВАННЯ  
ПРОТЯГОМ 1 ТИжНЯ  
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СИМПТОМІВ

ВиЯВЛеННЯ АНТиГеНУ

13й день 47й день 2й тиждень

Тривалість

СеРОЛОГІЯ

Рис. 2. Інтерпретація результатів експрес-тесту 
CITO TEST® ROTA
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Комплексний та мультидисциплінарний підхід у диференційній 
діагностиці та лікуванні кон’юнктивіту у дітей

Одним із важливих та поширених офтальмологічних захворювань сьогодні є кон’юнктивіт. При своєчасно розпочатій 
терапії вдається досягти швидкого та повного одужання пацієнта, у той час як пізнє звернення до офтальмолога може 
призвести до розвитку хронічних затяжних процесів в оці та розвитку небажаних ускладнень. Тому в рамках науково-
практичної конференції дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю «Своє дитинство треба 
бачити 2020», яка проходила 11-12 червня 2020 року в режимі онлайн-трансляції, було розглянуто важливі питання 
комплексного мультидисциплінарного підходу в диференційній діагностиці та лікуванні кон’юнктивіту у дітей.

Із доповіддю про алер-
гічний кон’юнкти-
віт (АК) у практиці 
лікаря- офтальмолога 
виступила заслужений 
лікар України, завіду-
вачка офтальмоло-
гічного відділення 
КНП «Київська міська 
 клінічна лікарня № 1 
виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)», доктор медичних 
наук, професор  кафедри хірургічних хвороб 
№ 2 Київського медичного університету 
Наталія Миколаївна Веселовська.

– Актуальність теми АК зумовлена ви-
сокою поширеністю алергії серед населен-
ня світу. Сьогодні близько 20-40% людей 
страждають на алергію, з яких 90% мають 
супутнє ураження очей, що у 90% випадків 
супроводжується розвитком АК. Витрати 
охорони здоров’я США на лікування та ко-
рекцію АК складають близько 5,9 млрд 
доларів. Тому раннє виявлення та лікуван-
ня захворювання дозволяє запобігти про-
гресуванню патології та розвитку хроніч-
них затяжних форм АК. 

АК – гостре інтермітуюче чи хронічне 
запалення кон’юнктиви, переважно спри-
чинене алергенами навколишнього сере-
довища. Основними відомими факторами 
ризику розвитку АК є: пил, домашні тва-
рини, корм для риб, цвітіння квітів, хар-
чові продукти, контактні лінзи, прийом 
лікарських засобів, хімічні речовини, ви-
користання очних протезів та накладені 
офтальмологічні шви після оперативного 
втручання. Важливе значення в розвитку 
АК у дітей також має генетично підвищена 
чутливість організму до алергенів, прена-
тальний вплив парацетамолу та коротка 
тривалість прийому вітаміну D у пост-
натальному періоді. Клінічні прояви захво-
рювання можуть розвиватися як через 
30 хвилин (по типу реакції гіперчутливості 
негайного типу), так і через 24-48 годин 
(як наслідок реакції сповільненого типу) 
після контакту з алергеном. Проте, як 
 правило, АК – це гострий стан, який 
 потребує негайного втручання лікаря- 
офтальмолога.

Виділяють медикаментозну, атопічну, 
хронічну цілорічну, полінозну клінічну 
форму АК, а також весняний та крупнока-
пілярний кон’юнктивіт.

Медикаментозний кон’юктивіт може 
розвиватися як гостро (після первинного 
введення препарату або внаслідок інсти-
ляції нестероїдних протизапальних лікар-
ських засобів (НПЗП) та антибіотиків 
в одну кон’юнктивальну порожнину), так 
і поступово (виникати через тривале ліку-
вання). 

Хронічний цілорічний кон’юнктивіт 
зустрічається у людей будь-якого віку 
та розвивається за наявності домашніх 
(пиловий кліщ) чи сезонних факторів 
впливу протягом року. У цієї групи паці-
єнтів через тривалий проміжок часу 
на кон’юнктиві верхньої повіки з’явля-
ються невеликі сосочки, які надають їй 
бархатистого вигляду. При тяжкому пере-
бігу захворювання можуть формуватися 
великі тарзально-кон’юнктивальні сосоч-
ки на кон’юнктиві, неоваскуляризація 
рогівки та її подальше рубцювання зі зни-
женням гостроти зору. 

Для весняного кератокон’юнктивіту 
є характерним утворення на тарзальній 
 частині кон’юнктиви великої кількості 
квадратних щільних пласких сосочків від 
блідо-рожевого до сіруватого кольору (ви-
гляд «булижників на бруківці»), які є 
травматичним фактором для рогівки ока. 
Тому у пацієнта можуть спостерігатися 
клінічні прояви з боку рогівки та лімбаль-
ної зони. Неура жена бульбарна частина 
кон’юнктиви повік має молочно-білий 
колір. При ура женні кон’юнктиви  очного 
яблука (лімбальна форма) прикорнеальна 
кон’юнктива гіпертрофована, має сірий 
колір, виділення стають в’язкими та сли-
зуватими, містять велику кількість еози-
нофілів. Лікування весняного керато-
кон’юнктивіту передбачає застосування 
терапевтичних методів змен шення про-
явів алергії та захисту рогівки від пошко-
джуючої дії кон’юнктиви. Така клінічна 
форма АГ часто зустрічається у хлопців 
від 5 до 20 років та поєднується з екземою, 
бронхіальною астмою (БА) чи сезонними 
алергіями. Симптоми захворювання до-
сягають свого піку на початку статевого 
дозрівання, а потім поступово зменшу-
ються. Для весняного кератокон’юнкти-
віту характерна сезонність.

Причиною розвитку полінозного сезон-
ного кон’юн ктивіту є спори пліснявих 
 грибів, пилок дерев і трав. Пік захворю-
вання – весна, пізнє літо і рання осінь, 
а зникнення симптомів захворювання за-
лежить від життєвого циклу рослини, 
з якою пов’язане загострення АК.

Крупнокапілярний кон’юнктивіт може 
розвиватися поступово (у результаті три-
валої терапії) та гостро (протягом невели-
кої кількості часу після первинного вве-
дення лікарського засобу). Часто така клі-
нічна форма АК характерна для людей, які 
використовують контактні лінзи. Тому 
правильний підбір лінз офтальмологом 
дозволяє уникнути небажаних наслідків.

Атопічний кон’юнктивіт – мультифак-
торне захворювання, яке в багатьох випад-
ках виникає при системних імунологічних 
реакціях та перебігає на фоні БА, кро-
пив’янки чи атопічного дерматиту. Зазви-
чай ця клінічна форма АК розвивається 
у людей від 20 до 50 років, які страждають 
на атопічний дерматит. Харак тер ною оз-
накою захворювання є легкий чи вираже-
ний свербіж та клінічні симптоми в обох 
очах. У пацієнтів, що страждають на се-
зонний АК, прояви захворювання зале-
жать від пори року. У випадку атопічного 
АК необхідним є комплексне лікування 
за участю лікаря-офтальмолога та інших 
спеціалістів.

У визначенні первинного діагнозу АК 
важливим є ретельний збір офтальмологіч-
ного анамнезу. Насамперед потрібно де-
тально розпитати пацієнта про частоту 
та тривалість симптомів АК, зібрати дані 
про наявність провокувальних факторів 
та їх зв’язку з порами року чи певною си-
туацією (наприклад, передбачуваний по-
чаток загострення під час сезону цвітіння 
квітів, після контакту з тваринами, сіном, 
пилом, під час тренувань, у певних міс-
цях), сімейний анамнез про атопічні пору-
шення, відповідь організму на попередні 
спроби лікування. Вік, в якому розвинуло-
ся захворювання, може мати важливе зна-
чення при БА, оскільки у дітей БА частіше 
має атопічну природу, а після 30 років – ні. 

Важливо також встановити, коли почалося 
почервоніння очей, сльозовиділення 
та який характер виділень зранку (напри-
клад, при бактеріальному кон’юнктивіті 
наявні виділення специфічного білуватого 
кольору, які не характерні для алергічно-
го чи вірусного кон’юнктивіту).

При об’єктивній оцінці пацієнта можна 
виявити зміни кон’юнктиви (набряк, гіпе-
ремію, гіперплазію сосочків). У разі потре-
би проводять загальний аналіз крові, ви-
значення рівня IgE (неспецифічний тест) 
та специфічні шкірні проби. Дуже рідко 
призначають провокаційні проби на алер-
гени. Зазвичай збір анамнезу є найбільш 
діагностично значущим для подальшої 
тактики лікування.

Для АК характерне переважно уражен-
ня обох очей з миттєвими або поступови-
ми (протягом 1-2 днів)  первинними про-
явами симптомів захворювання. Частими 
скаргами пацієнтів є сильний свербіж, 
печіння, сльозовиділення, набряк та гіпе-
ремія кон’юнктиви. При тяжкому перебі-
гу розвивається світлобоязнь, блефаро-
спазм, птоз. На слизовій оболонці можуть 
візуалізуватися маленькі сосочки чи фолі-
кули. Виділення з очей переважно слизу-
ваті, прозорі, інколи в’язкі, ниткоподібні. 
При приєднанні бактеріальної інфекції 
в кутах очей з’являється гнійний секрет. 
АК часто нагадує хламідійний кон’юнкти-
віт, тому при його підозрі пацієнта не-
обхідно направити на дообстеження до ін-
шого спеціаліста.

При деяких формах АК (весняному чи 
атопічному кератокон’юнктивіті) відбува-
ється ураження рогівки. При медикамен-
тозній алергії може спостерігатися уражен-
ня шкіри повік, рогівки, сітківки, судинної 
оболонки, зорового нерва. Гострий меди-
каментозний кон’юнктивіт може усклад-
нюватися анафілактичним шоком, набря-
ком Квінке, гострою кропив’янкою, 
системним капіляротоксикозом. 

АК частіше пов’язаний з проблемами 
аутоімунного, алергічного чи медикамен-
тозного характеру, тому підхід до лікування 
таких пацієнтів повинен бути мультидис-
циплінарним та комплексним. При виборі 
терапевтичної тактики та лікарських засо-
бів необхідно враховувати тяжкість захво-
рювання та об’єктивні зміни кон’юнктиви. 
Загальні принципи терапії АК полягають 
у призначенні симптоматичної терапії, ан-
тигістамінних препартів, НПЗП (необхід-
но використовувати обережно через їх 
подразнюючу дію), стабілізатори мембран 
тучних клітин, місцеві глюкокортикосте-
роїди чи циклоспорин (за наявності у па-
цієнта на фоні хронічного кон’юнктивіту 
синдрому сухого ока). Окрім цього, часто 
призначають антигістамінні препарати 
та сорбенти.

Якщо АК виникає гостро, потрібно мак-
симально швидко купірувати симптоми 
захворювання шляхом інфузії стероїдів. 
Це допоможе згодом зменшити загальну 
тривалість терапії місцевими глюкокорти-
костероїдами для попередження розвитку 
небажаних явищ.

Сьогодні для лікування АК лікарі нада-
ють перевагу ефективним лікарським за-
собам, які впливають на патогенез та спо-
вільнюють розвиток алергічного стану. 
Одним з таких є Лекролін (фармацевтична 
компанія «Сантен») у вигляді очних кра-
пель. Основою препарату є кромоглікат 

натрію, який стабілізує мембрани лабро-
цитів, пригнічує вивільнення гістаміну 
та інших медіаторів запалення. Концен т-
рація бензалконію хлориду в очних кра-
плях Лекролін у 2 рази менше, ніж в інших 
подібних лікарських засобах. Кромоглікат 
натрію має низький ризик розвитку побіч-
них реакцій, тому препарат Лекролін добре 
переноситься пацієнтами при тривалому 
лікуванні. Ефект настає вже через 2 хви-
лини після закапування очей, а через 30 
хвилин суттєво знижується інтен сив ність 
симптомів. Важливе значення у профілак-
тиці розвитку сезонних проявів хронічних 
АК (наприклад весняного полінозу) є про-
філактичне використання пре парату 
Лекролін для запобігання розвитку алер-
гічних реакцій при зустрічі з алер геном. 

У лікуванні АК важливим також є захист 
передньої поверхні ока та профілактика 
розвитку синдрому сухого ока. Тому комп-
лексний підхід полягає у призначенні про-
тиалергічних препаратів та протекторів 
рогівки, які забезпечують бар’єрну функ-
цію і допомагають зменшити дію алергена 
на поверхню ока.

Компанія «Сантен» є експертом у ви-
робництві препаратів для лікування син-
дрому сухого ока; на фармацевтичному 
ринку України представлені такі сльозоза-
мінники: Катіонорм (містить катіонну 
емульсію технології Navosorb), Окутиарз 
(0,15% натрієвої солі гіалуронової кисло-
ти), Офтагель (0,25% карбомеру).

Наведемо такий клінічний випадок. 
У дитини 18 років, в анамнезі якої епіскле-
рит, попереднє лікування антибіотиками, 
кріотерапія та лазерне лікування для купі-
рування неоваскулярного пігментного 
 невуса кон’юнктиви, при огляді вияв лено 
фолікулярний кон’юнктивіт. Призна-
чено закапувати в око 2 рази на день краплі 
дексаметазону, очні краплі Лекролін 
та Офтагель. Через 2 тижні після  початку 
лікування при обстеженні очей ознак за-
палення виявлено не було. Тобто розвиток 
епісклериту в цьому випадку був пов’яза-
ний із наявністю у пацієнта фолікулярного 
кон’юнктивіту, що був основним подраз-
нювальним фактором. 

Отже, при первинному зверненні паці-
єнта зі скаргами на здоров’я очей необхід-
ні ретельний огляд та збір анамнезу для 
своєчасного виявлення першопричини 
захворювання та запобігання розвитку 
ускладнень.

Про терапію складних 
випадків хронічного 
та затяжного кон’юн-
ктивіту у дітей розпо-
віла доктор медичних 
наук, професор кафе-
дри офтальмології 
Національної медич-
ної академії післяди-
пломної освіти імені 
П.Л. Шупика МОЗ 

України Ірина Василівна Шаргородська.
– Сьогодні кон’юнктивіт є час тою при-

чиною звернення до оф таль молога. Це за-
хворювання найчастіше зустрічається у ді-
тей молодшого віку. У дівчат бактеріальний 
кон’юнктивіт розвивається частіше, ніж 
у хлопчиків, через часте носіння контактних 
лінз. Наявність супутніх захворювань (цу-
крового діабету, хронічного захворювання 
легеневої чи статевої системи) також збіль-
шує ймовірність виникнення кон’юн к-
тивіту. 

Найбільш поширеними грампозитивни-
ми збудниками захворювань очей є: Staphylo
coccus epidermidis, Stap hylo  coccus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyo
genes, Bacillus cereus, Enterococcus faecalis. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Бактері альний кон’юнктивіт, спричинений 
S. aureus чи S. pneumoniae, має більш легкий 
перебіг порівняно із захворюваннями очей, 
спричиненими грамнегативними бакте-
ріями, такими як Pseudomonas, Serratia marce
scens, Haemophilus influenza, Moraxella, Chla
mydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae. 
Найдовший перебіг має кон’юнктивіт ново-
народжених, спричинений С. trachomatis 
та N. gonorrhoeae. Тому при зверненні паці-
єнта з невдалою попередньо спробою ліку-
вання та рясними гнійними виділеннями 
в анамнезі, вираженою ін’єкцією кон’юнк-
тиви й хемозом лікар-офтальмолог повинен 
припустити можливе венеричне походження 
захворювання.

Відсутність вчасного лікування бактері-
ального кон’юнктивіту небезпечна для 
пацієнтів, оскільки може призвести до ін-
фекції рогівки та можливої перфорації 
протягом 24-48 годин після зараження. 
Тому такому пацієнту необхідно швидко 
обрати тактику лікування, щоб запобігти 
розвитку ускладнень.

При первинному огляді потрібно перш 
за все оцінити анамнез захворювання (на-
явність поверхневого захворювання очей – 
хронічного блефариту; системної патоло-
гії – цукрового діабету) та можливих фак-
торів ризику (використання контактних 
лінз, наявність імунодефіцитного стану, 
травм). Частою причиною виникнення 
бактеріального кон’юнктивіту є викори-
стання кон такт них лінз під час сну. Ризики 
бактеріальної інфекції рогівки у користу-
вачів лінз також зростають через неналеж-
ну підтримку цілісності та гігієни корпусу 
контактних лінз.

Під час проведення опитування пацієн-
та також необхідно уточнити алергологіч-
ний анамнез та інформацію щодо прийому 
лікарських засобів, оскільки почервоніння 
очей та їх подразнення можуть виникати 
через будь-який розчин очних крапель або 
консервант, який вони містять. Необхідно 
пам’ятати, що універсальний сульфаніла-
мід, який часто використовують у рутинній 
практиці для лікування кон’юнктивіту, 
може викликати серйозну алергічну реак-
цію (синдром Стівенса – Джонсона).

Відомо, що первинним захистом від ін-
фекції є епітеліальний шар, який вкриває 
кон’юнктиву. Його порушення може при-
звести до розвитку інфекції. Гемато логічні 
імунні механізми, імуноглобуліни сльозової 
плівки, лізоцим, а також сльозотеча та ми-
готіння є вторинними захисними механіз-
мами кон’юнктиви. У дітей сльозова залоза 
секретує більшу кількість сліз порівняно 
з дорослими, проте епітеліальний бар’єр 
кон’юнктиви у малюків можуть порушува-
ти інші фактори.

Бактеріальний кон’юнктивіт переважно 
харак теризується гострим початком, міні-
мальним болем і наявністю свербежу або 
дискомфорту в порожнині кон’юнктиви. 
При огляді у таких пацієнтів виявляють хе-
моз та набряк кон’юнктиви з вираженою 
гіперемією, тому необхідно проводити ди-
ференційну діагностику з іншими захворю-
ваннями кон’юнктиви. Як правило, хворі 
з типовим бактеріальним кон’юнктивітом 
не скаржаться на світлобоязнь, а підвищена 
чутливість до світла є більш характерною 
при іриті або порушенні цілісності епітелію 
рогівки (виявляється при забарвленні 
флюоресцеїном). Якщо наявні рясні, густі 
та гнійні виділення з кон’юнктиви, повіки 
набряклі та їх важко відкрити після сну, 
офтальмолог повинен припустити, що 
кон’юнктивіт спричинений N. gonorrhoeae. 
Наявність фолікулів є ознакою вірусної ін-
фекції, а також можливого хронічного АК. 
Пре аурикулярний лімфатичний вузол може 
буде збільшеним при вірусному кон’юнк-
тивіті та тяжкому бактеріальному кон’юнк-
тивіті, викликаному N. gonorrhoeae.

Диференційну діагностику затяжного 
кон’юнктивіту слід проводити з іншими 
захворюваннями очей, при яких виникає 
так званий синдром червоного ока. При 
опитуванні необхідно звернути увагу 

на перебіг захворювання. Для синдрому 
сухого ока характерний слабоплинний 
тривалий процес, для АК – сезонний пе-
ребіг, для хламідійного кон’юнктивіту – 
відсутність закономірності у розвитку за-
гострень (М.А. Ковалевская и др., 2019). 
Диференційну діагностику також необхід-
но проводити з аденовірусним кон’юнкти-
вітом, для якого характерні інтенсивна 
сльозотеча, світлобоязнь, дифузна ін’єкція 
(виражена гіперемія кон’юнктиви з дріб-
ними петехіальними крововиливами), се-
розні відокремлення, утворення плівок 
на кон’юнктиві повік та інфільтрати на ро-
гівці. В анамнезі пацієнта також відміча-
ється попередня гостра респіраторна віру-
сна інфекція чи контакт із вірусоносієм. 
Складний затяжний кон’юнктивіт потре-
бує диференційної діагностики з епідеміч-
ним геморагічним кон’юнктивітом, який 
супроводжується болем в очах, слизови-
ми чи гнійно-слизовими виділеннями, 
помірним набряком повік, інфільтрацією 
кон’юнктиви рясними крововиливами 
з можливим ураженням рогівки. 

При проведенні диференційної діагнос-
тики з синдромом сухого ока у дитини не-
обхідно звернути увагу на наявність про-
вокувальних супутніх захворювань (ревма-
тоїдного артриту, вродженої глаукоми, 
цукрового діабету, хронічного рецидивую-
чого увеїту, комп’ютерного зорового син-
дрому, використання контактних лінз). 
Затяжний кон’юнктивіт також потрібно 
відрізняти від весняного кератокон’юнк-
тивіту та полінозу. Проте можуть розвива-
тися і перехресні захворювання: прояви 
алергії на фоні бактеріального кон’юнкти-
віту та навпаки. Диференційну діагностику 
складного та затяжного кон’юнктивіту 
необхідно проводити з епісклеритом, 
дакріоциститом (наявність рефлюксу гній-
них виділень із сльозової точки при натис-
канні на ділянку сльозового мішка), 
офтальмією новонароджених, викликаною 
хламідіями, верхнім лімбічним керато-
кон’юнктивітом, який у 50% випадків має 
паралельний перебіг із захворюванням 
щитоподібної залози.

Лікування хронічного та затяжного 
кон’юнкти віту рекомендовано розпочина-
ти з використання місцевих антисептиків 
(розчин мірамістину по 1 краплі 4 рази 
на день протягом 7 днів) та адекватної ан-
тибіотикотерапії з урахуванням найбільш 
ймовірного збудника та його чутливості 
до антибактеріальних лікарських засобів, 
даних щодо антибіотикорезистентності, 
можливості цього лікарського засобу про-
никати в органи та тканини та його дове-
деної ефективності у контрольованих клі-
нічних дослідженнях. Як відомо, найбільш 
частими збудниками запальних захворю-
вань очей інфекційної природи (у 75% ви-
падків) є грампозитивні мікроорганізми, 
насамперед стафілококи.

Сьогодні на фармацевтичному ринку 
України  присутні високоефективні очні 
краплі левофлоксацину 0,5% (Офтаквікс 
фармацевтичної компанії «Сантен»), які 
необхідно закапувати по 1 краплі 4 рази 
на день в уражене око протягом 7 днів. 
Широке застосування левофлоксацину 
в офтальмологічній парактиці пов’язане 
з широким спектром його дії відносно біль-
шості бактеріальних штамів, у тому числі 
метицилін- чутливих штамів S. aureus, грам-
негативних збудників (Mora xella catarrhalis, 
N. gonor rhoeae, N. meningitides, Clamydophila 
pneumoniae, Clamydia psittaci, C. trachomatis) 
(Р.С. Козлова, 2016).

Згідно з результатами досліджень 
S.J. Lichtenstein та співавт. (2003), частота 
мікробної ерадикації у  групі застосування 
крапель левофлоксацину 0,5% у дітей ві-
ком від 2 до 12 років склала 85% та була 
значно  вищою у порівнянні з групою па-
цієнтів, яким призначили офлоксацин 
(68%) та плацебо (30%) (p<0,001) (рис.).

Застосування левофлоксацину також 
супроводжувалося значно вищим рівнем 
ерадикації збудників in vitro порівняно 

з використанням офлоксацину відносно 
групи Streptococcus viridans (97,7 і 27,3% 
чутливих ізолятів відповідно), S. pneumo
niae (98,4 і 35,8%) та Pseudomonas aeruginosa 
(86,7 і 68,9%). 

В одному з найбільших мікробіологічних 
досліджень антибіотикорезистентності 
SMART за участю 192 центрів у 54 краї-
нах, що тривало з 2014 по 2016 р., було 
встановлено, що чутливість синьогнійної 
палички до левофлоксацину та карбапене-
мів була однаковою. В іноземній літературі 
все частіше з’являються дані про зростання 
рівня резистентності анаеробних мікроор-
ганізмів до мокси флок сацину, який у дея-
ких країнах сягає 25% (C.Y. Liu et al., 2008). 

У лікуванні складного та затяжного 
кон’юнктивіту важливим є усунення про-
явів алергії, які виникають на тлі тривалого 
перебігу захворювання. Тому до складу 
комплексного лікування необхідно також 
включати протиалергічні лікарські засоби 
місцевої дії (очні краплі Лекролін) та НПЗП 
(наприклад, краплі індометацину) на ніч. 
Комплексне лікування повинно тривати 
протягом 7 днів, після чого при повторно-
му огляді пацієнта необхідно оцінити про-
дукцію сльози, явище запалення та стабіль-
ність сльозової плівки. Ефектив ними оч-
ними краплями, які забезпечують довго-
строкову зволожувальну та захисну дію при 
запальних захворюваннях переднього від-
ділу ока, дегенеративних захворюваннях 
рогівки, при використанні контактних лінз 
та впливі негативних факторів навколиш-
нього середовища, є гіалуронова кислота 
надвисокої молекулярної маси (очні краплі 
Окутиарз). 

На українському фармацевтичному рин-
ку сьогодні присутні краплі, створені 
на основі унікальної нанотехнології 
Novasorb (Катіонорм), які допомагають 
ефективно та безпечно усунути прояви 
синдрому сухого ока у дітей шляхом від-
новлення ліпідного (вплив на зменшення 

випаровування та стабілізацію сльозової 
плівки), муцинового (лубрикація, біоадге-
зія, зменшення тертя під час миготіння 
та захист поверхні ока) та водного (зволо-
ження та осмопротекція) компонентів 
сльозової плівки.

Після тижневого лікування за наявності 
залишкового подразнення ока необхідно 
призначити коротким курсом стероїдний 
препарат для остаточного усунення всіх 
проявів запалення. Проте призначати глю-
кокортикостероїди потрібно з обережністю, 
оскільки вони можуть спричинити вторин-
ну офтальмогіпертензію, спровокувати роз-
виток катаракти, глаукоми та кератиту.

Отже, тактика лікування хронічного 
та затяжного кон’юнктивіту повинна бути 
комплексною та мультидисциплінарною 
для забезпечення повного одужання та за-
побігання розвитку ускладнень.

Підготувала Ірина Неміш

Рис. Частота мікробної ерадикації в групі 
використання  левофлоксацину 0,5%, 

офлоксацину 0,3% та плацебо  
при бактеріальному кон’юнктивіті у дітей
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Німенрикс®, вакцина менінгококкова кон’югована; менінгококові полісахариди серогрупп A, C, W-135, Y, кон’юговані з білком-носієм правцевого анатоксину; порошок та розчинник для розчину для ін’єкцій, по 1 флакону з порошком (1 доза) в комплекті з розчинником (0,5 мл) у попередньо наповненому шприці та двома голками у блістері 
у картонній коробці; по 1 флакону з порошком (1 доза) в комплекті з розчинником (0,5 мл) у попередньо наповненому шприці без голки у блістері по 10 блістерів у картонній коробці.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату.
Показання до застосування: активна імунізація осіб віком від 6 тижнів проти інвазійних менінгококових захворювань, спричинених Neisseria meningitidis серогруп A, C, W-135 та Y. Спосіб застосування та дози: внутрішньом’язово. Немовлятам віком від 6 тижнів до 6 місяців слід вводити дві дози по 0,5 мл з інтервалом у 2 місяці. 
Після завершення курсу первинної імунізації немовлятам віком від 6 тижнів до 12 місяців, бустерну дозу слід вводити у віці 12 місяців з дотриманням інтервалу у 2 місяці після останньої вакцинації препаратом. Дітям віком від 6 місяців та дорослим слід вводити одну дозу 0,5 мл. Деяким особам може бути доцільним введення 
додаткової початкової дози препарату. Особам віком від 12 місяців, які вже пройшли первинну вакцинацію кон’югованою або простою полісахаридною менінгококовою вакциною, препарат Німенрикс® можна вводити у якості бустерної дози. Протипоказання: гіперчутливість до діючих речовин або будь-яких допоміжних 
речовин, що входять до складу вакцини. Побічні ефекти: знижений апетит, дратівливість, сонливість, головний біль, блювання, діарея, підвищення температури, втомлюваність, набряки/біль/почервоніння у місці введення. Особливості застосування: не можна вводити внутрішньосудинно, внутрішньошкірно чи підшкірно. 
Застосування вакцини повинно бути відкладене у осіб, що страждають від гострих захворювань, що супроводжуються підвищеною температурою. Однак, наявність легких незначних проявів інфекційних захворювань, таких як застуда, не є підставою для відкладання вакцинації. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: 
дітям від одного року та дорослим можна застосовувати супутньо з вакцинами для профілактики гепатиту A (HAV) та гепатиту B (HBV), вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи (MMR), вакциною для профілактики кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи (MMRV). За можливості вакцину Німенрикс® та вакцину, що 
містить правцевий анатоксин (TT), наприклад, вакцину DTaP-HBV-IPV/Hib, слід вводити супутньо, або провести вакцинацію препаратом Німенрикс® мінімум за місяць до застосування вакцини, що містить TT. Різні ін’єкційні вакцини слід завжди вводити в різні ділянки тіла. Більш детально – див. повну інструкцію. Фармакологічні 
властивості: антикапсульні менінгококові антитіла захищають від менінгококових захворювань за рахунок комплемент-опосередкованої бактерицидної активності, препарат викликає вироблення бактерицидних антитіл проти капсульних полісахаридів Neisseria meningitidis груп A, C, W-135 та Y. Умови відпуску. За рецептом.
Перед використанням препарату необхідно ознайомитись з інструкцією по застосуванню. Інформація для лікарів та фармацевтів. Призначено для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
Реєстраційне посвідчення № UA/16901/01/01, затверджено Наказом МОЗУ № 1501 від 15.08.2018 р., зі змінами, затвердженими Наказом МОЗУ № 2663 від 24.12.2019 р.
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Тел. (044) 391-60-50.
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Представництво «Пфайзер Експорт Бі. Ві.» в Україні:
03038, м. Київ, вул. Амосова, 12а, БЦ Горізонт парк.
Тел. (044) 391-60-50.

Менінгококова інфекція: питання вакцинації
4-6 вересня 2020 року відбувся в онлайн-форматі Міжнародний конгрес 
Української академії педіатричних спеціальностей PRIME Рediatrics 2020. 
Протягом трьох днів педіатри та сімейні лікарі мали змогу взяти участь у більш 
ніж двадцяти секціях, присвячених професійній комунікації та правовим 
аспектам роботи лікаря, питанням, що стосуються грудного вигодовування 
та догляду за дитиною, сучасним алгоритмам та рекомендаціям стосовно 
ведення пацієнтів із різними захворюваннями, а також їх профілактиці. 
На одному із секційних засідань обговорювалися актуальні питання вакцинації, 
були розглянуті як теоретичні аспекти профілактичних щеплень, так і практичні 
настанови для лікарів стосовно обов’язкових та додаткових щеплень.

Доцент кафедри дитячих 
інфекційних хвороб та ди-
тячої імунології Націо-
нальної медичної ака-
демії післядипломної осві-
ти імені П.Л. Шупика, 
 кандидат медичних наук 
Ю р і й  С т е п а н о в и ч 
Степановський предста-
вив доповідь на тему 
«Нова вакцина від ме-
нінгокока в Україні».

– Neisseria meningitidis (N. meningitidis) є збудни-
ком різних інвазивних менінгококових захворю-
вань (ІМЗ). Ця бактерія є грамнегативним дипло-
коком, що має 12 серотипів, 6 із яких є причиною 
більшості випадків ІМЗ (A, B, C, W, Y та Х). 
Розподіл цих серогруп, які безпосередньо спричи-
няють інфекцію, є непередбачуваним та відрізня-
ється в різних країнах. 

Варто зауважити, що близько 10-20% людей 
у світі є носіями N. meningitidis. За даними ряду 
 досліджень та метааналізів, серед усіх носіїв 
 менінгокока 4,5% становлять немовлята та 24% – 
 підлітки. Менінгококова інфекція передається 
повітряно-крапельним шляхом, тому основним 
 фактором ризику поширення N. meningitidis є пере-
бування у місцях великого скупчення людей. 
Також у світі є ендемічні осередки ІМЗ – «менін-
гококовий пояс», що знаходиться в центральній 
Африці (екваторіальна зона) та включає в себе 
26 країн. Спорадична захворюваність на ІМЗ 
 становить близько 1-3% серед усього населення, 
а в епідеміологічних осередках – 20-30%. Най-
вищий рівень захворюваності фіксують серед 
 немовлят та дітей молодше 4 років, на другому 
місці – люди молодого віку. Летальність від ІМЗ 
в Україні становить 14-17%. 

Враховуючи високий рівень носійства та смерт-
ності від менінгококової інфекції, були розроблені 
менінгококові вакцини, що включають у себе най-
більш поширені серогрупи N. meningitidis. Деякі 
країни ввели ці щеплення у свій національний 
календар імунізації. В Україні зареєстровані дві чо-
тиривалентні кон’юговані вакцини, одна з них – 
Німенрикс® (фармацевтична компанія «Пфайзер»). 
Вперше вона була ліцензована в Європейсь-
кому  Союзі (ЄС) 20 квітня 2012 року, а наразі доз-
волена в більш ніж 65 країнах, включаючи держа-
ви ЄС, Бразилію, Чилі, Кувейт, Катар, Туреччину, 

Об’єднані Арабські Емірати. Вакцина Німенрикс® 
включена до національних календарів щеплень 
в Австрії, Канаді, Чилі, Греції, Італії, Нідерландах, 
Іспанії, Австралії та Великій Британії. Після впро-
вадження вакцинації проти менінгокока частота 
випадків ІМЗ у Європі постійно зменшується, од-
нак розподіл серогруп, що спричинюють інфіку-
вання, залишається непередбачуваним та постійно 
змінюється. Це зумовлює необхідність ще-
плень, що забезпечують широке покриття проти 
декількох серологічних типів N. meningitidis.

Німенрикс® – менінгококова вакцина, що 
містить полісахариди серогруп A, C, W-135, Y, які 
кон’юговані з білком-носієм правцевого анатокси-
ну. Антикапсульні менінгококові антитіла захища-
ють від ІМЗ за рахунок комплемент-опосередко-
ваної бактерицидної активності. Ці властивості 
препарату були підтверджені в численних дослі-
дженнях, які включали різні вікові групи: 6 тиж-
нів – 24 місяці, 2-10 років, 11-17 років та особи 
старше 18 років.

Українські рекомендації щодо вакцинації від 
менінгококової інфекції передбачають застосу-
вання полісахаридних вакцин за станом здоров’я, 
за епідеміологічними показаннями та згідно з ін-
струкцією виробника. За станом здоров’я необ-
хідно проводити вакцинацію пацієнтам із функ-
ціональною чи анатомічною аспленією, в тому 
числі хворим на серповидно-клітинну анемію; 
особам, які перенесли спленектомію (планову або 
ургентну); хворим, яким була проведена трасплан-
тація гемопоетичних стовбурових клітин (через 
6-12 місяців після процедури); при захворюванні 
на первинні імунодефіцити (при нестачі компо-
нентів системи комплементу, факторів H, D чи 
пропердину); при ВІЛ-інфекції незалежно від 
рівня CD4+ чи клінічної стадії; тим, хто приймає 
екулізумаб/равулізумаб при парадоксальній ніч-
ній гемоглобінурії (коли виявляються антитіла 
проти компоненту С5 системи комплементу). 
За епідеміологічними показаннями при зростанні 
рівня захворюваності з генералізованими форма-
ми щепленню підлягають особи, які мешкають 
на ендемічних територіях чи перебувають у вог-
нищах інфекції, спричиненої менінгококом від-
повідної серогрупи, а також ті, хто планує відвіда-
ти ці зони, – мандрівники. До групи підвищеного 
ризику також належать працівники бактеріологіч-
них лабораторій та курці. У цих клінічних випад-
ках вакцинацію проти менінгококової інфекції 

слід рекомендувати наполегливо. Але, за інструк-
цією виробника, Німенрикс® можна застосовува-
ти всім людям старше 6 тижнів. Адже потенційно 
кожна людина може захворіти на менінгококову 
інфекцію з тяжким перебігом та високим ризиком 
смертності. Протипоказання до застосування вак-
цини Німенрикс® незначні та включають гіпер-
чутливість до діючої речовини або будь-якої до-
поміжної сполуки, що входить до складу вакцини.

Важливо розглянути практичну складову засто-
сування вакцини Німенрикс®: коли та як вакцину-
вати пацієнтів? Якщо розпочинати щеплення у віці 
6 тижнів – 6 місяців, потрібно вводити 2 дози вак-
цини з інтервалом 2 місяці та бустерну дозу в 12 мі-
сяців. Дітям віком від 6 до 12 місяців вводиться 
1 доза як первинна профілактика та 1 бустерна доза. 
Старшим дітям та дорослим необхідно вводити 
1 дозу. Якщо людина здорова та завершила повний 
курс первинної імунізації вакциною Німенрикс®, 
вона не потребує додаткового введення препарату. 
Якщо ж особа належить до групи ризику за станом 
здоров’я чи за епідеміологічними показниками, 
застосовуються такі ж схеми вакцинації, як у здо-
рових людей, але з додаванням бустерних доз. 
При первинній імунізації вакциною Німенрикс® 
до 6 років як бустер препарат застосовують через 
3 роки, а далі – через кожні 5 років. Якщо ж поча-
ток щеплень проти менінгококової інфекції припав 
на вік старше 7 років, бустерну дозу необхідно вво-
дити кожні 5 років.

Важливо, що Німенрикс® можна використову-
вати одночасно з іншими щепленнями. Так, у не-
мовлят віком 6-12 тижнів можна поєднувати цю 
вакцину з комбінованою вакциною DTap-HBV-
IPV/Hib (проти дифтерії, правця, кашлюку, поліо-
мієліту, гемофільної інфекції типу b) та PCV10 
(десятивалентна пневмококова кон’югована вак-
цина). Дітям старше 1 року Німенрикс® можна 
використовувати разом з вакцинами проти HAV 
та HBV (вірусного гепатиту А і В), MMR (кору, 
краснухи, паротиту), MMRV (кору, краснухи, па-
ротиту, вітряної віспи), PCV10, неад’ювантним 
щепленням для сезонної профілактики проти гри-
пу, DTap-HBV-IPV/Hib, а також із PCV13 (13-ва-
лентна пневмококова кон’югована вакцина) 
на другому році життя. Особам від 9 до 25 років 
вакцину Німенрикс® можна вводити одночасно 
з бівалентною (тип 16 та 18) рекомбінантною вак-
циною проти вірусу папіломи людини (HPV2). 
Якщо необхідно застосовувати її з іншими вакци-
нами у вигляді ін’єкцій, вводити їх потрібно в різні 
ділянки тіла. Також варто пам’ятати, що у пацієн-
тів, які отримують імуносупресивне лікування, 
введення вакцини може не викликати належну 
імунну відповідь.

Ефективність вакцини Німенрикс® була про-
аналізована в численних дослідженнях у різних 
країнах світу. Наприклад, у третій фазі відкритого 

рандомізованого контрольованого досліджен-
ня, що було проведено в Естонії, Німеччині 
та Іспанії, в якому взяли участь 2095 немовлят ві-
ком 6-12 тижнів, препарат продемонстрував спів-
ставні імунні реакції після 2-3-ї дози первинної 
серії проти менінгокока в порівнянні з вакцинами 
MenC-СRM та MenC-TT. Варто зауважити, що 
щеплення у кожному дослідженні були обрані з на-
явних ліцензованих засобів у кожній країні, де про-
водилися випробування (J.M. Arribas et al., 2018).

Інше дослідження, що проводилося у 12 центрах 
Фінляндії за участю 1000 дітей віком 12-23 місяці, 
продемонструвало, що одна доза вакцини 
Німенрикс® викликала бактерицидну імунну від-
повідь проти серогруп A, C, W, Y, співставну 
з MenС-CRM з та без MMRV (T. Vesikari et al., 2012).

У дослідженні, що проводилося у Фінляндії, 
брали участь 304 дитини віком 12-23 місяці. Було 
продемонстровано, що імунна відповідь 
на Німенрикс® зберігається протягом 5 років. 
Крім того, імунні реакції, спричинені цією вак-
циною, залишаються вищими, ніж на вакцину 
MenС-CRM (T. Vesikari et al., 2012).

Відкрите контрольоване дослідження, що про-
водилося у Франції та Німеччині, включало 
261 особу. Було продемонстровано, що імунна від-
повідь на Німенрикс® у дітей 2-10 років зберіга-
ється протягом 68 місяців після вакцинації. 
Ефективність порівнювалася з MenС-CRM 
(M. Knuf et al., 2013).

Однією з найважливіших характеристик вакци-
ни Німенрикс® є те, що вона має сприятливий 
профіль безпеки, який є подібним у всіх людей 
старше 6 тижнів. Безпека препарату була оцінена 
у великих клінічних дослідженнях у більш ніж 
10 тисяч осіб, які отримали більше однієї дози вак-
цини, включаючи 1 тисячу немовлят, 5 тисяч дітей 
віком від 12 місяців до 10 років, 2300 підлітків віком 
11-17 років та 2300 дорослих старше 18 років.

ІМЗ – це патологія з переважно тяжким перебі-
гом, яка може супроводжуватися розвитком ме-
нінгіту, менінгококцемії та сепсису. Ці захворю-
вання мають доволі високий ризик ускладнень 
та летальності. Тому в багатьох країнах світу 
клінічні рекомендації передбачають вакцинацію 
від менінгокока. В Україні такі щеплення поки 
не входять у національний календар імунізації, 
але рекомендовані. У нашій країні імунопрофі-
лактику можна проводити препаратом 
Німенрикс®, який забезпечує захист від 4 серо-
груп збудника, що найчастіше спричинюють тяж-
ке захворювання. Препарат добре зарекоменду-
вав себе у численних клінічних дослідженнях, 
має сприятливий профіль безпеки та рекомендо-
ваний з 6-го тижня життя.

Підготувала Роксоляна Денисюк
Рис. 2. ефективність вакцини Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM з та без MMRV  

для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 12-23 тижні

Рис. 1. ефективність вакцини Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM та MenC-TT  
для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 6-12 тижнів
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Рис. 3. Стійкість імунної відповіді на вакцину Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM  
для різних серогруп менінгокока при імунізації немовлят віком 12-23 тижні протягом 5 років
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Рис. 4. Стійкість імунної відповіді на вакцину Німенрикс® (MenACWY-TT) порівняно з MenС-CRM  
для різних серогруп менінгокока при імунізації дітей віком 2-10 років 
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Фаза III, відкрите контрольоване дослідження 
у дітей віком 210 років у багатьох центрах 
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Своє дитинство треба бачити
11-12 червня 2020 року за підтримки кафедри офтальмології Національної медичної 
академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика в онлайн-форматі відбулася   

Науково-практична конференція дитячих офтальмологів та оптометристів України з міжнародною участю 
«Своє дитинство треба бачити 2020». Під час заходу були розглянуті найпоширеніші офтальмологічні 
захворювання та патологія зору в дітей, сучасні засоби корекції, методики підбору окулярів та контактних 
лінз. Захід був надзвичайно цікавим та актуальним як для дитячих офтальмологів і оптометристів, 
так і для лікарів загальної практики та педіатрів. Адже своєчасна діагностика, лікування та профілактика 
захворювань очей значно впливає на повноцінний розвиток та соціалізацію дитини.

З вітальним словом виступив заслужений 
лікар України, завідувач кафедри офталь-
мології НМАПО імені П.Л. Шупика, 
доктор медичних наук, професор Сергій 
Олександрович Риков. Він висловив 
 подяку спонсорам заходу, побажав усім 
учасникам плідної цікавої праці та роз-
почав наукову частину конференції 
з доповіді на тему «Проб лема глауко-
ми дитячого віку в Україні».

– Глаукома – хронічна прогресуюча 
оптична нейропатія, що характеризу-

ється екскавацією диска зорового нерва та відповідним до неї 
зниженням світлочутливості сітківки. Це не лише захворю-
вання, пов’язане з підвищенням внутрішньоочного тиску 
(ВОТ) та порушенням відтоку водянистої вологи. У світі на-
раховується близько 300 тисяч хворих на вроджену глаукому, 
з них 75% страждають на сліпоту. Серед причин втрати зору 
вроджена глаукома в країнах східної Європи становить 4%, 
Європи і Північної Америки – близько 2%, Західної Африки 
та Латинської Америки – 10%. В Україні серед дітей з інвалід-
ністю, пов’язаною з зором, глаукома становить 2,9%, у дорос-
лих – 19,76%.

Основна причина підвищення ВОТ у дітей – гоніодисге-
нез – затримка розвитку і диференціювання кута передньої 
камери ока. Він може бути вродженим чи набутим. Є три сту-
пені гоніодисгенезу: I – широке прикріплення пучків війко-
вого м’яза до гіпопластичної трабекулярної мережі з віднос-
ним збереженням склерального синуса; II – виражений тра-
бекулодисгенез, що поєднується з переднім прикріпленням 
райдужки і порушенням топографії склерального синуса 
та його звуженням; III – переднє прикріплення райдужки 
до зміненої трабекули та різке звуження склерального синуса. 
Такі виражені анатомічні зміни в куті передньої камери ока 
при глаукомі в дитячому віці пояснюють труднощі при ком-
пенсації ВОТ. У зв’язку з цим патологію відносять до рефрак-
терних видів, що характеризуються стійкістю до традиційних 
підходів терапевтичного та хірургічного лікування. 

Первинна вроджена глаукома успадковується за рецесив-
ним типом та у 70% випадків має двосторонній характер. 
Діагноз встановлюється у дітей віком до 2 років. Як правило, 
патологія супроводжується світлобоязню, сльозотечею, бле-
фароспазмом, дитина постійно плаче і тре очі. Лікування хі-
рургічне – гоніотомія або трабекулотомія. У разі невдалої 
первинної операції як проміжна або додаткова процедура 
може використовуватися циклоабляція. Консервативне ліку-
вання не довело своєї ефективності. Варто зауважити, що чим 
пізніше відбувається маніфестація глаукоми, тим більше 
сприятливі наслідки хірургічного лікування.

Первинна інфантильна глаукома розвивається у віці від 2 
до 10 років, має рецесивний характер успадкування. Від-
критокутова глаукома, що виявлена у ранньому дитинстві 
та ранньому ювенальному періоді, характеризується безсимп-
томним перебігом. При цьому відсутні вроджені аномалії чи 
синдроми, а також збільшення розмірів очного яблука. 
Лікування глаукоми у цьому віці також є складним як через 
характер захворювання, так і у зв’язку з труднощами, зумов-
леними специфікою терапії та обстеженням пацієнтів цього 
віку. Первинна ювенільна глаукома спостерігається у віці від 
11 до 35 років, спадковість пов’язана з хромосомними пору-
шеннями за домінантним типом. Проявляється безсимптом-
но до появи змін поля зору.

Вторинна дитяча глаукома спричинена вродженими 
офтальмологічними аномаліями, системними захворювання-
ми та синдромами, набутою патологією (увеїт, травми, пух-
лини). Також вона може бути наслідком оперативного ліку-
вання катаракти у дітей.

Глаукома в дитячому віці – надзвичайно серйозна проблема, 
адже є частою причиною ранньої інвалідності. Водночас бать-
ки і лікарі можуть бути незнайомі з цією патологією та не зу-
міти діагностувати її вчасно. Саме тому необхідно поширюва-
ти інформацію про це захворювання серед населення та ме-
дичних працівників різних спеціальностей.

Доцент кафедри інфекційних хвороб 
Національного медичного університету 
(НМУ) імені О.О. Богомольця, кандидат 
медичних наук Людмила Олександрівна 
Палатна розкрила надзвичайно 
 актуальну тему сьогодення «Маски, 
COVID-19 і очі».

– Основними мішенями для вірусу 
SARS-Cov-2, що спричинює захворю-
вання COVID-19, є дихальні шляхи, 
травна та нервова системи, печінка, 
нирки, серце та очі. Початковим 

 етапом зараження є проникнення вірусу в клітини, що ма-
ють рецептори до ангіотензинперетворюючого ферменту 
2 типу (ACE 2). Вони представлені в альвеолоцитах 2 типу, 
тканині нирок, стравоходу, сечового міхура, здухвинної 
кишки, серця, центральної нервової системи. Дослідження 
показали: ACE 2 можуть експресуватися також у рогівці 
та кон’юнктиві; це дозволяє припустити, що поверхнева 
тканина ока також може бути потенційною мішенню для 
SARS-Cov-2.

Згідно з різноманітними дослідженнями, проведеними 
у США, вдалося встановити, що у деяких пацієнтів із під-
твердженим COVID-19 спостерігалося почервоніння скле-
ри і кон’юнктивіт. На думку Американської асоціації 
офтальмологів, причиною став контакт вірусного аерозолю 
з очима. Відомо, що SARS-Cov-2 може потрапляти в орга-
нізм людини через слизові оболонки, тому окрім носіння 
маски, частого миття рук, використання антисептиків фа-
хівці рекомендують тим, хто перебуває у групі ризику, но-
сити ще й окуляри.

Одним із перших проявів COVID-19 може бути синдром 
червоного ока – це симптомокомплекс, що розвивається при 
кон’юнктивітах та захворюваннях повіки. Причинами є бак-
теріологічні, вірусні, алергічні фактори, а також недостатнє 
вироблення сліз. У деяких статтях описується, що SARS-
Cov-2 може викликати легкий фолікулярний кон’юнктивіт. 
Варто зазначити, що це спостерігається тільки в 1-3% паці-
єнтів із COVID-19. У них вдалося виявити РНК SARS-Cov-2 
у сльозах та на кон’юнктивальних тампонах за допомогою 
дослідження полімеразно-ланцюгової реакції в реальному 
часі. За деякими повідомленнями, пацієнти, у яких кон’юнк-
тивіт був першою ознакою захворювання, мали тяжчий пере-
біг COVID-19.

У ретроспективному дослідженні, опублікованому 31 бе-
резня в JAMA Ophthalmology, у 12 із 38 клінічно підтвердже-
них випадків госпіталізації з приводу COVID-19 у провінції 
Хубей (Китай) були прояви з боку очей, що характеризували-
ся найчастіше як хемоз (набряк кон’юнктиви). Також аналізи 
крові цих пацієнтів показали вищі показники лейкоцитів 
і нейтрофілів, прокальцитоніну, С-реактивного білка та лак-
татдегідрогенази, порівняно з  кров’ю пацієнтів, у яких 
не було офтальмологічних симптомів.

Майже всі наукові дослідження та повідомлення опису-
ють розвиток двостороннього фолікулярного кон’юнкти-
віту без розвитку кератиту при COVID-19. Однак є описані 
поодинокі випадки з одностороннім ураженням очей, роз-
витком грубого епітеліального кератиту, а також псевдо-
мембранозного та двостороннього геморагічного кон’юнк-
тивіту.

Патогенез COVID-19 ще до кінця не вивчений, а клінічні 
прояви цього захворювання можуть бути найрізноманітніши-
ми. Тому лікарі не повинні забувати про обстеження на наяв-
ність РНК вірусу SARS-Cov-2 у дітей, що потрапляють до лі-
карні зі скаргами на порушення з боку органа зору, особливо 
з наявністю хоча б мінімальних респіраторних симптомів 
у період пандемії.

Доповідь на тему «Диплопія. Етіо-
логія. Діагностика. Лікування» пред-
ставила старший науковий співробіт-
ник лабораторії розладу бінокулярного 
зору Державної Установи «Інститут 
очних хвороб і тканинної терапії імені 
В.П. Філатова НАМН України», док-
тор медичних наук Ірина Михайлівна 
Бойчук.

– Диплопія – неможливість бачити 
єдиний образ предметів, що знаходять-
ся в зоні бачення. Стан може виникати 

після отруєння спиртовмісною рідиною, після струсу голов-
ного мозку, прийому деяких лікарських препаратів, зорової 
перевтоми. Монокулярна диплопія виникає, коли за певних 
причин порушується проходження світла через око. Зокрема, 
при катаракті, зміні форми рогівки, аномаліях рефракції, ма-
кулярному набряку чи дистрофії. Бінокулярна диплопія прак-
тично завжди передбачає відхилення одного з очей від осі 
фіксації в певному положенні погляду – при косоокості. 
Найбільш поширеними причинами є параліч ІІІ, IV, VI че-
репних нервів.

При діагностиці диплопії, окрім обстеження очного 
яблука та орбіти, важливо перевіряти функцію черепних 
нервів, уточнювати наявність таких неврологічних симп-
томів, як загальна слабкість та сенсорні порушення. Також 
важливо уточнювати анамнез і характер дієти, наявність 
чи відсутність нудоти, блювання або діареї, що можуть 
свідчити про ботулізм чи отруєння спиртовмісними речо-
винами. Диплопія також характерна для хвороби Грейвса. 

При цьому вона супроводжується термочутливістю та втра-
тою маси тіла, про що також слід запитувати у пацієнта. 
Після збору скарг та анамнезу проводять офтальмоскопію, 
застосовують ортоптичні методи обстеження (пробу з при-
криттям, тести Гесса та Більшовського, оцінку за шкалою 
Меддокса, проводять визначення фузійних резервів 
із призмами). За показаннями можуть використовувати 
і нейрофізіологічні засоби: електроміографію, електроен-
цефалографію, визначення електрочутливості та лабіль-
ності зорового нерва за фосгеном. Корисними можуть 
стати дослідження крові з визначенням маркерів запален-
ня, серологічні та ендокринологічні тести. Як додаткові 
методи обстеження часто застосовуються комп’ютерна 
та магнітно-резонансна томографія.

Лікування диплопії інфекційного, неврологічного чи 
офтальмологічного походження передбачає терапію основ-
ного захворювання. Якщо ж диплопія є домінуючою патоло-
гією сама по собі, лікуванням пацієнта мають займатися 
невропатолог та нейрохірург. У випадку травми через 6-12 мі-
сяців після неї хірург-офтальмолог виконує резекцію чи 
пластику м’язів ока. Ортоптична терапія передбачає призма-
тичну корекцію, що забезпечує паралельну постановку очей 
і спрямована на розвиток фузії, бінокулярного зору і стерео-
псису, що дозволяє в деяких випадках перевести явну косо-
окість у приховану, а постійну девіацію – у періодичну. Для 
оптичної корекції диплопії застосовують призматичні оку-
ляри, що покращують та корегують чіткість зображення 
предметів. Також як консервативну терапію можна вико-
ристовувати ботулотоксин, який вводять ін’єкційно у про-
тилежний від ураженого боку м’яз. Хірургічне лікування 
передбачає операції, спрямовані на ослаблення м’язів (реце-
сії, міотомії, тенотомії), їх посилення (резекції, тенорафії) 
та перешивання відносно первинного прикріплення. Проте 
варто пам’ятати, що паралітичну косоокість вдається усуну-
ти не завжди.

Співробітник науково-практичного 
 центру «Лазерні методи лікування ока» 
Київської міської офтальмологічної лі-
карні «Центр мікрохірургії ока» Ігор 
Миколайович Зінченко представив до-
повідь на тему «Постнатальний рівень 
людського хоріонічного гонадотропіну 
у недоношених дітей і його взаємозв’я-
зок із розвитком задньої агресивної 
ретинопатії недоно шених».

– Ретинопатія недоношених (РН) – 
це судинно-проліферативне ураження 

сітківки, що виникає переважно у дітей із масою тіла при 
народженні менше 1500 г. Ця патологія розвивається 
в  17-20% недоношених дітей та є причиною дитячої сліпоти 
в 10-15% випадків. Задня агресивна ретинопатія (ЗАРН) 
розвивається в середньому в 2% пацієнтів із РН та є її швид-
ко прогресуючою тяжкою формою. Характерною особли-
вістю є локалізація в задньому полюсі, наявність широкої 
аваскулярної зони. До групи ризику розвитку ЗАРН нале-
жать діти з гестаційним віком менше 29 тижнів, низькою 
масою тіла при народженні (менше 1200 г), тяжкою вну-
трішньоутробною гіпоксією, сепсисом.

Золотим стандартом у лікуванні РН поки залишається 
лазерна коагуляція аваскулярної зони сітківки для знижен-
ня продукції VEGF-фактору і попередження судинної про-
ліферації. Важливо, що лікування ефективне лише при своє-
часному встановленні діагнозу та наступній операції протя-
гом 48 год.

Вчені активно досліджують взаємозв’язок розвитку РН 
та рівнів хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) у крові 
новонароджених. ХГЛ є проангіогенним гормоном із рецеп-
торами на сітківці. Під час вагітності плацента продукує цей 
гормон і він визначається у крові плода на будь-якому тер-
міні гестації, але через передчасні пологи припиняється до-
ступ дитини до материнського ХГЛ і, як наслідок, компен-
саторно підвищується рівень ендогенного гонадотропіну. 
У дітей із ЗАРН реєструються більш низькі рівні ХГЛ на пер-
шому тижні життя, які знижуються ще більше у віці до 4 тиж-
нів незадовго до того, як починають проявлятися ознаки 
захворювання на сітківці, порівняно з дітьми без РН. 
Достовірно доведено зв’язок низької концентрації цього гор-
мону в сироватці крові та виникнення РН. Дані можуть бути 
корисними для покращення своєчасної діагностики цієї па-
тології, а також для розробки нових методик лікування.

Здатність бачити – одна з базових потреб кожної людини, 
яка не лише є невід’ємною частиною здоров’я, але й однією 
з важливих умов адаптації до навколишнього середовища. 
Для дітей, які тільки починають пізнавати цей світ, зір має 
особливе значення. Саме тому вчасна діагностика та ліку-
вання, зменшення впливу віддалених наслідків та раціо-
нальна корекція порушень зору завжди були і є надзвичай-
но актуальними. Дізнатися про новини та сучасні рекомен-
дації в галузі офтальмології та оптометрії українські фа-
хівці мали змогу на конференції «Своє дитинство треба 
бачити 2020».

Підготувала Роксоляна Денисюк

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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Підвищення неспецифічного імунного захисту 
у дітей: які інструменти в руках педіатра?

Осінь є піковим періодом професійного навантаження на педіатрів, адже зростає частота звернень з приводу гострих 
респіраторних інфекцій (ГРІ). Особливої уваги потребують діти, які часто та тривало хворіють (діти з рекурентними 
застудними захворюваннями), адже рутинне симптоматичне (за потреби – етіотропне) лікування забезпечує короткий ефект, 
а не тривалий результат і запобігання повторним інфекціям. Тому важливо зосередитися на профілактиці подальших 
епізодів ГРІ шляхом підвищення захисних механізмів організму, які будуть ефективно протидіяти інфекційним збудникам. 

У рамках XXІІ Все україн ської науково- 
практичної конференції «Актуальні питання 
педіатрії», присвяченої пам’яті члена- корес-
пондента НАН, НАМН України, про фесора 
В.М. Сідель никова, завідувачка відділення медич-
них проб лем здорової дитини та преморбідних ста-
нів ДУ «Інститут педіатрії, акушерст ва і гінеко логії 
імені академіка О.М. Лук’я нової НАМН Укра-
їни», доктор медичних наук, професор Людмила 
Вікторівна Квашніна увагу слухачів зосередила 
на питаннях підвищення функціональних мож-
ливостей неспецифічного імунітету у дітей. 

– У батьків часто виникає запитання: чому 
при однакових епідемічних обставинах одні чле-
ни сім’ї мають виражені клінічні прояви вірус-
ної інфекції, а інші – легкі або навіть залиша-
ються здоровими після контакту з хворим. 
Основна роль у захисті людського організму від 
патогенів належить імунітету, стан якого зале-
жить від великої кількості факторів. В умовах 
пандемії COVID-19 дітей не включають до гру-
пи ризику інфекції, що не зовсім раціонально 
в аспекті анатомо-фізіологічних особливостей 
імунної системи. У дітей виділяють 5 критичних 
періодів розвитку імунної системи, коли орга-
нізм найбільш чутливий до дії зовнішніх факто-
рів (Л.А. Щеплягина и соавт., 2013):

• від народження до 28-го дня життя – 
імунна система не сформована, через що но-
вонароджений чутливий до усіх вірусних і бак-
теріальних інфекцій;

• 3-6 міс – відбувається руйнування мате-
ринських антитіл, а власна реакція на інфек-
цію, що супроводжується формуванням іму-
ноглобуліну (Ig) M, не залишає пам’яті; sIgA 
 недостатньо для забезпечення місцевого захи-
сту; дитина схильна до гострих респіраторних 
 вірусних інфекцій (ГРВІ), гострих кишкових 
інфекцій;

• 2-3 роки – період формування первинної 
імунної відповіді на інфекції, кількість яких зро-
стає з появою нових контактів (відвідування 
дошкільного закладу), починає синтезуватися 
IgG, рівень sIgA залишається низьким; виника-
ють повторні епізоди ГРВІ;

• 6-7 років – рівень IgM, IgG відповідають 
нормі, sIgA – нижчий за норму, IgЕ досягає рівня 
дорослого; у цей період формуються хронічні 
хвороби, наростає частота алергічної патології;

• 12-13 років у дівчаток та 14-15 років 
у хлопчиків – період гормональної перебудови, 
разом з чим зменшується об’єм лімфоїдних 
органів; у цьому віці збільшується частота роз-
витку хронічної патології та лімфопроліфера-
тивних утворень. 

У ході нашого дослідження клітинного, гумо-
рального та місцевого імунітету у дітей ві-
ком 5-6 років, які хворіють більше 5-8 разів на рік 
( 1-ша група), та тих, що хворіють 2-4 рази на рік 
(2-га група), найбільш значуща різниця зафіксо-
вана між показниками місцевого імунітету. Так, 
рівень загального IgG у слині учасників 1-ї групи 
склав 2,42±0,36 мг/мл, 2-ї – 3,92±0,90 мг/мл, 
sIgA у слині – 262,10±53,38 мг/мл та 371,82± 
13,36 мг/мл  відповідно, загальний ІgA у слині – 
1,17±0,04 мг/мл та 1,98±0,02 мг/мл відповідно. 

При оцінці основних показників здоров’я 
(стан імунної системи, пероксидного окиснен-
ня ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту 
(АОЗ), енергетичного обміну тощо) у дітей ві-
ком 7-10 років виявлено значну гетерогенність 
даних, що і стало приводом до формування 
2 груп здоров’я. До 1-ї групи (без відхилень) 
належать діти з 2 типами показників імунної 
системи: стабільним і компенсованим. Дітей 
з незначними відхиленнями показників імун-
ної системи включають до 2-ї групи здоров’я 
(субкомпенсований тип).

При стабільному типі діти не мають відхи-
лень показників ПОЛ-АОЗ, енергетичного 
метаболізму та лізосомального апарату імуно-
компетентних клітин.

Компенсований тип характеризується відсут-
ністю відхилень показників імунної системи, але 
наявністю змін ПОЛ-АОЗ без активації ПОЛ, 
а також змін показників мітохондріального окис-
нення й анаеробного гліколізу без ознак вторин-
ної тканинної гіпоксії (за станом лізосомального 

апарату). При субкомпенсованому типі у дітей є 
незначні відхилення показників імунної системи, 
зміни стану ПОЛ-АОЗ (з/без активації ПОЛ) 
та відхи лення показників  мітохондріального 
окиснення й анаероб ного гліколізу без ознак 
вторинної  тканинної гіпо ксії (за станом лізосо-
мального апарату; А.В. Костенко та ін., 2008). 

Таким чином, незначні відхилення показни-
ків імунної системи, стану ПОЛ-АОЗ, енерге-
тичного обміну у здорових дітей є визначальни-
ми факторами більшої схильності до вірусних 
інфекцій. Для профілактики частих епізодів ГРІ 
велике значення має покращення неспецифіч-
ного імунітету. Базовими заходами, які сприя-
ють цьому, є грудне вигодовування (при можли-
вості матері його забезпечити) з подальшим 
підбором індивідуальної дієти, раціональний 
режим дня та харчування, здоровий спосіб жит-
тя сім’ї, загартовування, загальнозміцювальна 
та лікувальна фізкультура, консультація психо-
лога для вироблення правильної реакції родичів 
на часті захворювання дитини, санація хроніч-
них вогнищ інфекції, лікування патології трав-
ної системи та гельмінозів, у дітей зі схильністю 
до алергії – консультація алерголога, фізіотера-
пія, вакцинація (не слід здійснювати раніше ніж 
через 14 днів після перенесеної ГРІ з високою 
температурою тіла та інтоксикацією). Важливе 
місце у зміцненні неспецифічного імунного за-
хисту посідає застосування засобів з імунотроп-
ною дією. 

В основі піраміди імунотропних засобів 
(рис.) лежать імуномікронутрієнти (полінена-
сичені жирні кислоти (ПНЖК), вітаміни, мі-
кронутрієнти), застосування яких не завдасть 
шкоди організму навіть у критичні періоди 
становлення імунітету, але сприятиме адекват-
ному росту та дозріванню дитини. Імуно-
мікронутрієнти й імунобіотики використову-
ють у дітей із рекурентними інфекційними 
захворюваннями, у тих, що тривало хворіють, 
та реконвалесцентів. 

ПНЖК – це речовини, які мають важливе 
значення для нормальної роботи серцево- 
судинної системи, дозрівання нервової системи, 
ліпідного обміну, а також забезпечення неспе-
цифічного імунного захисту. Виділяють омега-3, 
омега-6 та омега-9 ПНЖК. Часто увага педіатрів 
спрямована на пошук комбінованих засобів, 
які б містили усі ці компоненти. Проте при ви-
значенні середніх показників довголанцюго-
вих ПНЖК у дітей віком 5-6 років не виявлено 
дефіциту омега-6 та омега-9 ПНЖК. Для більш 
коректної інтерпретації нестачі чи надлишку 
ПНЖК слід оціню вати співвідношення омега-3 
та омега-6 ПНЖК. Відповідно до сучасних 
 міжнародних рекомендацій, співвідношення 
омега-6 до омега-3 має становити 5-10:1. У ході 
власного дослідження, метою якого було ви-
вчення рівня довголанцюгових омега-3, омега-6 
ПНЖК і показників ліпідного обміну у здорових 
дітей дошкільного віку (3-6 років), отримано такі 
результати: 

• у здорових дітей переважають насичені 
жирні кислоти (39,6%), рівень поліненасичених 
становить 32,6%, а мононенасичених – 25,6%, 
тобто виявлено дефіцит важливих для дитячого 
організму складових;

• поряд із високим рівнем довголанцюгових 
омега-6 ПНЖК у здорових дітей відзначено до-
статньо високий рівень мононенасичених жир-
них кислот і виражений дефіцит довголанцю-
гових омега-3 ПНЖК;

• виявлено виражений дисбаланс омега-3/ 
омега-6 (від 1:6 до 1:85, середнє значення – 1:23).  

Сьогодні накопичена велика доказова база 
про вплив омега-3 ПНЖК на імунітет. Омега-3 
ПНЖК ферментативно беруть участь у забез-
печенні функціонування різних біологічно 
активних медіаторів. Ці посередники проти-
запальної спрямованості включають резольві-
ни, протектини і марезини, вони особливо 
важливі для швидшого регресування гострого 
запалення, а також, імовірно, відіграють важ-
ливу роль у підвищенні захисних можливо-
стей дитячого організму. B. Imhoff-Kunsch 
та співавт. (2011) дійшли висновку, що вжи-
вання матір’ю дієтичних добавок із вмістом 
докозагексаєнової кислоти (ДГК) сприяє зни-
женню ризику застудних захворювань у дітей 
до 1 міс, а також зменшує тривалість клінічної 
симптоматики застудних захворювань у 1, 3, 
6 міс. T. Carlo та співавт. (2010) виявили пряму 
кореляцію між збільшенням споживання 
 омега-3 ПНЖК і зниженням ризику розвитку 
пневмонії, а M. Uddin та співавт. (2011) зазна-
чили, що завдяки протизапальним власти-
востям омега-3 ПНЖК їх вживання пацієн-
тами з тяжкою пневмонією сприяло змен-
шенню ушкодження тканин шокового органа. 
У 2006 р. N. Pastor та співавт. провели велике 
дослідження за участю 1342 дітей віком 5-9 міс 
із повторними епізодами гострого бронхі-
ту та бронхіоліту, яким додатково до харчу-
вання був призна чений 0,32% розчин ДГК. 

Доповнення раціону ДГК сприяло значному 
зниженню захворюваності. Цікаві дані пред-
ставили J.F. Fenguson та співавт. (2014): при 
ендотоксемії застосування  ейкозапентаєнової 
кислоти та ДГК у дозі 3600 мг/добу сприяло 
зниженню темпера тури тіла та плазмової кон-
центрації маркерів запалення.

Таким чином, результати досліджень показу-
ють важливе значення омега-3 ПНЖК у збе-
реженні здоров’я дитини, що обґрунтовує 
необхідність адекватного надходження цих 
речовин в організм. Основними джерелами 
омега-3 ПНЖК є скумбрія, оселедець, ан-
чоус, сардина, форель, лангуст та інші море-
продукти. При достатній кількості рибних 
страв у раціоні можна забезпечити потребу 
дитини в омега-3 ПНЖК. Але існують ситу-
ації, коли не вдається досягти адекватного 
забезпечення організму омега-3 ПНЖК лише 
шляхом корекції харчування: при неперено-
симості морепродуктів, категоричній відмові 
дитини від вживання морепродуктів, через 
економічні причини тощо. У таких випадках 
раціонально використовувати дієтичні добав-
ки, наприклад Смарт Омега – додаткове дже-
рело незамінних омега-3 ПНЖК для різних 
вікових категорій, починаючи з 6 міс. 

Підготувала Ілона Цюпа

Л.В. Квашніна
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Рис. Піраміда імунотропних засобів  

(Л.А. Щеплягина и соавт., 2009)
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Мітохондріальні хвороби: генетична 
епідеміологія, діагностика та лікування

В основу статті лягли результати досліджень колективу науковців і лікарів Харківського міжобласного 
спеціалізованого медико-генетичного центру – центру рідкісних (орфанних) захворювань, кафедри 
медичної генетики, Українського інституту клінічної генетики Харківського національного медичного 
університету та світовий досвід, відображений у публікаціях 2000-2020 рр.

Клінічна генетика на Слобожанщині за-
явила про себе появою медико-генетичного 
консультування сімей із гамартозами (фа-
коматозами) на базі Харківської психіатрич-
ної клініки. Після 25 «років темряви» в укра-
їнській клінічній генетиці у 1965 р. були 
досліджені характеристики спадкових пору-
шень – муковісцидозу, адреногенітального 
синдрому. Так відроджувалася клінічна ге-
нетика у вигляді медико-генетичної кон-
сультації, яка сьогодні перетворилась 
у Харківський міжобласний спеціалізова-
ний медико-генетичний центр. Першому 
нашому пацієнтові сьогодні 50 років.

Сьогодення принесло людству безліч ви-
пробувань і безліч нових хвороб. Розлади 
аутистичного спектра (РАС) і рідкісні захво-
рювання непомітно стали «тихою епідемією» 
сучасності. Потім «приєднався» синдром 
дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ). 
З’ясувалося, що 60% таких дітей мають 
 ознаки мітохондріальних дисфункцій, 
а у 83% із них (за нашими даними) ці розла-
ди асоційовані з прогресуючим перебігом 
цитомегаловірусної інфекції, здебільшого 
абдомінальної форми. Зараз уже відомо, що 
у 60% випадків СOVID-19 характеризується 
орально- фекальним типом зараження і пе-
ребігом із проявами міто хонд ріальної дис-
функції. Абдомінальну вірусну хворобу (зу-
мовлену цитомегаловірусом – ЦМВ, віруса-
ми Епштейна – Барр – ВЕБ і простого гер-
песу) констатують у 86% дітей із РАС 
та СДУГ. А Peter J. McGuire, Eliza Gordon-
Lipkin, Shannon Kruk, які вивчали роль мі-
тохондріальної дисфункції та дисфункції 
мікробіоти в патогенезі COVID-19, в остан-
ніх роботах дійшли вкрай важливих для су-
часної медицини висновків, що підтвердили 
отримані нами дані щодо ЦМВ і ВЕБ. Отже, 
мітохондрії є центром клітинного окисного 
гомеостазу; мітохондрії є основним дже-
релом активних форм кисню; позаклі-
тинні мітохондрії містяться в крові, цирку-
люючих тромбоцитах і везикулах; патогенез 
COVID-19 посилюється гіперзапальним 
станом; запалення активує процеси, що при-
зводять до окисного пошкодження мікро-
біоти та мітохондрій; пошкодження мітохон-
дрій сприяє коагулопатії, фероптозу та мі-
кробному дисбіозу; порушення функції мі-
тохондрій крові та тромбоцитів може 
прискорити системну коагулопатію; орієн-
тація на дисфункцію мітохондрій може за-
безпечити корисні терапевтичні стратегії 
проти патогенезу COVID-19.

Інші медичні особливості часу характе-
ризуються прогресуючим зростанням ко-
морбідних форм захворювань, феноменом 
синтропії; поширенням стертих проявів 
рідкісних хвороб як наслідків взаємодії 
окремих генів і генетичних варіантів на тлі 

зміненого навколишнього середовища 
й епігенетичного статусу.

Безуспішне лікування традиційними 
препаратами психоневрологічних розладів 
у дітей зумовлює звертання сім’ї до клініч-
ного генетика. Дедалі частіше саме РАС 
і СДУГ стають маркерами рідкісних хво-
роб, на тлі яких вони маніфестують, але 
здебільшого РАС і СДУГ мають мульти-
факторний характер. При направленні 
до генетичного центру зазначають такі 
діагнози, як затримка психомовленнєвого 
розвитку, порушення психомоторного роз-
витку, РАС і СДУГ. Діти переважно не ма-
ють стигм дисембріогенезу (за рідкісними 
випадками хромосомних захворювань і не-
класифікованих вад розвитку після екстра-
корпорального запліднення). Водночас 
при огляді відмічаються ознаки сполуч-
нотканинної дисплазії, мітохондріальної 
(вторинної) дисфункції із м’язовою гіпо-
тонією (плоско-вальгусна девіація, рід-
ше – плоско-варусна). Основними скарга-
ми є порушення психічного статусу із де-
віантною поведінкою, абдомінальними, 
імунними, психомоторними розладами.

При проведенні посиндромного аналізу 
все рідше знаходять конкретні синдроми, 
відомі в генетиці, здебільшого спостеріга-
ють індивідуальні комплекси широкого 
спектра ознак, зумовлені багатьма генами 
та генними поліморфізмами, спро во ковані 
до маніфестації численними зовнішніми 
впливами (тригерами). Фенотип цих хворих 
ніби зітканий із багатьох перлин генних ва-
ріантів. Тому для клінічного генетика кожен 
хворий – це порушена система, а не окремі 
органи.

У зв’язку з цим роль клінічного генети-
ка невпинно зростає як кермача команди 
1+5: пацієнт + лікар-генетик + лікар- 
спеціаліст + лікар-біохімік + лікар-моле-
кулярний генетик (біоінформатик) + фар-
макогенетик. Разом з тим зростає і його 
значення у розвитку сучасної медицини. 
Шляхи розвитку клінічної генетики 
в Укра їні пов’язані, безумовно, з її експан-
сією у медицину. Це повинні зрозуміти всі 
– влада, суспільство, лікарі та пацієнти. 
Світ перебудовується на краще. Така пере-
будова еволюційна. Не випадково пору-
шення енергетичного обміну «виросло» 
в мітохондріальну медицину.

У 1991 р. 8-й Міжнародний генетичний 
конгрес у Вашингтоні об’єднав 4 тисячі ге-
нетиків світу. Вперше проведено пленарне 
засідання, присвячене проблемі мітохон-
дрій, уперше учасники конгресу почули 
доповіді про нову окрему гетерогенну групу 
хвороб зі значним клінічним поліморфіз-
мом. Цю групу хвороб об’єднують єдині 
етіопатогенетичні фактори розвитку. Згодом 

було з’ясовано, що хвороби такого характе-
ру частіше поширені як серед генетичних 
порушень із класичним типом успадкуван-
ня, так і серед захворювань мультифактор-
ного генезу. Ці захворювання характеризу-
ються широким залученням клінічної пато-
логії, призводять до інвалідизації та виріз-
няються резистентністю до лікування. Така 
патологія включає велику кількість захво-
рювань нервової системи, органа зору, м’я-
зової та серцево- судинної систем, нирок, 
ендокринних органів. Ставало очевидно, що 
мітохондріальні захворювання можуть бути 
провідною причиною дегенеративних за-
хворювань нервової системи.

Сьогодні на основі класичних і нових 
знань формується мітохондріальна меди-
цина. Наш майже 30-річний досвід ви-
вчення мітохондріальної патології дає під-
ставу стверджувати, що мітохондріальна 
медицина зародилася ще в минулому сто-
літті, а нині має наміри довести, що вона 
розвинулась на благо нашого життя 
та життя майбутніх поколінь.

Майже 90% всієї енергії, яка необхідна 
для клітин, тканин, органів та організму 
в цілому, забезпечується функціонуванням 
дихального ланцюга мітохондрій. Частина 
генів, причетних до мітохондріальної дис-
функції (МТХД), міститься в ядрі клітини 
та успадковується однаковою мірою від 
обох батьків. Мітохондрії розміщені у ци-
топлазмі, мають власний спадковий апарат 
– мітохондріальну ДНК (мтДНК).

Уже відомі сотні мутацій і перебудов 
 мітохондріального геному, асоційовані 
із широким спектром захворювань люди-
ни, що варіюють від летальних захворю-
вань до нейродегенеративних порушень 
у різному віці. Незважаючи на велику кіль-
кість наукових досліджень, відсутнє розу-
міння мітохондріальної патології в цілому, 
яке б давало можливість своєчасно її діа-
гностувати. Ці факти пов’язані з особли-
вістю мітохондріального геному: йому 
притаманна більша швидкість мутагенезу 
порівняно із ядерним геномом. Так, точ-
кові мутації в генах мтДНК виникають 
у 6-17 разів швидше, ніж в аналогічних 
генах нуклеарної ДНК. 

Така особливість мтДНК разом із висо-
кою залежністю всіх органів і тканин від 
процесів синтезу молекули АТФ призвела 
до значного поширення мітохондріальних 
захворювань і зумовила роль генетичних 
дефектів мтДНК у патофізіологічних 
 механізмах успадкованих нейродегенера-
тивних захворювань, як і в процесах ста-
ріння.

Широкий спектр відкритих мітохон-
дріальних мутацій, обмеженість популя-
ційного складу сімей, у яких виявлені ці 

мутації, населенням Північної Америки, 
Західної Європи, України, Естонії, Росії, 
недостатня вивченість патогенного зна-
чення більшості мутацій, безумовно, 
затримують процес досконалого розу-
міння глибинної ролі мітохондріального 
геному у всіх проявах людського життя. 
Слід відмітити значний прогрес знань 
за останні 10-15 років, але вони ще 
не стали здобутком для лікарів у повсяк-
денній праці. 2020 р. приніс нові дані: 
мітохондріальна медицина вже вийшла 
із неонатального періоду свого розвитку 
та охопила світ. Багато спеціалістів до-
вели цей факт на віртуальному конгресі 
із мітохондріальної медицини EAPS 2020 
(16-19 жовтня).

Слід відмітити, що вже на початку сто-
ліття в різних науковців світу з’явилось 
розуміння важливості проведення деталь-
ного скринінгу патогенних мтДНК мутацій 
у популяціях для визначення їх специфіч-
ності клінічному фенотипу, а також з ме-
тою розширення уявлення про вплив гене-
тичного оточення мтДНК на експресію 
мітохондріальних захворювань. Ці дослі-
дження здійснені відповідно до євро-
пейського проєкту INTAS за ініціативи 
професора Ріхарда Вільмса, який запросив 
нас до співпраці у молекулярній лаборато-
рії Пен   силь  ван сь кого університету (профе-
сори Т. Шурр та С. Жаданов). Дані, отри-
мані на першому етапі дослідження, дозво-
лили нам вивчити генетичну епідеміологію 
МТХД в Україні (В. Гусар), запровадити 
діагностичний алгоритм для медико-гене-
тичного консультування і розробити ефек-
тивні підходи до лікування та реабілітації 
пацієнтів із мітохондріальною патологією 
(О. Гречаніна). Визна чена частка мітохон-
дріальних захворювань у структурі метабо-
лічних синдромів у населення України. 
Встановлено спектр мітохондріальних му-
тацій, які призводять до розвитку цієї па-
тології в популяції (Д. Школьнікова). 
Впроваджено діагностичні алго ритми для 
проведення селективного генетичного 
скринінгу мітохондріальних захворювань. 
Результати такого скринінгу використані 
для прогнозування та профілактики, 
 лікування і реабілітації пацієнтів із міто-
хондріальними захворюваннями. За цю 
серію робіт Президент України Леонід 
Кучма вручив колективу центру та кафедри 
3 Дер жав ні премії України в галузі науки 
і техніки. 

Настав час, коли увага до МТХД стала 
вкрай необхідною, як і розуміння структу-
ри та функції «атомної електростанції 
 клітини» – мітохондрій. Мітохондрії – 
це «енергетична станція» організму, яка 
виробляє велику кількість енергії у вигля-
ді АТФ, зберігає кальцій для передачі сиг-
налів клітинам, генерує тепло, опосеред-
ковує ріст і загибель клітин. Мітохондрії 
мають округлу чи овальну форму та розмір 
від 0,5 до 10 мкм. Кількість мітохондрій 
у клітині варіює. У людини еритроцити 
не містять мітохондрій, тоді як у клітинах Вручення Державної премії України в галузі науки і техніки (зліва направо) В. Гусар, Ю. Гречаніній і О. Гречаніній
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печінки та м’язових клітинах їх сотні чи 
навіть тисячі. мтДНК сприйнятлива до му-
тацій, тому що не має надійного механізму 
репарації ДНК, притаманного ядерній 
ДНК. Відомо 229 генних дефектів мітохон-
дріального енергетичного метаболізму, 
із них 192 ядерних, 37 мітохондріальних.

Розділяють два поняття – «мітохондрі-
альна дисфункція» і «мітохондріальні за-
хворювання». Мітохондріальна дисфунк-
ція – типовий патологічний процес, для 
якого не існує нозологічної й етіологічної 
специфічності. Слід вважати мітохондрі-
альну дисфункцію новим патобіохімічним 
механізмом нейро дегенеративних розладів 
широкого спектра (В.С. Сухоруков, 2007; 
І.Ф. Белени чев, В.І. Чернія, 2010).

Мітохондріальні хвороби – гетерогенна 
група захворювань, зумовлених генетич-
ними, структурними, біохімічними дефек-
тами мітохондрій і порушенням тканин-
ного дихання.

За умови кодування білків мітохондрі-
альним геномом мітохондріальні пору-
шення успадковуються по материнсь-
кій лінії, водночас зустрічається також 
і спорадичне, і соматичне успадкування. 
Відомо, що >98% білків, які залучені до мі-
тохондріальних порушень, кодуються 
ядерним геномом. При мітохондріальних 
порушеннях, викликаних нуклеарним ге-
номом, спостерігаються усі види успадку-
вання – аутосомно-рецесивне, аутосомно- 
домінантне, Х-зчеплене, спорадичне, со-
матичне.

Мітохондріальні порушення ДНК ма-
ють свої особливості: не тільки гетеро-
плазмію (кількість мутацій може бути 
різною), а й різний поріг клінічних ознак 
для різних органів, мультифакторні ура-
ження (модифікація на ядерному фоні). 
Визна чено особливості нуклеарних мута-
цій у ДНК, які стосуються мітохондрій: 
наявність ізоформи, тканиноспецифічних 
поєднань; Х-інактивація; мутації, які ура-
жають мітохондріальну реплікацію ДНК.

В останні роки встановлено, що мі-
тохондріальні мутації залежать від метабо-
літів, кофакторів, а раціон харчування 
відіграє значну роль у їх виникненні. 
Поши рення ознак уражень енергетичного 
обміну у пацієнтів із різними формами 
спад кових і неспадкових захворювань по-
казало необхідність розмежування клініч-
них понять – мітохондріальне захворю-
вання та мітохондріальна дисфункція. 

МТХД у сучасному розумінні – неспе-
цифічний патологічний процес, що може 
виникнути при різних видах захворювань, 
до яких призводять різні патогенетичні 
фактори, і цей процес стає невід’ємною 
частиною патології. Оскільки від узгодже-
ної роботи мітохондріальних ферментів 
залежить все енергопостачання клітини, 
будь-який дефект однієї з ланок цього 
ланцюга буде призводити до енергетичної 
недостатності (недостатності продукції 
АТФ у циклах клітинного дихання). Чим 
більше залежні тканинні елементи органів 
від аеробного дихання, тим вища його 
уразливість. Головні біохімічні процеси, 
розлади яких можуть призводити до роз-
витку клінічної картини мітохондріальних 
порушень, відбуваються в циклі трикар-
бонових кислот (цикл Кребса), карніти-
новому циклі, при окисненні жирних 
кислот, транспорті електронів у дихаль-
ному ланцюгу й окисному фосфорилю-
ванні. Нині спектр мітохондріальних по-
рушень, пов’язаних із різними патологіч-
ними станами, розширюється – доведе-
ний внесок окиснення жирних кислот 
у розвиток гіпоглікемії у дітей, у синдром 
раптової смерті дитини.

Первинні МТХД мають свій особли-
вий тип успадкування – материнський 
(цитоплазматичний, неменделівський). 
Пер винні МТХД – це порушення фер-
ментів або ферментних комплексів, без-
посередньо залучених у вироблення хіміч-
ної енергії за допомогою окисного фос-
форилювання: піруват- дегідрогеназний 

комплекс, дихальний ланцюг і АТФ-
синтаза (R.J. Rodenburg, 2011; A. Garcia-
Cazorla et al., 2006).

З точки зору клінічних ознак, патофізіо-
логії та генетики між окремими порушен-
нями існує значне перекривання: так, на-
приклад, у біосинтезі деяких білків беруть 
участь різні ферментні комплекси, а нако-
пичені метаболіти можуть інгібувати інші 
ферменти.

МТХД класифікуються за типом мута-
цій. Чим більше накопичується мутацій 
у мтДНК, тим тяжчий перебіг захворюван-
ня. З еволюційної точки зору мутації мо-
жуть бути патогенними, слабопатогенни-
ми та нейтральними (W.C. Copeland, 2008; 
M.A. Huynen, 2009). Патогенні мутації 
знижують адаптацію їх носіїв, а потім 
швидко втрачаються в геномі. Висока 
швидкість мутування мтДНК є матрицею 
для їх незалежного виникнення на гетеро-
генному генетичному фоні, тому що де-
фектні мітохондрії з хронічною інтоксика-
цією вільними радикалами кисню пролі-
ферують швидше за нормальні, компенсу-
ючи недостатність енергії (N. Shinohara 
et al., 2012).

У 1992 р. Wallace запропонував класифі-
кацію мітохондропатій залежно від харак-
теру мутацій:

· місенс-мутації (нейроофтальмопатія 
Лебера, пігментний ретиніт);

· мутації у генах тРНК (синдром 
MERRF, синдром MELAS);

· делеції або дуплікації ділянок  мтДНК 
(зовнішня офтальмопатія; синдром 
Кернса – Сейра; синдром Пірсона; асиме-
тричний птоз; двобічний птоз, поєднаний 
з офтальмопарезом та слабкістю м’язів 
нижніх кінцівок; дилатаційна кардіоміо-
патія; NARP-синдром, проксимальна 
 міо патія з фокальною деплецією міто-
хондрій);

· мутації, що знижують число копій 
мтДНК (летальна інфантильна дихальна 
недостатність; синдром молочнокислого 
ацидозу);

· мутації в ядерній ДНК (фумарова 
ацидемія; глутарова ацидемія; дефіцит 
ацил-СоА-дегідрогенази жирних кислот 
із дуже довгим вуглецевим ланцюгом; 
дефіцит 3-гідроксіацил-СоА-дегідро-
генази жирних кислот із довгим вуглеце-
вим ланцюгом; дефіцит ацил-СоА- 
дегідрогенази жирних кислот із серед-
нім вуглецевим ланцюгом; дефіцит 
 ацил-СоА -дегідрогенази жирних кислот 
із коротким вуглецевим ланцюгом; під-
гостра некротизуюча енцефаломієлопа-
тія Лея; прогресуюча склерозуюча поліо-
дистрофія Альперса; трихополідистрофія 
Менкеса).

Існує і спрощена класифікація мітохон-
дропатій: змістові заміни в структурних 
генах; мутації в генах рибосомних і транс-
портних РНК; структурні перебудови ве-
ликих сегментів мтДНК, ОХРНОS. Остан-
ня класифікація достатньо широко вико-
ристовується, і ми вважаємо її найбільш 
лаконічною та змістовною. 

Порушення функції комплексу дихаль-
ного ланцюга об’єднує велику кількість 
нозологічних форм. Функція комплексу І 
полягає у транспорті електронів від 
NADH до CoQ; CoQ дифундує до комп-
лексу ІІІ. Кофактором у цьому ланцюзі є 
флавін (M. Nautiyal et al., 2010). Фер-
ментом комплексу І є NADH-CoQ редук-
таза. Цей комплекс найбільший у респі-
раторному ланцюзі: він складається 
із 46 протеїнів і 7 мітохондріальних біл-
ків. Порушення комплексу І призводить 
до енцефаломіопатії, кардіоміопатії, син-
дромів Лея, Барта та ін. 

Мутації мтДНК у комплексі І зустріча-
ються при синдромах MELAS (tRNALeu), 
міопатії (tRNALeu), Лебера (LHON) 
(tRNALys), MERF (tRNALys), Leigh (ND4), 
діабеті та синдромі Фанконі (множинні 
делеції), атаксії, гіпогонадизмі (множинні 
делеції). Порушення комплексу І можуть 
бути викликані також мутацією ядерної 

ДНК. У такому випадку захворювання від-
різняється чітким аутосомно-рецесивним 
успадкуванням, клінічними проявами ен-
цефалопатії, кардіоміопатії, макроцефалії 
та лейкодистрофії, наявністю багатьох 
 порушень, викликаних змінами у комп-
лексі І (И.В. Леонтьева, 2006; P.F. Chinnery, 
2009; M.A. Johnson et al., 2000).

Комплекс ІІ представлений фермен-
тами сукцинатдегідрогеназою – CoQ-
оксиредуктазою, у ньому сукцинатокси-
даза перетворюється у фумарат, здійсню-
ється перенесення електронів до убіхі-
нону (CoQ). Цей комплекс є єдиним, 
який кодується у ядрі. Його кофакто-
ром є флавін і залізо-сульфатний проте-
їн. З порушенням комплексу ІІ пов’я зані 
синдроми Кернса – Сейра, Лея, лейко-
енцефалопатія, феохромоцитома, пара-
гангліома (P.F. Chinnery, 2009; M.A. John-
son et al., 2000; D.C. Wallace, 2005; 
C.R. Roe et al., 2009).

Ензимом комплексу ІІІ є цитохром- 
 С-редуктаза, яка складається із 10 нукле-
арних субодиниць та 1 мітохондріальної, 
має білок, що є компонентом суперкомп-
лексу І, ІІІ та ІV, в ньому електрони пере-
носяться від CoQ до цитохрому С. 
Мітохондрі альні дефекти представлені 
випадками синдрому Лебера (LHON), 
кардіоміопатією (P. Benit, 2009).

Комплекс IV складається із 10 нукле-
арних та 3 мітохондріальних субодиниць. 
Його активним ензимом є цитохром-  
С- оксидаза. Мітохондріальні мутації 
у цьому комплексі призводять до проявів 
синдрому Лебера, енцефалопатії, міогло-
булінурії, порушень слуху, нуклеарні му-
тації – до синдрому Лея, лейкодистрофії 
та енцефалопатії (L.J. Jacobs et al., 2006).

Комплекс V (фермент – АТФ-5-синтаза) 
складається із 16 нуклеарних та 2 мітохон-
дріальних субодиниць. Цей комплекс 
здійснює синтез АТФ, його дефіцит при-
зводить до неонатальної гіпотонії, кардіо-
міопатії, лактатацидозу (R.K. Nakamoto, 
2008; J. Smet et al., 2009).

Комбінація дефіциту комплексів І, ІІІ, 
ІV та V викликається мутаціями мтДНК. 
Всі ці комплекси, включаючи і комп-
лекс ІІ, складають мітохондріальний про-
теїн. Делеції мтДНК пошкоджують всі 
комплекси.

Таким чином, завдяки численним дослі-
дженням сформовані загальні діагностич-
ні маркери мітохондріальних хвороб: ура-
ження багатьох органів, високий рівень 
молочної кислоти, ураження м’язів, очей, 
ендокринної системи, порушення рухів, 
гастроінтестинальні ураження (MNGIE; 
S. DiMauro, 2006).

Результати досліджень останніх років 
свідчать про різноманітність фенотипу од-
нієї і тієї ж мутації. Так, мутація А3243G 
може бути асоційована з класичним варі-
антом MELAS (Н.Г. Даниленко, 2008; 
K.K. Abu-Amero et al., 2009) та з іншими 
формами МТХД.

У пацієнтів із мітохондріальними по-
рушеннями як клінічні, так і клініко- 
біохімічні розлади є гетерогенними і ча-
сто неспецифічними. Симптоматика ва-
ріює залежно від віку дебюту (від народ-
ження до дорослого віку) і перебігу 
хвороби (швидкопрогресуюча, статична). 
У деяких пацієнтів буває уражена тільки 
одна тканина, тоді як інші мають мульти-
системні порушення (D.C. Wallace, 2007; 
P.F. Chinnery, 2009). 

У більшості пацієнтів м’язові та/або нев-
рологічні порушення є основними симп-
томами, що виявляються в даний час. Деякі 
симптоми залежать від віку (затримка роз-
витку в неонатальному віці і непереноси-
мість фізичних навантажень у дорослому 
віці), тоді як інші симп томи (гіпотонія, 
розумова відсталість) можуть виявлятися 
в будь-якому віці (A. Sanz, 2008).

Мітохондріальні хвороби можуть мані-
фестувати різними ознаками, в різному 
 органі та в різному віці (P.F. Chinnery et al., 
2000; P.F. Chinnery, S. DiMauro, 2006). 

У нео натальний період маніфестують син-
дром мітохондріальної деплеції (МDS), 
синдроми MELAS та NARP, хоча останні 
частіше зустрічаються у підлітків. Такі 
 синдроми, як діабет із глухотою (MIDD), 
синдром Лебера, хронічна прогресуюча 
 зовнішня офтальмоплегія (СPEO), міто-
хондріальна нейрогастроінтестинальна 
 енцефаломіопатія (MNGIE), маніфестують 
у дорослих і мають прогредієнтний перебіг, 
який триває роками (P.F. Chinnery, 2009). 
Дані сучасної літератури і наш досвід свід-
чать про існування провокуючих факторів, 
загальних для всіх метаболічних хвороб, 
у тому числі і для мітохондріальних. До них 
належать інфекція, голодування, супер- 
стрес, травма, операція, переохолодження, 
прийом антибіотиків аміноглікозидного 
ряду, вальпроатів, антиретровірусних пре-
паратів (A. Rezaie, 2007).

N. Blau (2010) систематизував різні 
 ознаки мітохондропатій. Однак автор від-
значив, що порушення у багатьох пацієн-
тів, особливо дітей, які задовольняють мор-
фологічні, біохімічні та/або молекулярно- 
біологічні критерії, встановлені для мі-
тохондріального порушення, не можна 
включити в жодну з вищезазначених кате-
горій. Додаткове ускладнення полягає 
в тому, що у декількох пацієнтів відбуваєть-
ся поступова зміна клінічної картини з од-
ного вираженого клінічного фенотипу 
на інший. 

Найчастіші клінічні симптоми мітохон-
дропатії (N. Blau, 2006): з боку централь-
ної нервової системи (ЦНС) – напади 
судом, гіпотонія/гіпертонія, спастичність 
м’язів, транзиторний парапарез, летаргія/
кома, затримка психомоторного розвитку/
регресія, екстрапірамідні синдроми, атак-
сія (епізодична), порушення цілеспрямо-
ваних рухів, центральна гіпо вентиляція 
легенів, уповільнення/акселерація росту 
голови, сліпота, глухота (перцептивна); 
з боку скелетно-м’язової системи – непе-
реносимість фізичного наван таження/
легка стомлюваність, м’язова слабкість; 
з боку серця – кардіоміопатія (гіпертро-
фічна або дилатаційна), порушення про-
відності; з боку очей – птоз, обмежені 
рухи очей, страбізм, катаракта, пігментна 
дегенерація сітківки, атрофія зорового 
нерва; з боку печінки – печінкова недо-
статність; з боку нирок – дисфункція нир-
кових канальців; з боку ендокринної сис-
теми – цукровий і нецукровий діабет, за-
тримка статевого дозрівання, гіпотиреоз, 
гіпопаратиреоз, екзокринна дисфункція 
підшлункової залози, дисфункція яєчни-
ків; з боку травного тракту – діарея (атро-
фія кишкових ворсинок), аномалія роз-
витку кишечнику; серед інших розладів – 
затримка розвитку, низькорослість, пан-
цитопенія, анемія.

Таким чином, високий рівень клінічно-
го поліморфізму та генетичної гетероген-
ності, різний вік маніфестації, здатність 
фенотипів мітохондріальних дисфункцій 
кардинально змінювати свій синдромаль-
ний характер ускладнюють діагностику 
МТХД, затримують початок лікування 
і реабілітації та негативно впливають 
на прогноз. Про це свідчать наші спосте-
реження.

Під час проведення медико-генетичного 
консультування проводять аналіз родоводу. 
Його використовують для встановлення 
спадкового характеру ознаки, визначення 
типу успадкування (материнського, цито-
плазматичного або ядерного, менделюю-
чого). Оцінку родоводу здійснюють, щоб 
припустити орієнтовний процент гетеро-
плазмії мтДНК на підставі вираженості 
клінічної симптоматики.

Діагностика мітохондріальних хвороб 
значно утруднена у зв’язку з поліор-
ганністю ураження, великою кількістю 
неспецифічних ознак, що потребує ви-
ключення пошкоджень, викликаних не-
спадковими порушеннями.

Продовження на стор. 36.
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Диференційна діагностика дає можли-
вість за допомогою функціонально- 
діагностичних тестів звузити коло діа-
гностичного пошуку мітохондріаль-
них хвороб (С.И. Жаданов и др., 2006; 
С.Н. Иллариошкин, 2007; Н.Г. Дани-
ленко, 2010). Більшість авторів вважає 
доцільним паралельно проводити дослі-
дження показників метаболізму, насам-
перед лактату в плазмі крові та спинно-
мозковій рідині (СМР). Визначення 
рівня лактату є першою ланкою в склад-
ній системі діагностики МТХД. Лактат 
накопичується у хворого унаслідок ана-
еробного розпаду глюкози.

Підвищений рівень лактату в СМР є 
важливим показником ураження ЦНС, 
проте він легко може викликатися стре-
сом (страх венопункції), надмірними 
скороченнями м’язів (епілептичний 
стан), аноксією й іншими порушеннями. 
Достовірне значення дають лише резуль-
тати, отримані на підставі двох або біль-
ше досліджень рівня лактату крові. У де-
яких пацієнтів з підтвердженим мітохон-
дріальним дефектом не виявляють нако-
пичення лактату в крові або сечі, проте 
в СМР цей показник часто підвищений. 
При деяких типах органічних ацидурій 
виділення лактату із сечею може бути 
підвищеним (Е.Д. Белоусова, 2008). 
Його рівень може підвищуватися при 
багатьох системних порушеннях під 
впливом накопичення токсинів. Тому 
гіпоксія, гіпотонія, кардіоміопатія, нир-
кова дисфункція, шок, сепсис супрово-
джуються підвищенням рівня лактату. 
Однак встановлено, що підвищення 
 рівня лактату притаманне і деяким 
 метаболічним захворюванням (орга-
нічні ацидурії, дефекти циклу Кребса, 
метаболізму пірувату, окиснення жир-
них кислот, метаболізму глікогену, де-
фекту біо тинідази і тіаміну, порушенню 
комплексу окисного фосфорилювання 
в міто хондріях; C.M. Quinzii et al., 2008). 
Відомо, що у пацієнтів з ураженням 
ЦНС вміст лактату збільшується тільки 
у СМР (R.J. Rodenburg, 2011). Завдяки 
появі магнітно-резонансної спектроско-
пії (МРС) стало можливим визначення 
рівня лактату в мозку неінвазивним ме-
тодом. Загалом встановлено, що підви-
щення рівня лактату є інформативним, 
але існує обмеження: при синдромах 
Кернса – Сейра, Лебера, MERRF його 
концентрація може бути незначно під-
вищена або нормальна (P.F. Chinnery 
et al., 2000). Підвищений рівень креа-
тинкінази притаманний мітохондропа-
тіям, дефектам окиснення жирних кис-
лот і гліколізу. 

Зміна рівня сечової кислоти має вели-
ке інформативне значення: підвищення 
свідчить про порушення обміну жирних 
кислот і мітохондріальну дисфункцію, 
а зниження – про порушення обміну пу-
ринів або дефіцит кофактора молібдену. 
Зниження рівня міді притаманне хворо-
бі Менкеса, церулоплазміну – хворобі 
Вільсона, Менкеса.

Гіпотиреоз та гіпопаратиреоз у поєднан-
ні з іншими ознаками притаманні міто-
хонд ропатіям. 

Особливе значення дослідники нада-
ють пошуку гострої метаболічної хвороби 
в неонатальний період у так званий без-
симптомний інтервал, коли у малюків 
уже з другого дня життя розвивається 
м’язова гіпотонія, виникають проблеми 

з вигодовуванням, блювання, млявість, 
аномальне дихання, церебральні па-
роксизми. У таких випадках результати 
стандартних лабораторних досліджень 
найчастіше бувають нормальними або 
свідчать про інфікування (A. Jeyakumar 
et al., 2009).

Жодна з клінічних ознак не є специфіч-
ною або помітною. Підозра на те, що па-
цієнт має мітохондріальне порушення, 
виникає в тому випадку, коли доведена 
наявність щонайменше двох хронічних 
і нез’ясованих симптомів з вищезгаданого 
великого переліку, які переважно спосте-
рігаються в двох не пов’язаних один з од-
ним органах (Д.В. Влодавец и др., 2008).

Для діагностики мітохондріальних 
 захворювань, на думку N. Blau (2010), 
необхідне проведення таких досліджень: 
визначення вмісту лактату і пірувату 
у крові, кетонових тіл у крові, амінокис-
лот у крові та сечі, органічних кислот 
у сечі; комп’ютерна томографія (КТ) 
або магнітно- резонансна томографія 
(МРТ) чи МРС головного мозку. Слід 
підкреслити, що взяття зразків необ-
хідно проводити у пацієнтів після при-
йому ними їжі (N. Blau, 2010; G.F. Hoff-
mann, 2011). 

Деякі автори відзначають, що в одній 
або декількох біологічних рідинах біль-
шості пацієнтів можна знайти накопи-
чення метаболітів, асоційованих із мі-
тохондріальним обміном (E. Holmes et al., 
2006). Ми вважаємо, що в діагностиці 
мітохондропатій особливу увагу слід 
звернути на концентрацію лактату, 
бо після відновлення і трансамінування 
накопиченого пірувату утворюється над-
лишок лактату й аланіну.

Якщо на шляху окиснення пірувату 
зустрічається серйозна перешкода, і пе-
риферичні тканини не можуть адекватно 
видалити продукований лактат, то він 
накопичується в крові, сечі та/або СМР, 
залежно від ураженої тканини. Знижена 
активність дихального ланцюга прово-
дитиме зміну рівноважного стану реакції 
лактатдегідрогенази в процесі перетво-
рення пірувату в лактат. Тому у пацієнтів 
з дефектом дихального ланцюга має ви-
являтися підвищене відношення лактат/
піруват у крові, тоді як недостатність 
піруватдегідрогенази повинна призводи-
ти до нормального відношення лактат/
піруват. Проте цей механізм не у всіх ви-
падках виявляється корисним для дифе-
ренційної діагностики. Більше того, 
у деяких пацієнтів накопичення лактату 
в крові або сечі не відбувається.

Встановлено, що сучасний метод газо-
вої хроматографії дозволяє виявити від-
повідні метаболіти (A. Amirav et al., 2008). 
Корисним також може бути визначення 
концентрації й асоційоване з ним відно-
шення кетонових тіл, ацетоацетату 
і 3-гідро ксибутрату (E.Y. Plotnikov et al., 
2009). У деяких пацієнтів з мітохондріаль-
ним порушенням спостерігаються кетоз 
і кетоацидурія. Іншим маркером міто-
хонд  ріального дефекту може бути нефізіо-
логічне підвищення рівня кетонових тіл 
після їди (В.В. Бережной и др., 2009; 
А.С Сенато рова, 2009). Підвищене відно-
шення 3-гідро ксибутират/ацетоацетат 
може свідчити про наявність дефекту 
в печінковій тканині дихального ланцюга. 
За світовими і нашими даними, діагнос-
тичну цінність має аналіз амінокислот 
у крові та сечі. При мітохондріаль ному 

порушені у багатьох пацієнтів від бу-
вається підвищення рівня аланіну. На на-
явність дефекту дихального ланцюга може 
вказувати тяжка форма генералізованої 
амінацидурії, асоційованої з тубулопатією 
де Тоні – Дебре – Фанконі.

КТ і МРТ можуть надати важливу інфор-
мацію про локалізацію патологічних змін. 
Симетричні ураження в базальних ядрах 
і стовбурі головного мозку переконливо 
вказують на наявність синдрому Лея. Ми 
разом із З.З. Рожковою набули досвід ви-
явлення підвищеного вмісту лактату у спе-
цифічних ділянках головного мозку за до-
помогою протонної МРС (J.A. da Rocha 
et al., 2008; R.P. Saneto, 2008).

У здорових людей швидкість кето -
генезу, а отже – рівень ацетоацетату і 3-гідр-
    о ксибутирату в крові після їди  знижується, 
проте при мітохондріальних порушеннях 
він може підвищуватися (В.В. Бережной, 
2009). Підвищений рівень аміаку в сирова-
тці крові, підвищений рівень концентрації 
креатинкінази або білка в СМР не є показ-
никами міто хондріального порушення. 
У разі виявлення порушення слід брати 
до уваги дефекти орнітинового циклу, ци-
роз печінки, м’язову дистрофію або нек-
роз головного мозку. Проте пацієнти із син-
дромами Кернса –Сейра і Лея часто мають 
підвищену концентрацію білка в СМР. 

Своєчасна діагностика МТХД мож-
лива на всіх етапах онтогенезу людини. 

Мож ливе і проведення пренатальної діа-
гнос тики (Б.Ф. Ванюшин, 2006). 
Виконані нами попередні популяційні 
дослід ження (О.Я. Гречаніна, Ю.Б. Гре-
ча ніна, В.А. Гусар, 2009) дозволили ви-
значити мітохондріальні гаплотипи насе-
лення України для оцінки різноманітно-
сті, ступеня споріднення популяції 
і впливу генетичного фону на прояви 
мітохондріальних захворювань. Вперше 
охарактеризована структура мітохондрі-
ального генофонду населення України 
за даними поліморфізму нуклеотидних 
послідовностей, гіперваріабельний сег-
мент І (ГВС1) контрольного регіону і ко-
дуючих регіонів мтДНК (рис. 1).

Ми оцінили також вплив популя ційних 
поліморфізмів. У вибірці пацієнтів вияв-
лено додаткові поліморфізми (генетич-
ний фон) у гаплогрупах U5, T, X, які мо-
жуть відігравати важливу роль у проявах 
мітохондріальних захворювань (рис. 2).

Отримані дані свідчать про генетичні 
особливості мтДНК у сучасній україн-
ській популяції, а також обґрунтовують 
необхідність їх обліку для ефективного 
прогнозування, діагностики та профілак-
тики моногенної і мультифакторної па-
тології, асоційованої з функціональною 
недостатністю мітохондрій.

Нам вдалося визначити вплив полімор-
фізмів мтДНК і поліморфних варіантів 
генів С677T MTHFR, А66G MTRR на клі-
нічні прояви мітохондріальної дисфункції.

Концепція дослідження передба чала 
доведення запропонованого положення: 
вплив поліморфізмів мтДНК на вираже-
ність МТХД відбувається внаслідок пато-
логічного трансформування поліморфізмів 
мтДНК на тлі зміненого статусу метилю-
вання як головного модифікатора геному 
та наявності тригера.

Метою роботи було розроблення ново-
го напряму вивчення фундаменталь-
них і прикладних проблем клінічного 

Ю.Б. Гречаніна, д. мед. н., О.Я. Гречаніна, д. мед.н., професор, Д.В. Школьнікова, 
кафедра медичної генетики Харківського національного медичного університету

Мітохондріальні хвороби: 
генетична епідеміологія, діагностика та лікування

Рис. 2. Медіанна мережа, яка відображає філогенетичні відношення гаплотипів мтДНК у вибірці 
пацієнтів із клінічно встановленою мітохондріальною патологією

Рис. 1. Медіанна мережа, яка відображає філогенетичні відношення гаплотипів мтДНК  
у популяції українців
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поліморфізму та генетичної гетеро-
генності мітохонд ріальної дисфункції, 
пов’язаної зі складною взаємодією 
популяційно- генетичних  факторів, що 
здатні сформувати схильність до пору-
шень енергетичного обміну на тлі зміне-
ного епігенетичного статусу.

Були проведені молекулярно-генетичні 
дослідження; визначено частоту МТХД 
у структурі спадкових синдромів, вивчено 
клініко-генетичні особливості МТХД і па-
тогенетичні механізми мітохондріальних 
енергетичних порушень; створено діагнос-
тичні алгоритми для проведення генетич-
ного скринінгу МТХД у досліджуваній 
популяції (рис. 3). 

Вивчення поліморфізмів мтДНК доз-
волило встановити асоціації з патологією. 
Відмічене найчастіше включення в пато-
логічний процес органів і систем при по-
ліморфізмах тРНК-лізин: 8697G/A; 
8860G; 8701G/А; 8856G/А; 8860А (CRS); 
8251G/А; 8472С/Т; 8448Т/С; 8994G/А; 
8337Т/С; 8794С/Т; 8584G/А; 8701А/G 
та при амінокислотній заміні тРНК-лізин 
(syn, thr/ala, pro/leu, met/val, met/thr, his/
tyr, ala/thr), енцефалопатії асоційовані 
з тРНК-лізин і новими мутаціями (тРНК- 
лейцин; 3624А/G; 3594С/Т; 3705G/А; 
3505А/G; 3552Т/А). Ураження м’язової, 
травної, серцево-судинної, ендокринної 
систем, органа зору частіше були асоці-
йовані з поліморфізмами тРНК-лізин.

Доведена ймовірність залучення у па-
тогенез МТХД не тільки специфічних 
для синдрому мутацій, а й генетичного 
оточення. При виявленій новій мутації 
фатального синдрому Лея 12706С гена 
ND5 у тканині мозку були присутні мута-
ції F124L і Е145G ND5, які, ймовірно, 
стали причиною мутацій у зародкових 
клітинах матері та змінили, скоріш за все, 

функціо нально важливі сайти, залучені 
в перенесення протонів, призвели до змі-
ни протонного каналу і значно вплинули 
на фенотип синдрому Лея.

На підставі отриманих даних та з ураху-
ванням клінічних критеріїв для діагности-
ки мітохондріальних захворювань Niy me -
gena (N.J. Wolf, J.A. Smeitinik, 2002) роз  -
роблено континуум клінічних ознак 
МТХД, генетичний наві гатор (рис. 4), клі-
нічний маршрут пацієнта з МТХД, алго-
ритм діагностики МТХД.

Всесвітнє товариство мітохондріальної 
медицини розробило мітохондріальні 
діа гностичні критерії, які використову-
ються у процесі уточнювальної диферен-
ційної діагностики (N.J. Wolf, J.A. Smei-
tinik, 2002). Наш досвід свідчить про їх 
ефективність та інформативність, про 
доказовість результатів. Але у багатьох 
країнах ці критерії можуть бути технічно 
недоступними для використання у пов-
ному обсязі та дуже дорогими в плані 
досліджень для пацієнтів. Саме тому ми 
спростили для повсякденного викори-
стання алгоритм обстеження, виходячи 
з об’єктивних обставин. Але таке спро-
щення знижувало б доказовість виснов-
ків, і тому ми поділили цей процес на два 
рівні – базовий і додатковий із залучен-
ням різних лабораторій і відповідних за-
кладів у світі.

Клінічні критерії
Нейром’язові прояви (максимум 2 бали):
а) прогресуюча зовнішня офтальмопле-

гія (2 бали);
б) птоз і гіпомімія (1 бал);
в) непереносимість фізичного наванта-

ження, відмова від фізичних вправ (1 бал);
г) слабкість м’язів (1 бал);
д) рабдоміоліз (1 бал);
е) порушення на електроміограмі (1 бал).

ЦНС і залучення інших органів (макси-
мум 2 бали):

а) ізольоване залучення ЦНС (1 бал);
б) залучення будь-яких інших ізольова-

них систем органів (1 бал);
в) залучення двох або більше систем ор-

ганів (2 бали).
Метаболічні та візуальні дослідження 

(максимум 4 бали):
а) підвищений вміст лактату крові 

у 3 послідовних дослідженнях після їди 
(2 бали);

б) підвищений рівень лактату у СМР 
(2 бали);

в) підвищена концентрація аланіну кро-
ві (2 бали);

г) підвищений вміст аланіну у СМР 
(2 бали);

д) підвищений рівень трикарбоксильної 
кислоти у сечі (2 бали);

е) підвищення вмісту етилмалонової, 
3-метилглутаконової чи дикарбоксильної 
кислоти (1 бал);

ж) виявлені на МРС порушення у м’язах 
зі зниженим відношенням фосфокреати-
ну/Р (2 бали);

з) порушений сигнал Т2 у базальних 
ядрах при МРТ мозку (2 бали);

и) знижений обмін речовин у спокої 
чи дослідження фізичного навантаження 
(протокол велоергометрії; 2 бали).

Морфологія тканин (максимум 4 бали):
а) розірвані волокна при біопсії м’язів 

(2 бали якщо наявні, 4 бали якщо >2%);
б) дифузне зниження гістохімічної ре-

акції цитохром-С-оксидази (4 бали);
в) виявлена гістохімічна позитивна ре-

акція судин (сукцинатдегідрогеназа; 1 бал).
Підрахунок загальної кількості балів для 

оцінки клінічних критеріїв: точно – 
8-12 балів; можливо – 5-7 балів; ймовір-
но – 2-4 бали; малоймовірно – 1 бал.

Біохімічні критерії 
1. Респірометричні порушення м’язів чи 

фібробластів (<5%). Оцінка комплексу V, 
з’єднання та виведення білка через мі-
тохондріальну мембрану.

2. Імунохімічне порушення OXPHOS чи 
імунофлуоресцентних показників біоптату 
скелетних м’язів (кількісний аналіз набору 

ферментів OXPHOS у тканинах біоптату). 
Порушення набору ферментів OXPHOS 
добре визначається за допомогою цього 
дослідження.

3. Порушення (одиничне чи множинне) 
ферментів OXPHOS (вимірювання актив-
ності <5%). Дослідження має бути викона-
не на мітохондріях, виділених зі свіжої (не 
замороженої) тканини для мінімізації ри-
зику артефактів, що викликані заморожу-
ванням скелетних м’язів до виділення мі-
тохондрій. 

4. Порушений кількісний вестерн- 
блотинг обраних одиниць OXPHOS 
з комплексу I-V (рівня <5%). Вестерн-
блотинг може визначити порушення, 
не видимі у разі використання інших тех-
нологій. 

5. Порушений рівень CoQ10 (<50% кон-
трольного значення). Оцінка первинних 
порушень синтезу коензиму Q10.

6. Оцінка суперкомплексу: оптимальна 
функція OXPHOS потребує накопичення 
ферменту OXPHOS у суперкомплек-
сах, що дозволяє ефективно формувати 
швидкий транспорт електронів. Супер-
комплекси дають змогу ефективно ство-
рювати електрохімічний градієнт (про-
тон) комплексами I, III, IV, який потім 
використовується комплексом V для син-
тезу АТФ. Утворення суперкомплексу 
порушується при різноманітних хворобах 
OXPHOS:

а) якщо порушене утворення супер-
комплексу виявлене тільки при блакитно-
му нативному OXPHOS імуноблотуванні – 
0,5 бала, якщо в обох аналізах – 1 бал;

б) якщо порушене утворення мономе-
тричного ферментного комплексу наявне 
тільки у блакитному нативному OXPHOS 
імуноблотуванні – 0,5 бала, якщо в обох 
аналізах – 1 бал.

7. Порушена ферментна активність 
окисного фосфорилювання (кількісне ви-
значення у гелі ферментної активності 
окисного фосфорилювання в інтактних 
ферментах. Це особливо важливо при ви-
значенні активності АТФази комплексу V 
та асамблеї комплексу V.

Підрахунок загальної кількості балів для 
оцінки біохімічних критеріїв: малоймовір-
но – 0 балів; можливо >1; ймовірно =2; 
високоймовірно >2.

Генетичні критерії 
1. Деплеція мтДНК (число копій мтДНК 

<5%).
2. Ідентифікація підтвердженої патоген-

ної мтДНК чи нуклеарної мутації ДНК.
3. Ідентифікація передбачуваної пато-

генної мтДНК чи мутації ядерної ДНК 
(нуклеарна). Мутація потребує додат кових 
даних, що підтверджують пато логію. 

4. Мутація не виявлена.
Підрахунок балів для оцінки генетичних 

критеріїв: визначене захворювання – по-
рушені 1 чи 2 критерії; можливе – поруше-
ний 3-й критерій; не визначене – наяв-
ність 4-го критерію.

Примітка. Критерій 4: невиявлення му-
тації не виключає мітохондріальної хворо-
би через велику кількість генів, асоційова-
них із мітохондріальною хворобою, і вели-
кою кількістю невиявлених генетичних 
асоціацій. 

Нами розроблено й апробовано клініч-
ний маршрут пацієнта з підозрою на мі-
тохондріальну дисфункцію – діагностична 
одіссея (рис. 4). Наша одіссея відповідає 
діагностичному каскаду, запропонованому 
Johannes A. Mayr (рис. 5). 

При пошуку ознак мітохондріальних 
порушень ми визначаємо ключові клініч-
ні та біохімічні маркери МТХД: міопатич-
ного синдрому (слабкість, гіпотонія, 
атрофія м’язів, зниження толерантності 
до фізичних навантажень); ураження цен-
тральної та периферичної нервової сис-
теми (респіраторний дистрес- синдром, 
 порушення психомоторного роз витку, 
судоми, атаксія, пірамідні  порушення, 

Рис. 3. Молекулярно-генетичні дослідження (фрагмент сіквенса ГВС1 та аналіз поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів)

Рис. 4. Клінічний маршрут пацієнта з підозрою на МТХД – діагностична одіссея Рис. 5. Діагностичний каскад (за J.A. Mayr, 2011)
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порушення зору – зовнішня офталь-
моплегія, птоз тощо, полінейропатія). 
Не менш діагностично значущими були 
ознаки ураження печінки (прогресуюча 
гепатомегалія, фіброз, печінкова недо-
статність), серця (гіпертрофічна кардіо-
міопатія), нирок (тріада Фанконі – фос-
фатурія, глюкозурія, амінацидурія). Важ-
ливими ми вважаємо ендокринні пору-
шення (затримка росту, гіпоглікемія), 
порушення слуху (нейросенсорна глухо-
та), порушення зору (атрофія зорових 
нервів, пігментна дегенерація сітківки, 
катаракта), порушення шлунково- 
кишкового тракту (по вторне блювання, 
діарея).

Метаболіти, досліджувані нами у паці-
єнтів з підозрою на МТХД, включали 
лактат, піруват, аланін, креатинін, гідр -
оксибутират, ацетоацетат плазми/сиро-
ватки крові; лактат, аланін у СМР; мета-
боліти циклу Кребса, метилмалонову, 
3-метилглутаконову й етилмалонову кис-
лоти у сечі. 

Додаткові дослідження включали ерго-
метрію, спіроергометрію, МРС, наванта-
жувальний тест глюкозою, аланіном.

Наші нижченаведені спостереження 
 ві д ображають хід уточнювальної діагнос-
тики та лікування.

Клінічний випадок 1
Пацієнт Мн. Синдром Лея.
Клінічні ознаки: неспокій дитини, розвиток 

із незначною затримкою. Збільшення симп
томатики з 1 року 8 місяців після перенесе
ної інфекції, косоокість, плосковальгусна 
деформація стоп, невпевненість ходи, син
дром рухових порушень, затримка мовлен
нєвого розвитку, спастичний трипарез, ди
зартрія, когнітивна недостатність, поліпшен
ня на тлі енерготропної терапії. 

На момент звернення дитині 3 роки: часті 
поперхування, порушення сну, немотивова
на посмішка, підвищене потовиділення. 

У фенотипі: мармуровість шкірних по
кривів, поодинокі невуси, жорстке темне 
волосся, синофриз, довгі вії (національна 
особливість фенотипу), періорбітальні тіні, 
немотивована посмішка, косоокість, що 
розходиться, недостатньо розвинена під
шкірна жирова клітковина, деформація 
грудної клітки.

Лабораторні показники: лактат ↑, спів
відношення лактат/піруват ↑ – 22,6 (норма 
до 20), амінокислоти крові: ↑ триптофан, ↑ 
аргінін, ↑ лейцин, ↑ лізин, ↑ αаміномас
ляна кислота, MTHFR 677CC (нормальна 
гомозигота), MTRR 66 AG (гетерозигота), 
MTR 2756 AA (нормальна гомозигота), В9 – 
норма, В12 – норма. Біохімічний аналіз кро
ві: ↑ загальний холестерин. Мікроелементи: 

↓ цинк, ↓ мідь. Вірусологічне обстеження: 
виявлено ВЕБ.

Біопсія м’язів: мінімальні мітохондріальні 
аномалії (рис. 6). Спектроскопічний аналіз 
комплексів дихального ланцюга (2014 р.): 
мітохондріальна активність дихального лан
цюга в нормі. Незначно знижений вміст лак
татдегідрогенази.

Інструментальні дослідження: ультразву
кове дослідження (УЗД) – реактивні зміни 
паренхіми печінки, помірна гепатомегалія; 
УЗД нирок – піелектазія зліва; електроней
роміографія – ознаки грубого порушення 
проведення по кортикоспінальних шляхах. 
МРТ головного мозку (2014 р.): на рівні ба
зальних ядер симетричні зони зміненого 
МРсигналу (за рахунок геморагії або висо
кого вмісту білка), вогнище високого сигна
лу та ділянки низького сигналу – ознаки 
ішемії. МРкартина структурних змін у про
екції базальних ядер з обох боків і субепен
димарно тілу лівого бічного шлуночка, імо
вірніше – за рахунок метаболічної (мітохон
дріальної?) енцефалопатії з ураженням 
підкіркової сірої речовини (MELAS?). 
Не можна виключити ЦМВінфекцію. Кіста 
прозорої перегородки. МРТ з негативною 
динамікою.

Синдром Лея зі спинномозковим ура
женням.

Вивчення мітохондріальної ДНК: виявлена 
мутація 14487T>C гена MT-ND6, наявна 
в гетероплазмічному стані зі значенням 
88%, що дає змогу прогнозувати протеїнові 
зміни pMt t63Val.

Секвенування за Сангером: виявлена па
тогенна мутація у мітохондріальному геномі 
(m.144887) у дитини та матері.

Клінічний випадок 2
Пацієнт М., 2006 р. н. Діагноз: MELAS

синдром (мутація А3243G). Порушення об
міну сірковмісних амінокислот.

Клінічні ознаки: затримка розумового роз
витку; напади тонікоклонічних судом; емо
ційна лабільність; розгальмування; когнітивні 
порушення; не завжди виконує інструкції; 
періодичний біль у кінцівках; ходить нав
шпиньки. Хворий з народження. Наро дився 
в асфіксії в 35 тижнів – у матері прееклам
псія. До 1 року тричі хворів на гострі респі
раторні вірусні інфекції; анемія; гіпотрофія; 
тонікоклонічні судоми; слабкість у ногах; 
часті падіння; пірамідна недостатність.

У 6,5 року: напад блювання; судо
ми; втрата свідомості; вторинна (токсична) 

кардіоміопатія; лямбліоз; ВЕБ; синдром міні
мальної мозкової дисфункції; затримка пси
хомоторного розвитку; епісиндром.

З 7 років: когнітивна епілептиформна дез
інтеграція; психоорганічний синдром з інте
лектуальномнестичною недостатністю; по
рушення експресивного мовлення.

Молекулярне дослідження: полімеразна 
ланцюгова реакція, аналіз букального 
зішкрібу – виявлена мутація А3243П, що 
зумовлює розвиток синдрому MELAS. Кіль
кість мутантних копій у гені лейцинової РНК 
складає понад 40%.

Лабораторні показники: ↑ лактат, ↑ гомо
цистеїн, В9 – норма, В12 – норма, вірусоло
гічне обстеження до капсидного білка 
та ядерного антигену ВЕБ – результат пози
тивний. Біохімічний аналіз крові: ↑ аспартат
амінотрансфераза, ↑ сечовина, ↑ лактатде
гідрогеназа, ↑ креатинкіназа. ГХМСС – ви
явлені зміни метаболітів: грибів, зокрема 
дріжджів, бактерій у травному тракті, кістко
вої тканини, нейротрансмітерів, зниження 
триптофану, кетоз, недостатність В6, В9, ко
ензиму Q10.

Молекулярний аналіз: MTHFR 677CC 
(нормальна гомозигота), MTRR 66 AА (нор
мальна гомозигота), MTR 2756 AA (нор
мальна гомозигота); ВЕРХ амінокислот крові: 
↓ метіонін, ↓ цистин, ↓ глутамін, ↓ цитрулін, 
↓ треонін, ↓ гліцин, ↓ серин.

Інструментальні дослідження: електро
нейроміографія у 3 роки – змін не виявле
но; МРТ головного мозку в 6,5 року – 
 МРознак вогнищевого ураження паренхі
ми не виявлено; електроенцефалографія – 
пароксизмальна біоелектрична активність 
головного мозку; ехоенцефалоскопія – 
 ознаки внутрішньочерепної гіпертензії; 
 реоенцефалографія – порушений венозний 
відтік, асиметрія кровонаповнення; електро
кардіографія – порушення процесів репо
ляризації міокарда у верхівково бічній ді
лянці; функціональна кардіографія – зни
ження амплітуди I тону, фрагментований 
систолічний шум; УЗД щитоподібної 
 залози – гіперплазія 12 ступеня; ехокар
діографія – періодично мезосистолічні про
лапси мітрального клапана 1 ступеня, 
фракція викиду – 64%, у лівому шлуночку – 
тонкі аберантні хорди. Рентгено графія 
попереково крижового відділу хребта – пе
рехідний поперековокрижовий хребець 
із явищами сакралізації, Spina bifida S1, S2. 
Нестабільність L2L3L4L5.

Дитина перебуває на обліку в Харківсь
кому міжобласному спеціалізованому 
медико генетичному центрі протягом 3 ро
ків, лікується відповідно до клінічного про
токолу та додаткових призначень з ураху
ванням результатів досліджень із перма
нентним позитивним ефектом.

Лікування при МТХД. Основні вимоги: 
лікування має бути доказовим, раціо-
нальним, ефективним, безпечним, вра-
ховувати спектр застосовуваних препа-
ратів та їх дії, а також біологічні власти-
вості препаратів і їх компонентів, у тому 
числі взаємодії цих компонентів, без 
спрощення розуміння патофізіологічних 
процесів (табл.).

Сучасні підходи до ведення та лікування 
пацієнтів з мітохондріальними хворобами 
і мітохондріальною дисфункцією буде ви-
кладено в наступній публікації.

Вкрай необхідна термінова просвітниць-
ка робота серед населення і лікарів усіх 
спеціальностей із проблем мітохон -
дріальної медицини, без якої жодні ге-
нетичні програми не дадуть очікуваного 
ефекту і не збільшать кількість хво-
рих, які отримають адекватну медичну 
 допомогу.
1 листопада у Харківському міжобласно-
му спеціалізованому медико-генетичному 
центрі планується відкриття першої 
в Україні клініки мітохондріальної та епі-
генетичної медицини.

Ю.Б. Гречаніна, д. мед. н., О.Я. Гречаніна, д. мед.н., професор, Д.В. Школьнікова, 
кафедра медичної генетики Харківського національного медичного університету

Мітохондріальні хвороби: 
генетична епідеміологія, діагностика та лікування

Рис. 6. Волокна на 4,9 та 1 рік –  
«червоні волокна», волокна в центрі під ними 

розірвані – дрібні незафарбовані темні  
«тріщинки». Гоморі трихром, Т40×1

Таблиця. Методи лікування мітохондріальних захворювань

Нозологічна форма/ензимний 
дефект Основні рекомендовані курси терапії

Синдром Кернса – Сейра
Хронічна прогресуюча зовнішня 
 офтальмоплегія

Дієта зі зниженим вмістом вуглеводів (до 10 г/кг маси тіла)
Коензим Q10 у дозі 90200 мг на добу
Цитохром С 4,0 мл в/м або в/в 
Lкарнітин 50 мг/кг
Антиацидотичний засіб
Вітамін С до 2 г на добу
Вітамін Е до 300500 мг на добу

Мітохондріальна енцефаломіопатія, 
 лактатацидоз, інсультоподібні епізоди 
(MELAS)

Дієта зі зниженим вмістом вуглеводів (до 10 г/кг)
Коензим Q10 90300 мг на добу
Бурштинова кислота 10 мг/кг
Цитохром С 4,0 мл в/м або в/в
Нікотинамід до 500 мг на добу
Рибофлавін 100 мг на добу
Lкарнітин 5075 мг/кг
Антиацидотичний засіб
Вітамін С до 2 г на добу
Вітамін Е до 300500 мг на добу

Підгостра некротизуюча енцефаломіопатія 
Синдром Лея/дефіцит  піруваткарбоксилази
Лактатацидоз/дефіцит 
 піруваткарбоксилази

Кетогенна дієта з підвищеним вмістом жирів (до 75% калорійності 
раціону)
Біотин 10 мг на добу
Антиацидотичний засіб

Фумарова ацидурія
Дієта, збагачена вуглеводами; часте годування
Цитохром С 4,0 мл в/м або в/в 
Коензим Q10 6090 мг на добу

αКетоглутарова ацидурія
Тіамін 50200 мг на добу
Ліпоєва кислота 100500 мг на добу
Антиацидотичний засіб

Синдром Барта

Коензим Q10 90200 мг на добу
Цитохром С 4,0 мл в/м або в/в 
Бурштинова кислота 10 мг/кг
Lкарнітин до 100 мг/кг
Антиацидотичний засіб
Вітамін С до 1 г на добу
Вітамін E до 300 мг на добу

Глутарова ацидурія 2 типу

Дієта зі зниженим вмістом жирів (15% калорійності раціону) і білків 
(<20%), підвищеним вмістом вуглеводів (6570%)
Lкарнітин 100 мг/кг на добу
Рибофлавін до 150 мг на добу

Дефіцит ацилСоА дегідрогенази жирних 
кислот із різною довжиною ланцюга

Дієта зі зниженим вмістом жирів (1520% калорійності раціону) 
і підвищеним вмістом вуглеводів (більше 60%), часте дробне 
харчування
Lкарнітин до 100 мг/кг на добу
Рибофлавін 2550 мг на добу

Продовження. Початок на стор. 34.
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Бронхіальна астма у дітей:  
клінічна практика та доказова медицина

Бронхіальна астма (БА) – це найпоширеніше хронічне захворювання дихальних шляхів у дітей. Незважаючи на те що кожен 
педіатр чи сімейний лікар стикається з такими хворими, існують міжнародні стандарти діагностики та лікування, у клінічній 
практиці досі зустрічаються випадки гіпо- та гіпердіагностики захворювання, грубі помилки у лікуванні дітей з БА. Складність 
ведення педіатричних хворих із БА пов’язана з різноманітністю клінічних проявів, що можуть відрізнятися від симптомів 
у дорослих, обмеженістю діагностичних можливостей у дітей молодшого віку тощо. Крім того, серед батьків і деяких лікарів 
поширені застарілі переконання щодо лікування БА, яке не лише стає неефективним, а й може нашкодити здоров’ю дитини. 

Завідувачка кафедри 
 педіатрії № 2 Львів-
ського національного 
медич ного університету 
імені Данила Галиць-
кого, доктор медичних 
наук, професор Леся 
Василівна Беш у рамках 
науково-прак тичної 
онлайн-конференції 
«Дитяча алергологія 

вчора, сьогодні, завтра» розглянула дуже важ-
ливі аспекти діагностики та лікування педіа-
тричних пацієнтів з БА, порівняла ключові 
положення міжнародних рекомендацій із ре-
аліями вітчизняної практики, які слід негайно 
коригувати для збереження здоров’я дитячого 
населення.

– Сьогодні БА належить до контрольова-
них захворювань, тактика лікування її чітко 
прописана у міжнародних узгоджувальних 
документах. Український протокол щодо 
ведення дітей з БА відповідає міжнародним 
стандартам. Проте часто виникає розбіж-
ність між доказовою медициною та клініч-
ною практикою, що є підґрунтям для ви-
никнення багатьох проблем. Якщо розгля-
нути «піраміду доказовості», то на верхівці 
розташований метааналіз, проте в основі 
лежить думка експерта, який безпосередньо 
працює з хворим. Таким чином, при вирі-
шенні складних питань щодо ведення паці-
єнта з БА слід враховувати дві позиції: дока-
зової медицини та клінічної практики. 

Коли діагностувати та починати 
терапію БА? 

В останніх переглядах узгоджувального 
документа Глобальної ініціативи з астми 
(GINA) наведені конкретні та доступні для 
клініциста алгоритми дій. Проте у дітей мо-
лодшого віку БА може мати різний перебіг, 
який відрізняється від такого у дорослих 
пацієнтів. При повторних епізодах бронхо-
обструкції (задишка, свистливе дихання, 
нападоподібний кашель) у дитини про БА 
слід подумати при наявності таких ознак: 

• атопічний анамнез (збільшує вірогід-
ність БА, але не є обов’язковим критерієм 
встановлення діагнозу);

• періодичність виникнення симптомів: 
щонайменше 3 епізоди бронхообструкції 
із задокументованим покращенням після 
застосування β2-агоністів короткої дії;

• один тяжкий епізод бронхообструкції, 
через який дитина потребувала госпіта-
лізації і застосування системних кортико-
стероїдів;

• виникненню загострень передувала 
не лише вірусна інфекція, а й дія алерге-
нів чи фізичні навантаження. 

Складним моментом є проведення дифе-
ренційної діагностики БА від бронхооб-
структивного синдрому, спровокованого 
інфекцією. Слід підкреслити, що виникнен-
ня бронхообструкції на фоні інфекції не ви-
ключає БА, але вірогідність діагнозу є знач-
но вищою, якщо ці епізоди спостерігалися 
не у зв’язку зі впливом інфекційного агента. 
Лікар будь-якої спеціальності (у тому числі 
сімейний лікар, педіатр) може призначити 
пацієнту з підозрою на БА пробну базисну 
терапію, ефективність якої буде підтвер-
дженням діагнозу. 

Найкращим варіантом для лікування при 
будь-якому захворюванні є монотерапія. 
Згідно з останніми рекомендаціями GINA, 
як стартова терапія першочергового вибору 

є інгаляційні глюкокортикостероїди (іГКС). 
Альтернативою для лікування при БА є ан-
тилейкотрієнові препарати (як монотера-
пія – при легкій БА, у комбінації з іГКС – 
при середньотяжкій БА), які застосовуються 
у випадках, якщо пацієнт не може або не хоче 
приймати іГКС, погано переносить лікуван-
ня іГКС або має супутній алергічний риніт. 

Незважаючи на існуючі міжнародні реко-
мендації щодо обстеження та лікування па-
цієнтів з БА, на практиці часто виникають 
парадоксальні ситуації. Згідно зі світовими 
даними, приблизно у 40% хворих БА має 
епізодичний (інтермітивний) легкий пере-
біг. У таких клінічних ситуаціях лікарі часто 
сумніваються щодо наявності у пацієнта БА 
та не призначають терапію. 

При інтермітивній БА використовують 
дві стратегії: тривалу базисну терапію та те-
рапію за потребою. Сьогодні світова медич-
на спільнота віддає перевагу першому варі-
анту, проте терапія за потребою, яка за ос-
танній рік зазнала істотних змін, також має 
місце у клінічній практиці. Донедавна як те-
рапію за потребою призначали β2-агоністи 
короткої дії. Проте у зв’язку із тим, що біль-
шість летальних випадків у хворих на БА 
пов’язана з передозуванням β2-агоніста ко-
роткої дії через викликану нечутливість 
β2-рецепторів, GINA рекомендує як терапію 
за потребою разом з β2-агоністом короткої 
дії призначати іГКС. 

В основі лікування пацієнтів з БА лежить 
інгаляційна терапія. Проте слід підкресли-
ти, що не існує найкращого універсального 
способу проведення інгаляції. Зазвичай при 
виборі способу доставки інгаляційних лі-
карських засобів лікарі віддають перевагу 
небулайзеру. Але існують ситуації, особливо 
при лікуванні дітей молодшого віку, коли 
цей спосіб не підходить, наприклад, під час 
інгаляції дитина плаче, що супроводжується 
значним зниженням легеневої депозиції 
 лікарського засобу аж до мінімальної. Тому 
застосування дозованих аерозолів через 
спейсер є альтернативним способом до-
ставки діючої речовини у дихальні шляхи 
у дітей.

Важливою для обговорення проблемою є 
БА у підлітків. З одного боку, у дітей цієї ві-
кової категорії завдяки широким діагнос-
тичним можливостям легко визначити на-
явність хвороби, але з іншого – складно 
досягти бажаного контролю симптомів. 
Сьогодні виділяють низку причин цього па-
радоксу, серед яких найбільш значущою є 
низька прихильність підлітків до лікування. 
Неба жання дотримуватися рекомендацій 
лікаря пов’язана з особливостями їх психо-
емоційного стану (агресивна налаштова-
ність, страх здаватися хворим перед ровес-
никами, формування власної «правильної» 
думки тощо). Тому лікарю необхідно врахо-
вувати цей аспект та обрати ту стратегію, 
яка дозволить досягти високої прихильності 
хворого до лікування, і, як наслідок, отри-
мати бажаний результат. 

У Канаді у 2012 р. було проведено когорт-
не ретроспективне дослідження за участю 
227 дітей з БА легкого та середньотяжкого 
ступеня, метою якого було оцінити прихиль-
ність пацієнтів до різних схем терапії. 
Учасників дослідження розподілили на 2 гру-
пи: 1-ша група отримувала монтелукаст, 
2-га – іГКС. У результаті було виявлено, що 
виконували рекомендації лікаря 97% учасни-
ків 1-ї групи, у той час як 2-ї групи – лише 
62% (F.M. Ducharme et al., 2012). 

Одним із критеріїв, який забезпечить ви-
сокий рівень довіри пацієнта до лікаря, є ін-
дивідуальний підхід до кожного пацієнта. 
Тому завдання лікаря обрати той лікарський 
засіб, який буде оптимальним для пацієнта 
як за клінічними, так і за економічними ха-
рактеристиками. На українському фарма-
цевтичному ринку монтелукаст представле-
ний в тому числі й добре відомим препа ратом 
Глемонт (фармацевтична компанія «Гленмарк 
Фармасьютикалз Лтд»), біо еквіва лент ним 
оригінальному монтелукасту. У лікуванні па-
цієнтів з патологією алергічної природи важ-
ливо враховувати вміст допоміжних речовин 
у препараті. Так, до складу лікарського засобу 
Глемонт входить мінімальна кількість допо-
міжних речовин. Препарат не містить барв-
ників. Монтелукаст, на відміну від бронхолі-
тиків та муколітиків, забезпечує тривалий 
протизапальний ефект, зменшує частоту 
і тяжкість обструкції, а отже й професійне 
навантаження на лікарів. Препарат Глемонт 
застосовується у дітей віком 2-5 років у дозі 
4 мг 1 раз на добу, 6-14 років – 5 мг 1 раз 
на добу, старше 15 років – 10 мг 1 раз на добу. 

Завдяки досягненням фармакології з’я-
вилося значно більше можливостей ліку-
вання пацієнтів з БА (зокрема, завдяки 
 монтелукасту), проте іГКС залишаються 

 основною опцією у веденні таких хворих. 
Серед парадоксів у лікуванні дітей з БА і досі 
зустрічається стероїдофобія (як серед пацієн-
тів, так і серед лікарів), безпідставне призна-
чення дітям з діагностованою БА антибіоти-
ків, відхаркувальних засобів, спазмолітиків, 
імуномодуляторів, самовільне зниження дози 
або припинення застосування базисних пре-
паратів. Часто пацієнт сприймає БА як епізо-
дичну хворобу, тому віддає перевагу лікуван-
ню «від нападу до нападу». Завданням лікаря 
є пояснити пацієнту та його родичам, що БА 
є хронічною хворобою, яка потребує постій-
ного базисного лікування.

При веденні загострень БА у госпітальних 
хворих нерідко допускають такі грубі помил-
ки: проведення невиправдано інтенсивної 
інфузійної терапії, введення спазмолітиків, 
одночасне застосування пероральних та ін-
галяційних β2-агоністів, призначення фізіо-
терапії чи недозволених для інга лю вання 
речовин (мінеральних вод, трав’яних відва-
рів тощо). 

Отже, протокольні стандарти лікування па-
цієнтів з БА покликані допомагати лікарю 
у прийнятті рішень, проте вони не звіль-
няють його від потреби клінічно мислити 
та індивідуалізувати лікування. На сьогодні 
не існує універсального, ідеального підходу 
до лікування БА, проте є широкий діа пазон 
терапевтичних можливостей, серед яких 
необхідно обрати ту опцію, яка буде дієвою 
у конкретному клінічному випадку. 

Підготувала Ілона Цюпа ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА
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В.В. Корнєва, к. мед. н., доцент, В.Г. Козачук, к. мед. н., доцент, кафедра педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Лихоманка у дітей раннього віку: сучасні особливості перебігу 
та лікування на етапі первинної медичної допомоги

Одним із важливих завдань реформування системи охорони здоров’я в Україні є вдосконалення 
первинної медико-санітарної допомоги та підвищення якості підготовки спеціалістів для роботи в цій 
ланці системи охорони здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і Дитячий фонд ООН 
ЮНІСЕФ розробили стратегію «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку» (ІВХДВ) для дітей віком 
до 5 років. У цьому регламентаційному документі подані сучасні алгоритми ведення дітей з найбільш 
поширеними у практиці медичних працівників первинної ланки серйозними симптомами [2, 15]. 
Одним із найчастіших клінічних симптомів у дітей, з якими звертаються до фахівців первинної ланки, 
є лихоманка. Протягом перших 5 років життя у дитини відзначається зазвичай 4-6 епізодів підвищення 
температури тіла. Звернення з приводу лихоманки у дітей складають 35% всіх амбулаторних звернень 
в педіатрії. Діти з лихоманкою становлять 20% всіх пацієнтів дитячих відділень невідкладної допомоги 
в світі [7]. Лихоманка необхідна як невід’ємна частина захисної реакції організму. 

Біологічне значення лихоманки полягає в підвищенні імунної 
реактивності організму за рахунок активації фагоцитозу, підвищення 
синтезу інтерферону, стимуляції гострофазної відповіді на запален-
ня, що в цілому сприяє активації функції імунної системи. Позитивна 
дія лихоманки полягає також у послабленні бактеріальної проліфе-
рації та підтримці мембранного гомеостазу під час захворювання. 
Висока температура тіла перешкоджає синтезу ліпополісахаридів 
грамнегативними бактеріями, що зменшує ризик бактеріальних змін 
у хворого [10, 16, 17, 22]. 

Серед станів, які супроводжуються підвищенням температури тіла, 
виділяють гіпертермічний синдром – патологічний процес, що роз-
вивається на тлі лихоманки, частіше тривалої, яка призводить до зри-
ву компенсаторних можливостей терморегуляції та характеризується 
поліорганними мікроциркуляторними й метаболічними розладами 
[1, 10, 23].

Незважаючи на велику кількість аргументів на користь необхід-
ності помірної гіпертермії під час інфекції, при підвищенні темпера-
тури тіла вище певних значень лихоманка може стати небезпечною. 
Тому батьки та лікарі часто занепокоєні з приводу можливих неспри-
ятливих наслідків лихоманки, що призвело до виникнення поняття 
«фобії лихоманки» [10, 20]. 

Важливим питанням є тривалість лихоманки. У більшості випад-
ків лихоманка, зумовлена вірусними інфекціями, минає через кілька 
днів. Лихоманка, що триває довше 5 днів, може вказувати на наяв-
ність у дитини більш тяжкого захворювання, і, як наслідок, необхід-
но вирішувати питання щодо госпіталізації [9, 15]. 

Клініцисти у своїй роботі найчастіше використовують таку града-
цію лихоманки: субфебрильна (37,1-38,0 °С); помірна фебрильна 
(38,1-39,0 °С); висока фебрильна (39,1-41,0 °С); гіперпіретична (по-
над 41,0 °С) [7].

На думку Ю.В. Марушка, у дітей раннього віку підвищення тем-
ператури тіла відбувається набагато частіше, ніж у дітей старшого віку 
і дорослих. Це пов’язано з невеликими розмірами тіла, відносно не-
великою кількістю підшкірної жирової клітковини, великим співвід-
ношенням площі поверхні тіла та маси, ризиками перегріву тіла, 
незрілістю імунної системи, частими респіраторними та бактеріаль-
ними захворюваннями [10].

Хорошим клінічним прийомом, що дозволяє відрізнити лихоман-
ку, зумовлену захворюванням, від можливого перегріву є визначення 
різниці між температурою шкіри живота і п’яти. Якщо вони однако-
ві, то можливий перегрів, а більш низька температура п’яти частіше 
вказує на інфекційну лихоманку з периферичним вазоспазмом [10].

У новонароджених, дітей перших місяців життя при температурі 
тіла вище 38 °С, а в старшій віковій групі – при 39-40 °С і вище ви-
никає ризик судомного синдрому, при якому розвиваються так звані 
фебрильні судоми [4,11]. Фебрильні судоми (ФС) – це судоми, які 
виникають у дітей віком від 6 місяців до 6 років при підвищенні тем-
ператури тіла понад 38 °С без ознак запалення нервової системи. 
Виникнення ФС пов’язують із віковими особливостями метаболіч-
них процесів, що притаманні 5-6% дитячої популяції віком від 6 
до 60 місяців життя. Метаболічно-електролітна зміна у дитини може 
викликати короткочасний судомний напад [11, 20]. 

При відсутності підвищення температури тіла судоми зазвичай 
не виникають. Деякі діти з ФС мають генетичну схильність до них, 
а лихоманка знижує поріг судомної готовності. 

Незважаючи на переважно доброякісний характер ФС, у міжна-
родних та українських рекомендаціях звертається увага, що дитина 
віком до 12 місяців за наявності лихоманки, яка супроводжується 
судомами, потребує госпіталізації для проведення диференційної 
діагностики. Такий підхід використовується в першу чергу, якщо ди-
тина перед цим отримувала антибіотики, оскільки прийом останніх 
може маскувати симптоми менінгіту; коли є підозра на відсутність 
планової імунізації до гемофільної інфекції типу b (Haemophilus 
influenzae type b) чи непланової – до пневмокока (Streptococcus 
pneumoniae), тобто дитині не були зроблені щеплення, або якщо ста-
тус імунізації не може бути визначений [11]. 

Тому в Уніфікованому клінічному протоколі «Екстрена медична 
допомога. Догоспітальний етап» (наказ МОЗ України № 1269 
від 05.06.2019) підкреслюється, що лихоманка з ФС виникає пере-
важно у дітей від 6 місяців до 6 років. У дітей молодших 6 місяців і 
старших 6 років поява судом на тлі лихоманки потребує особливо 
прискіпливого огляду фахівців для виявлення менінгіту, енцефаліту 
або інших причин судомного стану. 

Відповідно до стратегії ІВХДВ, дітей віком до 5 років, у яких ли-
хоманка триває більше ніж 5 днів, необхідно направити у стаціонар 
для додаткової оцінки клінічної картини та проведення обстеження. 
Якщо з першого дня лихоманка перебігає з вираженим інтоксика-
ційним синдромом, то дитину слід направити у стаціонар, обстежи-
ти з використанням розширеного діагностичного алгоритму. Таке 
положення є дуже актуальним на сучасному етапі – під час пандемії 
коронавірусної інфекції [2, 24]. 

При лихоманці у дитини лікар вирішує такі основні питання:
• коли починати знижувати температуру тіла;
• який оптимальний жарознижувальний препарат обрати; 
• якої тактики догляду та спостереження дотримуватися при 

проведенні терапії [2]. 
Фахівці, які вже більше 5 років працюють з дітьми за стратегією 

ІВХДВ, знають, що ця програма передбачає чітку регламентацію 
всіх кроків лікування хворого. У дітей з лихоманкою і будь-якою 
загальною ознакою небезпеки або ригідністю потиличних м’язів 
стан необхідно класифікувати як дуже тяжкий і терміново напра-
вити такого пацієнта до стаціонару. Дома перед госпіталізацією 
треба почати лікування антибактеріальними препаратами: ввести 
парентерально першу дозу ампіциліну і гентаміцину або цефтрі-
аксону. При петехіальному висипі вводять парентерально цефтрі-
аксон та преднізолон у дозах відповідно до протоколу. При висо-
кій лихоманці (у дітей перших 2 місяців життя – 38 °C, а з 3 міся-
ців – 38,5 °C або вище) дається одна вікова доза парацетамолу 
(у дітей старших 1 місяця разова доза становить 15 мг/кг маси тіла, 
добова доза – 60 мг/кг) або iбупрофену (перша разова доза у дітей 
старших 3 місяців – 10 мг/кг, добова доза – 20-30 мг/кг). 
Препарати вводять переважно перорально або ректально. Дома 
та під час транспортування до лікарні слід проводити профілак-
тику гіпоглікемії [9, 15]. 

На всіх етапах лікування дітей раннього віку з лихоманкою реко-
мендовано: постільний режим, для посилення тепловіддачі роздяг-
нути дитину (при комфортних умовах перебування), адекватне зво-
ложення повітря в дитячій кімнаті, рясне пиття для підвищення те-
пловіддачі, годування дитини залежно від апетиту, не можна годува-
ти дитину насильно, контроль функції кишечнику. Важливо 
не допускати дегідратації [2, 6, 10].

Фахівці первинної ланки медичної допомоги мають пам’ята-
ти, що відповідно до стратегії ІВХДВ експерти ВООЗ не виділяють 
такі варіанти лихоманки, як рожева або бліда. Тому при наданні 
першої медичної допомоги не показані фізичні методи охолоджен-
ня [6, 14, 15]. 

Якщо у дитини віком 6-60 місяців на тлі лихоманки виникають 
судоми, і лікар вважає, що це ФС, то треба застосувати швидкий 
алгоритм з виключення інших причин судом. Необхідно пам’ята-
ти, що судоми при гострій респіраторній вірусній інфекції (ГРВІ) 
з лихоманкою у дітей раннього віку можуть бути пов’язані з енце-
фалічними реакціями [10]. Міжнародні й українські медичні стан-
дарти надання невідкладної допомоги при ускладнених варіантах 
перебігу лихоманки включають, крім симптоматичної терапії та 
жарознижувальних препаратів, призначення кортикостероїдів про-
тягом короткого часу. При енцефалічній реакції додають також 
сечогінні препарати [10, 11, 14]. 

Одним з клінічних варіантів ускладненого перебігу лихоманки 
у дітей раннього віку є гіпертермічний стан, який називають злоякіс-
ною лихоманкою. На думку багатьох дослідників, у більшості випад-
ків такий стан зумовлений інфекційним запаленням, що супрово-
джується токсичними змінами. 

Злоякісна лихоманка є проявом ускладненого перебігу ГРВІ, гри-
пу, можливим дебютом інфекційно-токсичного шоку (ІТШ), в тому 
числі менінгококцемії та ін. Злоякісна лихоманка виникає і прохо-
дить на тлі гострих мікроциркуляторних та обмінних порушень, що 
лежать в основі токсикозу. Це призводить до декомпенсації терморе-
гуляції з різким наростанням теплопродукції та неадекватно зниже-
ною тепловіддачею, підвищеного навантаження на дихальну і серце-
во-судинну системи, посилення метаболічних порушень [14, 20, 22]. 

Злоякісна лихоманка у дітей характеризується такою тріадою: ак-
силярна температура тіла вища за 39 °С, підвищується щогодини 
на 1  °С, відсутня ефективність жарознижувальної терапії [4, 14]. 

Наявність такого типу лихоманки потребує призначення не тільки 
жарознижувальних, у деяких випадках – судинорозширювальних 
препаратів, а й кортикостероїдів (КС) у дозі 2-3 мг/кг за преднізоло-
ном, у разі ризику розвитку ІТШ – від 5 до 10 мг/кг на перше введен-
ня [4, 14]. У таких випадках вводять преднізолон парентерально або 
преднізон у формі супозиторіїв ректально (препарат Ректодельт 100). 

У клінічних рекомендаціях Американської академії педіатрів 
«Неврологічне обстеження дитини з простими фебрильними су-
домами» (2011) підкреслюється, що наявність ФС у дітей на тлі 
захворювання з високою лихоманкою потребує в деяких випадках 
короткочасного призначення КС із подальшим обстеженням і спо-
стереженням за дитиною. Такі підходи можуть бути і превентив-
ним заходом для запобігання повторним судомним нападам, а та-
кож енцефалічним реакціям у дітей на тлі респіраторних захворю-
вань з лихоманкою [7, 11]. Аналогічна тактика викладена 
і в Уніфікованому клінічному протоколі «Екстрена медична допо-
мога. Догоспітальний етап» [14]. 

Треба також зазначити, що тривалий час перелік ректальних пре-
паратів у педіатрії був відносно обмежений, але за останні роки  

перелік показань щодо ректального шляху введення низки препа-
ратів, особливо при невідкладних станах, розширили. Насамперед 
ректальне введення препаратів зменшує додатковий стрес у дітей, 
а також може бути альтернативою у разі відмови або непереноси-
мості таблетованих форм препаратів. Щодо ефективності ректаль-
них форм препаратів зібрана достатня доказова база у порівнянні 
з пероральним або парентеральним шляхом введення. В Уніфі-
кованому клінічному протоколі «Екстрена медична допомога. 
Догоспітальний етап» при низці невідкладних станів рекомендова-
но ректальне введення таких препаратів: діазепаму при судом ному 
синдромі та жарознижувальних препаратів (ректальні форми пара-
цетамолу або ібупрофену). У міжнародному гайдлайні Corticosteroids 
first-line therapy in the treatment of croup ректальна форма преднізо-
ну рекомендована при обструкції верхніх дихальних шляхів і гострій 
кропив’янці [12, 13, 19]. Це мотивує спеціалістів ширше використо-
вувати ректальне введення препаратів не тільки в амбулаторних, а й 
у стаціонарних умовах, на етапі транспортування хворих до лікарні. 

Препарат Ректодельт 100 – це нефторований КС для системно-
го застосування, дозволений для призначення дітям з 6-місячного 
віку. Один супозиторій містить 100 мг преднізону та допоміжну 
речовину – твердий жир. 

Преднізон чинить дозозалежний вплив на метаболізм майже всіх 
тканин, виявляє швидку протизапальну дію (антиексудативну й ан-
типроліферативну). 

На догоспітальному етапі надання медичної допомоги дітям 
з лихоманкою та блюванням за необхідності призначення КС пе-
роральна терапія неможлива. Ректальне застосування КС гарантує 
абсорбцію активної речовини і забезпечує належний клінічний 
ефект [13]. 

Абсолютна біодоступність Ректодельт 100 становить близько 
29%, що унеможливлює передозування при одноразовому введенні. 
Важливо пам’ятати, що ступінь ефективності при ректальному вве-
денні вищий, ніж при використанні преднізолону внутрішньом’язо-
во або перорально [13, 18]. Ректодельт 100 включений у педіатричні 
стандарти лікування в Німеччині – «Гострі стани в дитячому віці, 
доклінічні заходи» (Stopfkuchen Paediatriche Dosistabellen 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2008) [12, 19]. У цьому 
документі підкреслено, що ректальне застосування КС рекоменду-
ється маленьким дітям як доклінічний захід, коли парентеральне або 
пероральне введення лікарських препаратів створює труднощі і до-
датковий стрес для дитини.

Лихоманка у дітей раннього віку – дуже поширений стан, що супро-
воджує різноманітну патологію. Гострі респіраторні захворювання є 
найчастішою причиною лихоманки у дітей перших 5 років життя. 
Алгоритм дій при лихоманці у дітей раннього віку, викладений у стра-
тегії програми ВООЗ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», є 
надійним інструментом у практиці спеціалістів первинної ланки охо-
рони здоров’я.
Слід взяти до уваги, що в останні роки при лихоманці на фоні ГРВІ 
у дітей раннього віку дуже часто виникають такі стани, як злоякісна 
лихоманка, ФС, енцефалічні реакції. Міжнародні й українські ме-
дичні стандарти надання невідкладної допомоги при ускладнених 
варіантах перебігу лихоманки передбачають, крім симптоматичної 
терапії, жарознижувальних препаратів, короткострокове призначен-
ня КС, у тому числі й у ректальній формі, що є доцільним як в амбу-
латорних, так і в стаціонарних умовах. 

Список літератури знаходиться в редакції.
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Велоергометрія  
у практичній медицині

Велоергометрія – одна з основних навантажувальних проб у кардіології, що дозволяє оцінити 
толерантність до фізичного навантаження і виявити патологічні зміни серцево-судинної 
системи, які виникають при фізичному навантаженні.

Толерантність до фізичного навантаження, або 
 фізична працездатність, є сумарним показником фізіо-
логічних можливостей організму. Вона значно різнить-
ся у чоловіків і жінок, у молодих і людей похилого віку. 
Фізична працездатність також варіює залежно від маси 
тіла і зросту пацієнта. Чим більші маса і зріст, тим вища 
толерантність до фізичного навантаження за умови, що 
основною складовою є м’язова маса, а не підшкір-
но-жирова клітковина.

При виконанні проб із дозованим фізичним наван-
таженням у здорових дітей частота серцевих скорочень 
(ЧСС) збільшується на висоті навантаження до 173-
222 поштовхів за хвилину (J.H. Wilmore et al., 1982; 
G.R. Cumming, D. Everatt, L. Hastman, 1978), не спри-
чиняючи при цьому серйозних порушень в організмі. 
У хворих дітей звичайно застосовують субмаксимальні 
проби, при яких пікова ЧСС становить 70-90% від мак-
симальної.

Показання до проведення проб із дозованим фізичним 
навантаженням (відповідно до оновлених рекомендацій 
Американського коледжу кардіологів та Американської 
асоціації серця, R.J. Gibbons, G.J. Balady, J.T. Bricker 
et al., 2002):

1) оцінка специфічних симптомів, що індукуються 
фізичним навантаженням;

2) оцінка або виявлення патологічної відповіді з боку 
серцево-судинної системи і системи органів дихання, 
виявлення прихованої серцево-судинної недостатності, 
аритмії, порушення процесів реполяризації;

3) оцінка функціонального стану і фізичної праце-
здатності:

• визначення резервних можливостей міокарда 
(інотропного і хронотропного резервів серця);

• оцінка економності використання функціональ-
них резервів.

На відміну від дорослих, у яких найбільш частим по-
казанням для проведення велоергометрії є ішемічна 
хвороба серця, у дитячій кардіології більш актуальним 
є застосування цієї проби при порушеннях ритму сер-
ця і провідності для уточнення діагнозу, вибору такти-
ки терапії і контролю за її ефективністю, а також у дітей 
із кардіалгіями, гіпо- і гіпертензіями, синкопальним 
станом неясного генезу. Тестування навантаженням 
оцінює ефективність роботи й ідентифікує механіз-
ми, що обмежують продуктивність праці дітей із сер-
цевими та іншими проблемами.

Сучасні керівництва наводять такі основні показання 
до проведення проб із фізичним навантаженням:

1) оцінка конкретних симптомів або ознак, які мо-
жуть бути індуковані або посилюються вправами;

2) визначення аномальних адаптивних реакцій, що 
від буваються у дітей із серцевими або іншими пору-
шеннями;

3) оцінка ефективності конкретних медичних та хі-
рургічних методів лікування;

4) оцінка рівнів функціональної здатності і поліп-
шення безпеки професійних, рекреаційних і спортив-
них рекомендацій;

5) оцінка прогнозу;
6) визначення вихідних даних і стеження за ефектив-

ністю серцевої реабілітації.
Показання для проведення навантажувальних проб 

у дітей поділяють на три класи.
І клас (проведення тесту обов’язкове): 
• аналіз фізичної працездатності дітей із вроджени-

ми вадами серця після хірургічної корекції, при набу-
тих захворюваннях клапанного апарату або міокарда;

• оцінка стану дітей зі скаргами на біль у грудній 
клітці судинного генезу;

• спостереження за роботою електрокардіостиму-
лятора при фізичному навантаженні;

• оцінка симптомів, пов’язаних із фізичним наван-
таженням у молодих спортсменів;

ІІа клас (проведення тесту не обов’язкове, але інфор-
мативне):

• оцінка ефективності терапевтичного, хірургічно-
го або радіочастотного спливу у дітей із тахіарит-
мією, що виявлялася при попередніх пробах із наван-
таженням;

• як додатковий метод оцінки тяжкості вроджених 
і набутих уражень клапанів, особливо при аортальному 
стенозі;

• оцінка стану ритму серця при припущенні зв’язку 
аритмії з навантаженням або при виявленій під час на-
вантажувальної проби аритмії;

ІІб клас (проведення тесту не обов’язкове, менш ін-
формативне):

• обстеження дітей і підлітків, що мають родичів, 
які померли в молодому віці при фізичному наванта-
женні;

• спостереження за дітьми із захворюваннями сер-
ця з можливим залученням коронарних артерій, таки-
ми як хвороба Кавасакі або системний червоний 
вовчак;

• оцінка частоти скорочень шлуночків при наван-
таженні і виявлення шлуночкової аритмії у дітей 
із вродженою повною атріовентрикулярною бло-
кадою;

• оцінка приросту ЧСС при навантаженні у  дітей, 
що отримують бета-блокатори, для дослідження адек-
ватності обмеження адренергічного впливу на серце;

• оцінка адаптації (скорочення або подовження) 
інтервалу QТ при навантаженні як додатковий засіб 
діагностики вродженого синдрому подовженого інтер-
валу QТ;

• оцінка реакції артеріального тиску (АТ) після опе-
рації з корекції коарктації аорти;

• оцінка ступеня десатурації при навантаженні у па-
цієнтів із відносно компенсованою ціанотичною вадою 
серця;

ІІІ клас (проведення тесту не обов’язкове і не інфор-
мативне):

• обстеження перед направленням здорових дітей 
і підлітків у спортивні секції;

• стандартне обстеження при наявності болю 
в грудній клітці нез’ясованого генезу;

• оцінка передсердних і шлуночкових екстрасистол 
у дітей, що не мають інших захворювань.

Протипоказання до проведення проб  
із дозованим фізичним навантаженням

Протипоказання можна поділити на абсолютні та від-
 носні. Діапазон відносних показань визначається ран-
гом медичної установи, рівнем її спеціалізації та орга-
нізації реанімаційної служби.

Абсолютні протипоказання:
• серцева недостатність ІІб і ІІІ ступеня;
• обструкція вихідного тракту лівого шлуночка 

(гіпер трофічна кардіоміопатія, стеноз аорти);
• активні запальні процеси в серці (кардит, міокар-

дит, перикардит);
• виразна дихальна недостатність.
 Відносні протипоказання:
• аневризма;
• артеріальна гіпертензія, при якій показни-

ки  перевищують наступні значення: тиск більше 
180/100 мм рт. ст. (для дітей старше 11 років), більше 
168/80 мм рт. ст. (для дітей молодше 11 років);

• реконвалесценція після гострих і загострення хро-
нічних інфекційних захворювань (1 місяць);

• тяжкі порушення серцевого ритму і провід-
ності: миготіння і тріпотіння передсердь, напади 

 пароксизмальної шлуночкової тахікардії і фібриляції 
шлуночків в анамнезі із синкопе або без них, повна 
атріовентрикулярна блокада (АВ-блокада) із ЧСС 
менше 40 уд./хв.; 

• гіпертермія;
• деякі серцеві вади (визначаються ступенем серце-

вої недостатності).

Вимоги до проведення проб  
із дозованим фізичним навантаженням

Приміщення, в якому проводиться дослідження, по-
винно бути досить просторим (в ідеалі не менше 40 м2). 
Температура в приміщенні – 20-24 °С, відносна воло-
гість – 50-60%.

Лікар, що проводить пробу з дозованим фізичним 
навантаженням, повинен бути добре обізнаним щодо 
заходів серцево-легеневої реанімації, засоби для її про-
ведення обов’язково повинні бути в наявності 
(T.L. Tomassoni, 1993; S. Linda et al., 2014). Бажано, щоб 
кабінет, де проводять дослідження, знаходився неда-
леко від спеціалізованого відділення реанімаційної 
допомоги, мав широкий вхід для легкого транспорту-
вання пацієнта в реанімаційне відділення при виник-
ненні такої необхідності.

Приміщення повинно бути оснащеним медикамен-
тами, необхідними для надання медичної допомоги, 
а також стетоскопом, тонометром, дефібрилятором, 
повітроводом, портативним респіратором, ротороз-
ширювачем, язикотримачем, ларингоскопом. Необ-
хідні медикаменти: адреналін, ізопреналол, преднізо-
лон, лідокаїн, новокаїнамід, хлорид кальцію, сульфат 
магнію, глюкоза 5%, фізіологічний розчин, нітроглі-
церин, обзидан, коринфар, баралгін, фентаніл, еуфі-
лін, кордіамін, мезатон, інгаляційні бронхолітики. 

Дослідження не можна проводити натщесерце.
Персонал лабораторії повинен поважати права ди-

тини, батьків або опікунів, яким потрібно розповісти 
про суть випробування і пов’язані з ним ризики; вони 
повинні мати можливість на будь-якому етапі відмо-
витися від проведення дослідження. У більшості лабо-
раторій для цього оформлюється поінформована згода 
на проведення дослідження.

Методики велоергометричної проби
Велоергометрія полягає в обертанні педалей стаціо-

нарного велоергометру зі швидкістю приблизно 60 обер-
тів за хвилину при певному навантаженні, що задається 
через зміну ступеня супротиву педалей велоергометра.

У проведенні будь-якої проби з дозованим фізич-
ним навантаженням існують три етапи: переднаван-
таження, максимальне навантаження, період віднов-
лення. Тривалість відновлювального періоду складає 
5-10 хвилин.

Протоколи ергометрії
Залежно від мети і обстежуваних дітей застосовують 

різні типи навантажень. Існує ряд стандартних загаль-
ноприйнятих протоколів для різних категорій пацієн-
тів. На вибір протоколу навантажувального тестування 
впливають: тяжкість патології серцево-судинної сис-
теми, толерантність пацієнта до фізичного наванта-
ження, наявність супутньої патології, задача дослі-
дження, вік пацієнта.

Проба може проводитися в режимі ступінчастого 
зростання навантаження з перервами на відпочинок 
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після кожної сходинки (інтермітуюча мультистадійна – 
intermittent, multistage) або зі зростанням навантажен-
ня, але без перерви на відпочинок (ступінчаста безпе-
рервно зростаюча – continuous, progressive). У практич-
ній кардіології частіше застосовується ступінчаста 
безперервно зростаюча проба з тривалістю кожної 
сходинки 3 хвилини (протокол Bruce). В останні роки 
все частіше використовують ремп-протоколи, при яких 
навантаження збільшується кожні 20, 15 або 12 секунд 
на 5 Вт, або на 15, 20, 25 Вт/хв. 

Перед обстеженням необхідно пояснити дитині її за-
дачу і попередити, що треба негайно повідомляти лі-
каря, якщо під час проведення проби виникають якісь 
скарги (втома, слабкість, головний біль тощо). Під час 
проведення проби відбувається постійний моніторин-
говий контроль ЕКГ і періодичний – АТ. Обов’язковою 
є реєстрація ЕКГ на стрічці на стадії переднавантажен-
ня, на максимальному навантаженні й у період віднов-
лення, а також додатково за рішенням лікаря.

Вибір системи відведень залежить від можливостей 
електрокардіографа і кількості каналів у ньому. За на-
явності одноканального електрокардіографа оптималь-
ний контроль змін ЕКГ забезпечується у відведенні V5 
(відображається 89% усіх змін ЕКГ); за наявності трьох 
каналів – у відведеннях ІІ, aVF, V5. Кращими для про-
ведення дослідження є стрес-тест-системи, комп’юте-
ризовані шести-, дванадцятиканальні електрокардіо-
графи з рідкокристалічним дисплеєм або монітором 
комп’ютера, що застосовується для постійного візуаль-
ного контролю за ЕКГ.

Електроди, що під час звичайного ЕКГ-дослідження 
накладають на ноги, фіксують на лопатках із відповід-
ного боку.

При проведенні проби за методикою PWC170 
(physical working capacity) дослідження припиняють 
при досягненні ЧСС 170 уд./хв. Ця методика запропо-
нована Т. Sjostrand (1947) і заснована на тому, що у здо-
рових людей при ЧСС 170 уд./хв. досягається макси-
мальне споживання кисню (МСК), тобто максимальна 
фізична працездатність.

Потужність навантаження при велоергометрії даєть-
ся у ватах. Початкова потужність першої сходинки фі-
зичного навантаження для дітей зазвичай складає 
1 Вт/кг (R.L. Washington et al., 1994).

Критерії припинення навантажувальної проби поді-
ляються на клінічні, гемодинамічні й електрокардіо-
графічні. 

Клінічні критерії: поява болю в ділянці серця, сильна 
задишка, задуха, втома, головний біль, головокружін-
ня, блідість, ціаноз, слабкість, холодний піт, відмова 
пацієнта від подальшого дослідження.

Гемодинамічні критерії: підвищення систолічного АТ 
(САТ) більше 160 (у дітей молодше 11 років), 180 (у 
дітей 11 років і старше), підвищення діастолічного АТ 
(ДАТ) більше 90-100 мм рт. ст., зниження ДАТ більше 
10 мм рт. ст. порівняно з вихідним.

ЕКГ критерії: поява або збільшення потенційно не-
безпечних порушень ритму і провідності (парні шлу-
ночкові екстрасистоли, шлуночкова тахікардія, напад 
пароксизмальної тахікардії, миготлива аритмія, фібри-
ляція шлуночків, депресія або підйом сегменту ST по-
рівняно з вихідним більше 2 мм).

Інтерпретація результатів

Інтерпретація змін сегмента ST
Діагностичне значення має зміщення сегмента ST 

від ізолінії на 2 мм порівняно з показниками до наван-
таження.

Серцевий викид і ударний об’єм
Серцевий викид (СВ) є продуктом ударного об’єму 

(УО) і ЧСС. Співвідношення виглядає таким чином:
СВ = УО×ЧСС,
УО залежить від переднавантаження, післянаванта-

ження і скоротливої здатності.

СВ збільшується майже лінійно під час тренування, 
одночасно зі збільшенням споживання кисню міокар-
дом. Зазвичай у здорових дітей спостерігається збіль-
шення СВ втричі при виконанні тесту з максимальним 
навантаженням (табл. 1).

Існує ряд неінвазивних методів для вимірювання СВ 
під час фізичного навантаження (T. Reybrouck et al., 
1986), але за даними різних лабораторій результати різ-
няться, оскільки дуже чутливі до методики досліджен-
ня (R.L. Washington, 1993).

У табл. 2 наведені значення для УО, отримані в трьох 
дослідженнях, в яких проводили велоергометрію здо-
ровим дітям.

Інтерпретація змін АТ
АТ – це результат периферичного судинного опору 

і СВ. Циркуляторні зміни при переході від спокою до на-
вантаження полягають у розширенні судин шкіри і м’язів, 
внаслідок чого зменшується периферичний судинний 
опір. СВ зазвичай збільшується більш суттєво, ніж змен-
шується опірність судин, у результаті чого САТ збільшу-
ється. ДАТ підвищується незначно, а у деяких здорових 
дітей навіть зменшується на піку навантаження.

Відсутність збільшення АТ або зниження САТ ниж-
че від нормального рівня спокою є ознакою тяжкої 
серцевої дисфункції (J.T. Bricker, 1993).

Зниження АТ під час фізичних вправ відбувається, 
коли периферичний судинний опір знижується нор-
мально, але серцева патологія обмежує здатність 
суб’єкта збільшувати СВ у відповідь на фізичне наван-
таження. Це може статися у дітей з аортальним стено-
зом або кардіоміопатією. Проте існують повідомлення 
про можливе падіння АТ на висоті фізичного наванта-
ження і у здорових осіб.

САТ зростає паралельно з навантаженням. У дорос-
лих допустимим є максимальний САТ на висоті наван-
таження не вище 220 мм рт. ст. Максимальний САТ 
у дітей рідко перевищує 200 мм рт. ст.; у хлопчиків він 
більший порівняно з дівчатами і збільшується з віком 
і розмірами тіла.

У більшості здорових дітей САТ повертається до по-
передніх значень протягом 6 хвилин фази відновлення, 
у деяких після проби залишається нижчим, ніж до про-
би, протягом декількох годин, що зумовлено низьким 
венозним поверненням крові внаслідок розширення 
периферичних судин.

Споживання кисню
Поглинання кисню (VO2) від початку навантаження 

швидко збільшується і на певному рівні досягає плато 
при заданому навантаженні. У дітей можливе десяти-
кратне збільшення VO2 під час тренування, у дорос-
лих – у 10-15 разів, у спортсменів – до 20 разів.

Споживання кисню тісно пов’язане з масою тіла, 
і коли VO2 індексується за масою тіла, різниця в спо-
живанні кисню між хлопцями та дівчатами стає міні-
мальною. При виконанні різних дозованих наванта-
жень і використанні різних протоколів показники 
максимального VO2 можуть різнитися (табл. 3).

Вентиляційний анаеробний поріг
У здорових людей максимальні аеробні зусилля до-

сягаються, коли серцево-судинна система досягає сво-
го максимального потенціалу для постачання крові 
до м’язів, і СВ не може далі збільшуватися. Збільшу-
ється витрачання кисню тканинами, під вищується 
різниця між системним артеріальним і венозним вміс-
том кисню. При досягненні меж мож ливостей поста-
чання кисню необхідну енергію починає забезпечу-
вати анаеробний гліколіз, що призводить до підви-
щення рівня молочної кислоти у м’язах і плазмі крові. 
Таким чином, існує певна точка анаеробного порогу, 
коли  починається використання працюючими м’язами 

анаеробного метаболізму як додаткового джерела енер-
гії. У точці анаеробного порогу відбувається різке збіль-
шення  рівня лактату. Регулярне вимірювання лактату 
в крові не є  доцільним. Паралельно збільшується рі-
вень бікарбонату і СО2, що викликає рефлекс гіпервен-
тиляції. Його виникнення ототожнюють з вентиляці-
йним анаеробним порогом (ВАП). Він складає певний 
відсоток від VO2max.

ВАП був запропонований як більш чутливий маркер 
фітнесу, ніж споживання кисню, ЧСС або виконана 
робота при проведенні проб із дозованим фізичним 
навантаженням у дітей (табл. 4).

Процедури тестування
Вибір аргометра залежить від потреб користувача. 

Циклічні велоергометри зручні для лабораторій з об-
меженим простором. Вони портативні й відносно тихі. 
Для дітей до 6 років використовуються спеціальні ди-
тячі велоергометри (інша висота сидіння, кут керма, 
довжина педалі й розмір сідла). Для дітей старше 8 ро-
ків можна використовувати велоергометрами для до-
рослих, де є можливість змінювати висоту сидіння, кут 
керма і відстань між сідлом і кермом.

При велоергометрії також зручно проводити радіо-
нуклідне дослідження і стрес-ЕКГ.

Під час проб із дозованим фізичним навантаженням 
часто використовують портативні пульсоксиметри (на-
дягаються на палець або вушну раковину) для визна-
чення наявності та ступеня гіпоксемії.

У здорових дітей насичення киснем крові при фізич-
ному навантаженні тримається на рівні більше 90%. 
Сатурація менше 90% під час тренування вважа-
ється патологічною реакцією на фізичне навантаження 
і виникає при легеневих, серцевих і серцево-судинних 
захворюваннях.

Таблиця 2. Ударний об’єм у здорових дітей під час проведення велоергометричного тесту  
з максимальним фізичним навантаженням, мл/м2

Автор, рік Вік, роки Стать  Ударний об’єм
у спокою

Ударний об’єм
на висоті навантаження Протокол 

B.O. Ericksson, G. Grimby, B. Saltin, 1971 1314 Хлопчики 61,8±6,2 86,8±3,9 Безперервний

B.O. Ericksson, G. Koch, 1973 1113
Хлопчики 49,4 66,9 Безперервний

Дівчата 45,3±6,3 46,3±3,1

J.E. Lock, S. Einzig, J.H. Moller, 1978 516 Хлопчики і дівчата 52,7±2,0 57,3±2,3 Субмаксимальний

Таблиця 1. Серцевий викид у здорових дітей під час 
проведення велоергометричного тесту з максимальним 

 фізичним навантаженням, л/хв на м2 

(безперервний протокол) 

Вік, роки Серцевий викид  Максимальний серцевий викид

1314 5,25±0,50 17,41±0,88

1113 3,9 12,5 

Таблиця 4. Вентиляційний анаеробний поріг у дітей

Автор, рік ВАП, % 
VO2max

ЧСС  
при ВАП

VO2 при 
ВАП мл/кг 

за хв.

Кількість 
дітей, вік

R.L. Washington, 
J.C. Van Gundy, 
C. Cohen, 
H.M. Sondheimer, 
R.R. Wolf, 1988

Хлопчики
75±13 169±15 34±7

151 дитина
7,512,5Дівчата

71±9 167±16 30±5

D.M. Cooper, 
D. WeilerRavell, 
B.J. Whipp, 
K. Wasserman, 
1984

60±9

Хлопчики
27±6 109 дітей

617Дівчата
19+6

T. Reybrouck, 
J. Ghesquiere, 
M. Weymans, 
A. Amery, 1986

Хлопчики
5874 2935

95 дітей
514Дівчата

6170 2429

Таблиця 3. Діапазони пікового споживання кисню 
у здорових дітей (P.S. Freedson, T.L. Goodman, 1993)

Протокол VO2max мл/хв на кг

Велоергометрія з поступовим навантаженням 35,660,6

Надмаксимальна велоергометрія 49,055,4

Переривчаста велоергометрія 41,856,6

Збільшення рівня поступового навантаження, 
тредміл 47,761,0

Збільшення швидкості поступового 
 навантаження, тредміл 45,758,2

Збільшення рівня та швидкості поступового 
навантаження, тредміл 45,961,3

Ходьба, тредміл 43,153,5

Продовження на стор. 44.
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Для вимірювання концентрації кисню і вуглекисло-
го газу використовують пневмотахографію та інші 
аналі затори.

Оцінювання гемодинамічних реакцій на навантаження
Для аналізу коливань АТ у відповідь на фізичне на-

вантаження використання велоергометра є більш зруч-
ним порівняно з тредмілом, оскільки це дослідження 
виключає рухи передпліччя і дає можливість виміряти 
АТ під час фізичного навантаження з найменшими по-
хибками.

Проба припиняється при досягненні серцевих ско-
рочень 170/хв. або при появі клінічних ознак неадек-
ватної переносимості фізичного навантаження.

Критерії припинення проби до досягнення ЧСС 
170 уд./хв. у дітей:

• підвищення САТ більше 190 мм рт. ст., ДАТ – 
вище 95 мм рт. ст.;

• біль у ділянці серця;
• відмова пацієнта від подальшого проведення на-

вантаження;
• поява ішемічних змін на ЕКГ.

Інтерпретація отриманих даних
Залежно від реакції АТ на навантаження виділяють 

наступні типи реакції:
• нормотонічна;
• гіпотонічна;
• гіпертонічна (систолічна, систоло-діастолічна, 

діастолічна);
• дистонічна.
Нормотонічний тип реакції на фізичне навантаження 

характеризується поступовим збільшенням АТ відпо-
відно до потужності навантаження і поступовим по-
верненням до вихідних значень на 3-5-й хвилині пе-
ріоду відновлення. Звичайно приріст САТ складає 70-
75 мм рт. ст., ДАТ знижується або залишається на ви-
хідному рівні, приріст ЧСС складає 85-90 уд./хв. Вва-
жається адекватним підвищення САТ до 220 мм рт. ст. 
при виконанні навантажень високої потужності і зни-
ження ДАТ до 40-60 мм рт. ст. Не можна вважати адек-
ватним різкий стрибок АТ після виконання першої 
сходинки навантаження, навіть якщо на максималь-
ному навантаженні АТ не перевищував 220 мм рт. ст. 
Відхиленням від норми є уповільнене зниження 
АТ у період після навантаження. У здорових людей 
 вихідні показники ЧСС і АТ повинні відновитися 
до 5-6-й хвилині відпочинку.

Гіпотонічний тип реакції на фізичне навантаження 
характеризується зниженням ДАТ більше ніж на 30 мм 
рт. ст. Приріст САТ складає менше 60 мм рт. ст., ДАТ 
зростає, знижується або стабільний; приріст пульсово-
го АТ менше 15% від вихідного; приріст ЧСС вище 
адекватного. До гіпотонічного типу можна віднести 
випадки, коли САТ на максимумі навантаження не під-
вищується більше 130 мм рт. ст. у жінок і понад 150 мм 
у чоловіків за умови виконання ними навантаження 
середнього і високого ступеня. Гіпотонічна реакція АТ 
нерідко зустрічається при ранній велоергометрії на тлі 
терапії b-блокаторами та інгібіторами АПФ, а також 
при низькій скорочувальній здатності міокарда на тлі 
постміокардитичного кардіосклерозу. Гіпотонічний 
тип характерний для детренованих осіб, пацієнтів із ве-
гетативною дисфункцією за гіпотонічним типом.

Гіпертонічний тип реакції на фізичне навантаження по-
лягає або в ізольованому підвищенні САТ більше 160-
180 мм рт. ст. залежно від віку (систолічний  варіант); або 
у підвищенні як САТ, так і ДАТ більше 160-180/80-100 мм 
рт. ст. залежно від віку, при цьому приріст САТ і ДАТ пе-
ревищує приріст ЧСС (систоло-діастолічний варіант)), 
або в ізольованому підвищенні ДАТ (діастолічний варі-
ант). Останній вважається найбільш несприятливим внас-
лідок неадекватності гемодинамічних змін.

Швидке підвищення САТ і нерідко ДАТ, неадекват-
не потужності виконаного навантаження, є характер-
ним для осіб із вихідною артеріальною гіпертензією.

Для гіпертонічного типу реакції характерний приріст 
САТ більше ніж на 70 мм рт. ст., нерідко він перевищує 

220 мм рт. ст., особливо при виконанні навантажень 
низької та середньої потужності. Підвищення ДАТ 
вище вихідного рівня на 10-20 мм рт. ст. або в абсолют-
них цифрах більше 95 мм рт. ст., підвищення ЧСС зви-
чайне. Найчастіше хворі з артеріальною гіпертензією 
почи нають пробу з підвищеними початковими цифра-
ми САТ і ДАТ, так як він для них є «робочим». Як пра-
вило,  збільшення АТ у таких пацієнтів становить мен-
ше 70 мм рт. ст., але реак цію АТ все ж слід вважати гі-
пертонічною. Для встановлення типу реакції вирішаль-
не значення має перевищення на максимумі наванта-
ження САТ 220 мм рт. ст., а ДАТ – 95 мм рт. ст., при 
цьому пацієнт виконує навантаження низької або се-
редньої потужності: для чоловіків це навантаження 
менше 150 Вт, для жінок – менше 120-125 Вт.

N.L. Jones, керуючись тим, що САТ у здорових людей 
збільшується пропорційно зростанню потужності, за-
пропонував формулу для розрахунку того, яким повинен 
бути САТ на висоті навантаження: САТmax=120±0,08×ПП, 
де ПП – порогова потужність, тобто потужність остан-
ньої сходинки навантаження у кгм/хв.

Провідною ознакою дистонічного типу реакції є вели-
кий пульсовий тиск. Приріст САТ, характерний для гі-
пертонічного типу, з досягненням показника 220-
230 мм рт. ст., і значне зниження ДАТ нижче 40 мм рт. ст., 
іноді до нульового значення – «феномен нескінченного 
тону». Відновлювальний період уповільнений. Дисто-
нічний тип реакції часто зустрічається у спортсменів, 
особливо за наявності у них будь-яких функціональних 
відхилень або при перетренованості. Дистонічний тип 
реакції АТ також характерний для нетренованих пацієн-
тів юного віку (14-25 років). Рівень САТ у нетренованих 
пацієнтів не досягає високих показників, тоді як у спорт-
сменів він часто буває дуже високим – до 250 мм рт. ст.

У випадках, коли зміни АТ під час проби не можна 
вважати адекватними, але разом із тим показники АТ 
не вкладаються у будь-який конкретний тип, слід від-
мовитися від спроби його класифікувати і вказати 
у висновку: «Тип реакції АТ на навантаження визначи-
ти не вдається». Подібні варіанти нерідкі у випадках 
навантажувальних проб із низькою і дуже низькою 
пороговою потужністю (25-75 Вт). 

У здорових дітей САТ при велоергометричній пробі 
змінюється пропорційно потужності навантаження. 
У зв’язку з цим його можна визначити за формулою, 
запропонованою N.L. Jones (1982): САТ=120±0,08×W, 
де W – потужність навантаження (кгм/хв.). В автома-
тичному режимі можна червоним кольором будувати 
криву для нормальної реакції АТ для конкретної дитини 
і синім – реальну ситуацію.

Оцінювання ЧСС
На приріст ЧСС можуть впливати багато факторів, 

крім лінійного зв’язку із розміром виконаної роботи. 
Висока ЧСС під час субмаксимальної проби або у період 
відновлення може пояснюватися порушенням регуляції 
судинного тонусу при вегетативній дисфункції, станами 
зі зниженим об’ємом циркулюючої крові, низьким пе-
риферичним судинним опором, тривалим постільним 
режимом, анемією. Хвилювання, пов’язане з відсутніс-
тю навичок педалювання, особливо в осіб із надмірною 
масою тіла, також сприяє неадекватно швидкому збіль-
шенню ЧСС.

Проте неадекватна тахікардія може вказувати і на тяж-
ке органічне ураження серця (постміокардитичний кар-
діосклероз, дилатаційну кардіоміопатію, недостатність 
кровообігу). Неадекватно низька ЧСС може бути пов’я-
зана з фізичною тренованістю, лікарським фоном (бе-
та-блокатори), синдромом слабкості синусового вузла. 
У такому випадку субмаксимальної ЧСС не вдається 
досягти до кінця 3-ї сходинки навантаження.

Раннє досягнення субмаксимальної ЧСС – одна 
з ознак зниженої толерантності до фізичного наванта-
ження.

Зміни параметрів ЕКГ у ході фізичного навантажен-
ня в нормі:

• скорочення інтервалів PQ, QT відповідно до ЧСС;
• збільшення амплітуди Р-зубця;

• амплітуда зубця R у відведеннях V5-V6 може 
збільшуватися на початку фізичного навантаження, 
у подальшому вона нормалізується або зменшується;

• зубець Т – найлабільніший, його ізольовані зміни 
неспецифічні;

• зубець U збільшується;
• підйом сегменту ST при синдромі ранньої репо-

ляризації шлуночків зменшується до ізолінії.
Приріст ЧСС повинен збільшуватися поступово 

зі зростанням потужності навантаження. Відновлення 
ЧСС до вихідних значень відбувається в нормі до 3-5-ї 
хвилини періоду відновлення. Прискорений приріст 
ЧСС при виконанні навантажувального тесту і тривале 
збереження тахікардії у відновному періоді може бути 
наслідком нетренованості або серцевої недостатності.

Показники фізичної працездатності  
та функціональних резервів міокарда

Найважливішим показником, що характеризує то-
лерантність до фізичного навантаження, є показник 
максимального споживання кисню (МСК) (табл. 5).

МСК вважають основним критерієм фізичного здо-
ров’я людини. Значення МСК характеризує потужність 
аеробного процесу, тобто кількість кисню, яку організм 
здатний засвоїти за одиницю часу (1 хвилину). Ця по-
тужність залежить від двох факторів: функції кисне-
транс портної системи і здатності працюючих скелетних 
м’язів засвоювати кисень. У тренованих дорослих осіб 
МСК сягає 5-6 л/хв. Таким чином, МСК відображає суму 
резервних потужностей киснетранспортної системи.

Слід зазначити, що визначення МСК прямим мето-
дом практично неможливе, тому використовують роз-
рахунки за різними формулами. Найбільш розповсю-
джена формула Карпмана, яка для осіб із невисоким 
ступенем тренованості має такий вигляд: 

МСК=1,7×PWC170+1240. 
Також застосовуються й інші розрахунки, зокрема 

із використанням номограми Астранда – Ріммінга. 
Знаючи потужність виконаної роботи і ЧСС, за номо-
грамою можна визначити рівень МСК.

Метод прямого вимірювання кількості спожитого кис-
ню під час навантаження – спіроергометрія – вимагає 
спеціальної апаратури (газоаналізаторів відкритого типу 
з автоматичним виміром поглинання кисню і виділення 
вуглекислого газу). Методика обтяжлива для пацієнта 
і персоналу і в практичній медицині поширення не отри-
мала. Запропоновано непрямі методи оцінки споживан-
ня кисню з використанням номограм, таблиць та формул 
(номограми I. Аstrand, таблиці S. Fох, формули R. Вгuсе, 
J. Dеtrу, W. von Dоbеln, В.Л. Карпмана). Як номограми, 
так і розрахункові формули МСК мають певні похибки, 
пов’язані з недооцінкою того, що маса тіла пацієнта скла-
дається не тільки з м’язової маси, але й з жирового шару, 
який не поглинає кисень так активно, як працюють 
м’язи. Отже, в осіб із ожирінням розрахункове МСК буде 
завищеним, а фізична працездатність, як правило, зни-
жена і не відповідає розрахунковому МСК.

Розбіжність між розрахунковим МСК і МСК, вимі-
ряним певним прямим методом, становить міні-
мум±10-15%.

МСК для максимальних і субмаксимальних тестів 
у мл/хв/кг за В.Л. Карпманом: [(1,7×W×6)+1240]/Р, де 
W – потужність останньої сходинки навантаження 
у Вт, Р – маса тіла у кг. 

Формула не враховує вік пацієнта, який так само 
впливає на показник МСК: зі збільшенням віку МСК 
знижується.

Знаючи PWC170, можна розрахувати МСК і визна-
чити рівень фізичного стану (РФС) людини. Залежно 
від того, як показник МСК у конкретного пацієнта від-
різняється від нормативного, розрізняють 5 функціо-
нальних РФС. Встановлено, що розвиток хронічних 
соматичних захворювань відбувається на тлі зниження 
РФС до певного критичного показника. Так, при масо-
вому обстеженні осіб із різним фізичним станом 
(Г.Л. Апанасенко, 1988) виявлено, що захворюваність 
зростала паралельно зниженню РФС. У групі обстеже-
них із високим РФС (101% від норми МСК і вище) 
не виявлено хронічних соматичних захворювань; у гру-
пі з РФС вище середнього (91-100% від норми МСК) 
захворювання виявлено у 6% обстежених; у групі із се-
реднім РФС (75-90%) різні хронічні захворювання 
 спостерігалися у 25% обстежених. За цією методикою 
критичним для розвитку захворювань вважається се-
редній РФС.

Ю.В. Марушко, д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти, Т.В. Гищак, д. мед. н., 
професор кафедри педіатрії післядипломної освіти, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 

Велоергометрія у практичній медицині
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Встановлено, що пороговий показник МСК, який ви-
значає нормальний рівень соматичного здоров’я, складає 
42 мл/хв./кг для чоловіків і 35 мл/хв./кг для жінок.

У дітей нормальні значення МСК різняться залежно 
від статі, віку і тренованості. Відомі декілька варіантів 
нормативних показників (табл. 6, 7).

За МСК можна провести оцінку РФС. Для осіб молод-
ше 30 років, згідно з К. Соорег (1970), дуже поганим РФС 
є при МСК менше 25 мл/хв./кг; поганим – при МСК 
у межах 25,0-33,7 мл/хв./кг; задовільним – при МСК 33,8-
42,5 мл/хв./кг; добрим – при МСК 42,6-51,5 мл/хв/кг; 
відмінним – при МСК 51,6 і більше мл/хв./кг.

Фізична працездатність
T. Sjostrand показав залежність між МСК і найвищою 

працездатністю здорової людини і запропонував тест 
найвищої фізичної працездатності РWС170, що розра-
ховується при ЧСС 170 уд./хв. В.Л. Карпман (1974) 
використовував цей тест для визначення фізичної пра-
цездатності у спортсменів. Методика проведення тесту 
у спортсменів (РWС170) або здорових тренованих лю-
дей наступна: виконується не менше 2-х сходинок на-
вантаження, щоб досягти ЧСС 170 уд./хв. Потужність 
2-ї сходинки, залежно від маси тіла, віку і статі, дорів-
нює 150-250 Вт, потужність 1-ї сходинки вдвічі менша.

При визначенні PWC170 виконують не менше двох 
сходинок навантаження, щоб досягнути різниці ЧСС 
не менше 40 уд./хв., після чого розраховують PWC170 
за формулою, представленою у таблиці 5.

В осіб із кардіальною патологією для визначення 
фізичної працездатності досить досягти ЧСС 130 або 
150 уд./хв. на 2-й сходинці, тобто провести тест 
РWС130 або РWС150.

Фізична працездатність може розраховуватися в оди-
ницях потужності (Вт, м/хв./кг), а також у метаболіч-
ному еквіваленті (МЕТ). МЕТ відповідає споживанню 
кисня в кількості 3,5 мл на 1 кг маси тіла за 1 хвилину 
в умовах основного обміну (Д.М. Аронов, 1979).

МСК у МЕТ може бути розраховано за формулою:
МСК=(90+(3,44×W))×Р, де W – потужність остан-

ньої сходинки (Вт), Р – маса (кг).

У випадку, коли використовується стрес-система, що 
розраховує навантаження в МЕТ, можливий зворотний 
перерахунок у Вт:

МСК=(МЕТ×Р-90)/3,44.
У клінічній практиці прийнято вважати, що нор-

мальна фізична працездатність здорових дітей складає 
2-3 Вт/кг. При значеннях менше 2 Вт/кг говорять про 
знижену толерантність до фізичного навантаження, 
при більше 3 Вт/кг – про підвищену. Для оцінки фізич-
ної працездатності у дітей різного віку можна користу-
ватися наступними даними: 

• 6-7 років – 1,0-1,5 Вт/кг; 
• 8 років – 1,5-2,5 Вт/кг; 
• 9-14 років – 2-3 Вт/кг;
• 15-17 років – 2,4-3,5 Вт/кг.
Крім показників МСК і PWC170, оцінка фізич-

ної працездатності включає аналіз цілої низки гемо-
динамічних показників. Купер (1975) запропо-
нував розраховувати хронотропний та інотропний 
резерви серця, Робінсон (1967) – індекс подвійного 
добутку.

Хронотропний резерв (ХР) розраховується за фор-
мулою:

ХР=ЧССmax-ЧСС0, 
де ЧССmax – ЧСС останнього ступеня, ЧСС0 – вихідна.
Нормальний хронотропний резерв вкладає 75-90 по-

штовхів за хвилину. При синдромі слабкості синусово-
го вузла він знижений.

Інотропний резерв (ІР) розраховується за формулою:
ІР=САТmax–САТ0,
де САТmax – САТ останньої сходинки, САТ0 – САТ 

вихідний.
У нормі ІР складає 70-75 мм рт. ст.
ІР відображає скоротливу здатність міокарда. 
Подвійний добуток, або індекс Робінсона, у клініч-

ній практиці прийнято вважати еквівалентом засвоєн-
ня кисню міокардом.

ПД=САТmax×ЧССmax/100,
де САТmax – САТ останньої сходинки, ЧССmax – ЧСС 

останньої сходинки.
Результат відображають в умовних одиницях (УО).

У дорослих чоловіків цей індекс дорівнює 290-310 УО.
Доведено, що величина подвійного добутку тісно 

корелює з МСК і фізичною працездатністю.
Коефіцієнт витрачання резервів міокарда (КВРМ) 

являє собою відношення приросту серцевого наван-
тажувального індексу в процесі роботи до загального 
об’єму виконаної роботи. Верхня межа прийнятої 
норми КВРМ – 3 УО. Значення КВРМ більше 3,0 
може розглядатися як прояв «нераціонального» ви-
трачання хроноінотропного резерву міокарда, що 
спричинене початком скоротливої недостатності міо-
карда.

Індекс енергетичних витрат розраховується на одини-
цю виконаної роботи. У здорових осіб він складає 
3,3±0,8 Од. У дорослих хворих із кардіальною патоло-
гією підвищується до 7,9±3,4 – 9,0±4,7 Од.

Аналіз аеробної працездатності міокарда
Для оцінювання аеробної здатності міокарда вико-

ристовується МЕТ.
Толерантність оцінюється у Вт при велоергометрії 

і в МЕТ при тредміл-тесті (табл. 8).

Таблиця 8. Рівень толерантності при тредміл-тесті 
у метаболічному еквіваленті

MеТ Толерантність

До 3,9 Низька

4,06,9 Середня

7,09,9 Висока

Більше 10,0 Дуже висока

Толерантність до фізичного навантаження у дітей 
збільшується з віком, фізична працездатність у дівчат 
нижче, ніж у хлопчиків відповідного віку. У хлопчиків 
у порівнянні з дівчатами визначається менш виражена 
хронотропна реакція і більша інотропна відповідь 
на навантаження.

Таблиця 5. Загальна характеристика основних показників функціонального резерву серця

Назва, одиниці вимірювання  Розрахунок Фізіологічна інтерпретація

МСК, мл/хв МСК =1,7×PWC170+ 1240
Характеризує аеробні властивості організму. 
Кількість кисню, який організм здатний засвоїти 
за одиницю часу

Відносне МСК (ВМСК), мл/хв/кг ВМСК=МСК/m, де m – маса тіла Більш точно характеризує аеробну здатність, 
оскільки враховує масу тіла

 Фізична працездатність 
(PWC170), кгм/хв або Вт 
(1 Вт = 6 кгм/хв)

PWC (physical working capacity) – потужність, при якій досягається 
ЧСС 170/хв
PWC170 = W1+(W2W1)×(170ЧСС1)/(ЧСС2ЧСС1), де W1   
і W2 – потужності першої і другої сходинки навантаження; ЧСС1 
і ЧСС2 – частота серцевих скорочень наприкінці першої і другої 
сходинки навантаження

Характеризує толерантність до фізичного 
навантаження (фізичну працездатність)

Подвійний добуток (ПД), 
або індекс Робінсона, УО ПД=САТ×ЧСС/100 Приріст ПД характеризує міокардіальні резерви

Хронотропний резерв (ХР),  
пошт./хв.

ХР=ЧССmaxЧСС0, де  ЧССmax – максимальна ЧСС при пробі;  
ЧСС0 – ЧСС перед проведенням проби Гемодинамічне забезпечення фізичного 

навантаження – серцевий компонент 
функціональних резервівІндекс хронотропного 

 резерву (IХР) IХР=(ЧССmaxЧСС0)/ЧСС0

Інотропний резерв (ІР), мм рт. ст. ІР=САТmaxСАТ0, де САТmax – максимальне значення САТ;
САТ0 – САТ перед проведенням проби Гемодинамічне забезпечення фізичного 

навантаження – судинний компонент 
функціональних резервівІндекс інотропного резерву (IІР) IІР=(САТmaxСАТ0)/САТ0

Об’єм виконаної роботи (А), кгм А=W×t, де t – час виконання навантаження (хв) Фізична працездатність

Порогова потужність 
(W порогова), Вт Максимальне фізичне навантаження, що виконане пацієнтом Толерантність до фізичного навантаження

Серцевий навантажувальний 
індекс (СHI), УО СНІ=ПД/W (у Вт) Гемодинамічне забезпечення фізичного 

навантаження

Індекс енергетичних витрат 
(ІЕВ), УО ІЕВ=ПД×100/А

Міокардіальний резерв. Характеризує енергетичні 
витрати на досягнення порогового навантаження. 
Чим нижче показник, тим менша потреба міокарда 
у кисні й більш економне використання енергетичних 
резервів

КВРМ (коефіцієнт витрачання 
резервів міокарда), УО КВРМ=приріст ПД×100/А

Міокардіальний резерв. Високе значення свідчить 
про нераціональне використання хроноінотропного 
резерву міокарда, що зумовлено скоротливою 
недостатністю міокарда (доклінічна стадія серцевої 
недостатності)

Індекс ефективності роботи серця 
(ІЕРС), УО

ІЕРС=PWC170/(ЧССmax×САТmax×10–2×S), де
ЧССmax – максимальне значення частоти серцевих скорочень,  
САТmax – CАТ на піку навантаження, S – площа поверхні тіла (м2)

Міокардіальний резерв

Таблиця 6. Значення PWC170 і МСК у дітей, 
що займаються (С) і не займаються (Н/С) спортом  

(В.Л. Карпман та співавт.)

Вік, 
роки Стать  Відношення 

до спорту
PWC170 

(Вт)

МСК

мл/хв мл/хв/
кг

89

Ч 
С 108,3±3,2 1492±71 49,0±1,7

Н/С 109,4±3,5 1535±42 50,4±1,7

ж
С 120,0±5,1 1337±81 42,0±3,7

Н/С 90,0±3,7 1022±30 36,3±1,2

1012

Ч 
С 119,8±3,8 1714±74 47,9±1,3

Н/С 102,9±6,7 1657±63 47,6±2,3

ж
С 107,1±5,6 1533±36 42,6±1,1

Н/С 103,3±2,2 1277±35 35,2±1,2

1213

Ч
С 155,7±6,8 2221±77 46,7±1,0

Н/С 124,0±2,5 1698±52 43,8±1,9

ж
С 129,5±5,4 1974±70 44,6±1,3

Н/С 109,4±7,0 1509±63 32,7±0,9

1415

Ч
С 151,5±10,6 2703±72 46,6±1,4

Н/С 114,3±11,2 2299±116 44,5±1,7

ж
С 111,0±5,6 2221±52 42,6±1,3

Н/С 100,0±18,5 1722±128 38,1±3,7

Таблиця 7. Максимальне споживання кисню 
у дітей та підлітків

Вік, роки
Хлопчики Дівчата 

л/хв мл/хв/кг л/хв мл/хв/кг

9 1,51 50 1,22 40

11 1,93 50 1,49 39

13 2,35 50 2,03 43

15 3,17 53 2,02 38

17 3,7 54 2,19 38

ЗУ
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Принципи лікування гострого риносинуситу у дітей
Початок кожного навчального року для педіатрів є періодом збільшення навантаження за рахунок 
пацієнтів із гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Сьогодні існує багато можливостей 
лікування таких дітей. У зв’язку з цим іноді у лікарів виникають сумніви щодо доцільності призначення 
тих чи інших засобів. Особливо це стосується лікування гострого риносинуситу (ГРС).

У рамках онлайн- конференції «Респіра торна 
та алергічна патологія у дітей в умовах пандемії 
COVID-19» тему ГРС обговорювали провідні 
українські експерти у форматі міждисциплінар-
ного тріо (педіатр, дитячий отоларинголог і клі-
нічний фармаколог).

Заслужений лікар Укра-
їни, завідувачка кафедри 
дитячих і під літкових 
 захворювань Націо-
нальної медичної ака-
демії післядипломної 
освіти (НМАПО)  імені 
П.Л. Шупика, доктор 
медичних наук, професор 
Галина Володимирівна 
Бекетова розповіла про 

ключові моменти оновленого Європейсь-
кого узгоджувального документу щодо рино-
синуситу та назальних поліпів (European Position 
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020, 
EPOS 2020) в аспекті лікування ГРС у дітей.

– Початок 2020 року ознаменувався для 
отоларингологів, педіатрів, сімейних лікарів 
та багатьох інших спеціалістів виходом нових 
рекомендацій EPOS 2020. Для їх створення 
були використані не лише дані, засновані 
на доказах, але й позиції експертів, що дозво-
лило повною мірою висвітлити усі питання. 
Доступні й кишенькові версії рекомендацій 
для різних фахівців, перекладені різними мо-
вами, що дозволяє поширювати актуальну 
інформацію по всьому світі. 

ГРС – це патологія, яка супроводжується 
раптовою появою двох та більше наступних 
симптомів: закладеність/обструкція носа, 
прозорі виділення з носа, денний або/і ніч-
ний кашель. Тривалість захворювання не пе-
ревищує 12 тижнів і закінчується повним 
одужанням. В основі ГРС лежить запалення 
слизової оболонки носа та навколоносових 
пазух. Виділяють вірусний, поствірусний 
та бактеріальний ГРС.

Вірусний ГРС – це ГРВІ, що перебігає 
з ураженням слизової оболонки носа і при-
носових пазух. Слід зазначити, що при вірус-
ному ГРС прохідність співустя між порожни-
ною носу та приносовими пазухами не пору-
шується. Поствірусний ГРС супроводжується 
частковим порушенням прохідності співустя 
внаслідок набряку слизової оболонки. При 
повній його блокаді через порушення аерації 
приносових пазух та активації бактеріальної 
флори розвивається бактеріальний ГРС. Цей 
аспект патогенезу різних варіантів ГРС впли-
ває на алгоритм дій лікаря під час вибору так-
тики лікування захворювання у дітей. 

При тривалості симптомів (двобічної закла-
деності носа та ринореї, кашлю) більше 5 днів 
призначається симптоматична терапія (аналге-
тики, промивання носової порожнини, декон-
гестанти). Збереження симптомів понад 10 днів 
або погіршення стану через 5 днів від початку 
захворювання свідчить про розвиток поствіру-
сного ГРС, а збільшення кількості виділень 
з носа, фаціальний біль, підвищення темпера-
тури >38 °С, підвищення рівня С-реактив ного 
білка в крові є ознаками прогресування хворо-
би та формування бактеріального ГРС.

При поствірусному ГРС дитині призначають 
топічні кортикостероїди, при бактеріальному – 
топічні кортикостероїди та антибіотики. У разі 
відсутності ефекту від лікування (через 14 днів – 
при поствірусному ГРС і через 48 годин – 
при бактеріальному) пацієнту проводять додат-
кові обстеження (візуалізаційні методи дослі-
дження, ендоскопію, культуральне досліджен-
ня) та призначають нове лікування (у першому 
випадку – топічні кортикостероїди та перораль-
ні антибіотики, у другому – топічні кортикосте-
роїди та парентеральні антибіотики). 

Важливе значення при лікуванні дитини 
з ГРС має елімінаційна терапія: проми-
вання носа фізіологічним або гіпертонічним 
розчином, що сприяє розрідженню та видален-
ню в’язкого секрету, звільненню від патогенів, 

алергенів, продуктів клітинного розпаду, віднов-
ленню оптимальних умов для функціонування 
мукоциліарного кліренсу, зменшенню набряку 
слизової оболонки, віднов ленню дренажної 
функції вивідних отворів приносових пазух. Для 
усунення набряку слизової оболонки, зменшен-
ня закладеності носа та покращення носового 
дихання призначають деконгестанти, що впер-
ше рекомендовані саме в EPOS 2020. 

Завідувачка кафедри 
клінічної фармакології 
Національного медич-
ного університету  імені 
О.О. Богомольця,  доктор 
медичних наук, про фесор 
Ганна Володимирівна 
Зайченко детально роз-
повіла про роль декон-
гестантів у лікуванні ді-
тей із ГРС.

– Ці протинабрякові засоби є ефективними 
у лікуванні дітей із ГРС, але в останні роки спо-
стерігається безконтрольне застосування декон-
гестантів. При виборі препарату слід звернути 
увагу на те, чи не потрапляє він до системного 
кровотоку, чи володіє тривалою дією (зменшує 
частоту застосування засобу, що знижує ризик 
передозування та виникнення токсичних реак-
цій) та чи має добрий профіль безпеки, 
не містить шкідливих допоміжних речовин 
(консервантів). Дозовані засоби треба застосо-
вувати після попереднього очищення слизової 
оболонки носу, обов’язково дотримуватися 
кратності прийому та тривалості терапії. 
Сьогодні все частіше використовують перораль-
ні форми деконгестантів (особливо у вигляді 
фіксованих комбінацій), які призначають паці-
єнтам із толерантністю до назальних засобів. 

Завідувач кафедри дитя-
чої оториноларин гології, 
аудіології та фоніатрії 
Національ ної медич-
ної академії після дип-
ломної освіти імені 
П.Л. Шупика, доктор 
медичних наук, про фесор 
Анатолій Лук’янович 
Косаковський розповів 
про один клінічний 

 випадок.

Клінічний випадок
Хлопчик Х., 4 р. Хворіє протягом 10 днів піс

ля контакту з хворими на ГРВІ дітьми з дитячого 
садочку. У перші 2 дні захворювання темпера
тура тіла була підвищена до 38,1 °С, далі стан 
покращувався. На 7 день захворювання виник 
повторний епізод гіпертермії (до 39 °С). Були 
наявні закладеність та виділення з носа (більше 
зліва), нічний кашель, головний біль. 

При огляді виявлений гнійний секрет у порож
нині носа, набряк повік лівого ока (з’явився 
за 3 дні до звернення за медичною допо могою). 
При орофарингоскопії виявлено стікання виділень 
по задній стінці глотки на тлі гіперемії слизової 
оболонки. Шийні лімфатичні вузли без змін. 

Діагностика
Згідно з EPOS 2020, у пацієнта присутні клі

нічні критерії ГРС, а саме – раптова поява двох 
або більше симптомів (двобічна закладеність/
обструкція носа, ринорея (переднє або заднє 
стікання виділень) з обох боків глотки, кашель), 
тривалість яких не більше 12 тижнів. На основі 
скарг, даних анамнезу захворювання (трива
лість симптомів >10 днів, погіршення стану після 
5 дня від початку захворювання у вигляді пов
торного підвищення температури, поява нових 
симптомів) та обстеження пацієнта встановлено 
діагноз гострий бактері альний риносинусит, 
реактивний набряк лівої повіки.

Як додатковий метод обстеження рекомен
доване проведення комп’ютерної томографії 
приносових синусів. 

Рекомендоване лікування
Елімінаційна терапія за допомогою гіперто

нічного або ізотонічного розчину морської 
води, деконгестант, антибіотикотерапія, очні 
краплі, у разі появи нових клінічних симптомів, 
які свідчать про субперіостальний абсцес, – хі
рургічне лікування. 

Таким чином, при гострому бактеріально-
му риносинуситі показані емпірична антибі-
отикотерапія та назальні кортикостероїди 
(дітям старше 12 років). У випадку легкого 
перебігу захворювання протягом перших 
3 днів можна застосовувати лише назальні 
кортикостероїди (під пильним наглядом лі-
каря!), за відсутності поліпшення стану паці-
єнта емпірично призначаються антибіотики. 

Вибір антибіотика залежить від наявності 
профілактичних щеплень, як обов’язкових, 
так і рекомендованих. Так, якщо дитина вак-
цинована відповідно до календаря профілак-
тичних щеплень (у тому числі від пневмоко-
кової інфекції), препаратами 1-ї лінії є аміно-
пеніциліни. У випадку порушення календаря 
профілактичних щеплень чи інфікування ві-
русом Епштейна – Барр призначають цефа-
лоспорини.  

Дітям із бактеріальним ГРС рекомендо-
вана більш тривала антибіотикотерапія (10-
14 днів), ніж дорослим (5-7 днів). Для лікуван-
ня таких пацієнтів застосовується ступенева 
антибіотикотерапія, яка передбачає початко-
ве призначення парентеральної лікарської 
форми (наприклад цефтріаксон), після чого 
переходять на пероральну форму (наприклад 
цефіксим). Така стратегія дозволяє зменшити 

тривалість парентерального введення анти-
біотика, знизити вартість лікування, скороти-
ти термін перебування дитини в стаціонарі 
та зберегти клінічну ефективність терапії. 
У разі відсутності позитивної динаміки про-
тягом 48-72 годин від початку антибіотико-
терапії рекомендується змінити препарат.

Сорцеф® (цефіксим) – це представник це-
фалоспоринів ІІІ покоління для перорально-
го застосування, який має високу терапевтич-
ну ефективність та безпечність. Препарат 
підходить для лікування хворих як у стаціо-
нарі, так і амбулаторно. Цефіксим володіє 
широким протимікробним спектром, вклю-
чаючи грампозитивні бактерії (Str. pneumo
niae, Str. pyogenes) та грамнегативні (H. influ
enzae, M. catarrhalis, Enterobacter spp., Klebsie
lla spp., E. coli, Proteus mirabilis, N. gonorrheae). 

Висока ефективність цефіксиму в лікуван-
ні хворих на бактеріальний ГРС продемон-
стрована в ході американського мультицен-
трового дослідження за участю 118 пацієнтів 
із цим діагнозом. Найчастішими збудниками 
захворювання були H. influenzae, бета-гемолі-
тичний стрептокок групи А та Str. pneumo niae. 
Після 10-денної терапії цефіксимом у дозі 
400 мг/добу клінічне одужання відбувається 
більше ніж у 90% пацієнтів (B.L. Mat the ws 
et al., 1993).

Згідно з оновленими рекомендаціями 
EPOS 2020, деконгестанти та антибіотики 
мають свою нішу в лікуванні хворих на ГРС. 
Основне завдання, яке вирішують декон-
гестанти, – це усунення обструкції носа 
та покращення якості життя пацієнта. 
Антибіотики застосовуються як етіотропне 
лікування бактеріального ГРС, що є найе-
фективнішим методом лікування інфекційної 
патології. 

Підготувала Ілона Цюпа ЗУ

ПЕДІАТРІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ
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 PedSMART:Школа неонатології 
правильний початок здорового життя

Новонародженість – це особливий період у житті 
дитини, який потребує максимальної уваги 
з боку медичних працівників. Як налагодити 
раціональне грудне вигодовування (ГВ), які зміни 
в організмі немовляти є нормою, а які повинні 
насторожити, як правильно доглядати 
за новонародженим? Ці та безліч інших питань 
постають перед батьками після виписки 
з пологового будинку, і вони очікують отримати 
на них відповіді від кваліфікованих медичних 
працівників – педіатрів та сімейних лікарів. 
Для підвищення рівня знань медиків щодо 
ведення дітей у найважливіший період 
їхнього життя 4 липня 2020 року за ініціативи 
Української академії педіатричних 
спеціальностей в онлайн-форматі відбулася 
фахова школа «PedSMART. Неонатологія».

Свою доповідь на тему «Ново-
народжена дитина: як забез-
печити здоровий розвиток» 
представила член-кореспон-
дент Національної академії ме-
дичних наук, заслужений діяч 
науки і техніки Укра їни, завіду-
вачка кафедри неонатології 
Національної медичної акаде-
мії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика (НМАПО), доктор медичних наук, 
професор Єлизавета Євгенівна Шунько.

– Здоровий початок життя визначається 
як своєчасне (у термін 37-42 тижня) народження ди-
тини у здорової жінки з низьким перинатальним ри-
зиком шляхом фізіологічних пологів. При цьому но-
вонароджений малюк має ранній та постійний кон-
такт з матір’ю під час перебування в пологовій залі, 
перебуває на грудному вигодовуванні (ГВ), йому 
вчасно проведено неонатальний скринінг, вакцина-
цію та медичний огляд. До показників нормальної 
адаптації дитини при народженні належать частота 
серцебиття 100-160 ударів за хвилину, частота дихан-
ня 30-60 за хвилину, колір шкіри рожевий, може бути 
періоральний та акроціаноз, температура тіла 36,5-
37,5 °С, після третьої доби життя –  36,5-37,2 °С, маса 
тіла, обвід голови та зріст відповідають гестаційному 
віку. 

Причинами порушень адаптації новонародженого 
до нових умов життя та предикторами, які можуть 
впливати на подальший розвиток дитини, є перина-
тальні ризики – патологічні ситуації, пов’язані зі ста-
ном здоров’я матері, перебігом вагітності, пологів 
та наданням неонатологічної допомоги. Факторами 
високого перинатального ризику є вік породіллі, со-
ціально-економічний стан сім’ї, шкідливі звички, 
недостатнє харчування під час вагітності, а також су-
путні захворювання матері – цукровий або гестацій-
ний діабет, патологія щитоподібної залози та нирок, 
інфекції сечовивідних шляхів, артеріальна гіпертезія, 
серцево-судинні хвороби. До акушерських факторів 
ризику належать: передчасні пологи, вроджені вади 
розвитку в старших дітей у сім’ї, кровотеча під час 
вагітності, передчасний розрив плодових оболонок, 
хоріоамніоніт, гіпертермія матері в пологах, дистрес 
плода.

Перинатальні ризики збільшують показники 
смертності серед немовлят. Протягом першого року 
життя патологічні стани перинатального періоду 
та вроджені аномалії складають майже 80% усіх дитя-
чих смертей. Основні причини: недоношеність, низь-
ка маса тіла при народженні, інфекції, асфіксія, по-
логові травми та вроджені аномалії. 

Медичним працівникам та батькам надзвичайно 
важливо знати про загрозливі стани дитини, які по-
требують негайного лікарського втручання, адже 

своєчасно надана допомога може знизити показники 
смертності, навіть за наявності ризиків. До таких ста-
нів належать: відмова від годування, судоми, приско-
рене дихання (більше 60 за хвилину), відсутність са-
мостійних рухів та їх наявність лише після стимуля-
ції, лихоманка чи гіпотермія, почервоніння навко-
лопупкової рани чи виділення з неї гною, пустули 
на шкірі, патологічна жовтяниця. 

Таким чином, турбота про здоров’я дитини розпо-
чинається ще на етапі планування та ведення вагіт-
ності, що допомагає зменшити перинатальні ризики, 
та продовжується безпосередньо в пологовій залі, де 
проводиться перший огляд малюка та надається пер-
ша допомога. Підхід до вирішення цих задач повинен 
бути мультидисциплінарним та комплексним, а та-
кож базуватися на сучасних міжнародних рекомен-
даціях.

Про алгоритм огляду ново народ-
женого розповіла асистентка 
 кафедри  неонатології НМАПО іме-
ні П.Л. Шупика, кандидат медич-
них наук Оксана Іванівна Сіренко.

– Кожну дитину одразу після 
народження обов’язково огляда-
ють і аналізують основні показни-
ки життя. Протягом наступних 
48  годин та перед випискою 

з  лікарні проводять повне та детальне обстеження 
дитини. Подальшу оцінку слід проводити на 1-му 
та 4-6-му тижнях життя. Первинний огляд проводить-
ся безпосередньо після народження дитини або після 
початкової стабілізації її стану, для оцінки адаптації 
до нових умов, визначення статі, виявлення вад роз-
витку та патології, які вимагають невідкладної допо-
моги та інформування батьків. Проте цей огляд 
не повинен бути перепоною для контакту матері 
та дитини «шкіра до шкіри».

Перед оглядом лікар має ознайомитися з медичною 
документацією, дізнатися вік, групу крові матері, 
 інформацію про проведення їй гемотрансфузій та на-
явність ізоімунізації за системою АВО або Rh. 
Необхідно зібрати відомості про захворювання 

 породіллі, репродуктивний анамнез, перебіг вагітно-
сті та пологів, стан дитини після народження. Перед 
оглядом також потрібно уточнити про будь-які скар-
ги або побоювання батьків щодо здоров’я їхньої ди-
тини та обговорити характер вигодовування, його 
ефективність. Усі обстеження повинні проводитися 
при дотриманні певних умов: температура приміщен-
ня повинна бути 22-24 °С, наявне денне освітлення 
(або лампи денного світла), зручний для дитини, ма-
тері і лікаря час. Тривалість огляду не повинна пере-
вищувати 15-20 хвилин. Малюк має бути повністю 
роздягнений. Для проведення детального огляду не-
обхідні стетоскоп, шпатель, ліхтарик, сантиметрова 
стрічка, ваги і горизонтальний ростомір, діаграми 
фізичного розвитку немовлят, пульсоксиметр, 
офтальмоскоп та медична документація.

Огляд проводиться за системним підходом із голо-
ви до п’ят і спереду назад. Спершу оцінюють зовніш-
ній вигляд дитини, далі – фізичний розвиток, стан 
шкіри, обстежують голову та обличчя, шию, плечовий 
пояс, руки, кисті, грудну клітку, серцево- судинну 
та дихальну системи, живіт, сечовивідну систему, ста-
теві органи, анальний отвір, кульшові суглоби, ноги, 
стопи, спину, проводять неврологічний огляд. Оцінка 
фізичного розвитку включає вимірювання антропо-
метричних показників та їх відповідність гестаційно-
му віку, обрахунок первинної втрати маси тіла. 

Повне деталізоване обстеження дитини проводить-
ся пізніше і має на меті виявити або припустити у не-
мовляти наявність захворювання чи вроджені вади, 
розпочати своєчасне лікування. Також проводиться 
оцінка фізичного розвитку, фізіологічних випорож-
нень, виявлення ризиків перинатальної патології.

Після огляду необхідно проконсультувати батьків 
із питань догляду за дитиною і теплового захисту, 
профілактики інфекцій, ГВ, профілактики травма-
тизму, попередження синдрому раптової дитячої 
смерті, надати інформацію щодо можливих перехід-
них станів, рекомендації стосовно догляду, вакцина-
ції та профілактики геморагічної хвороби новонарод-
жених. Також батьки мають бути попереджені про 
загрозливі стани, при яких слід звертатися за допо-
могою.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
НЕОНАТОЛОГІЯ
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Правильно проведений огляд новонародженого 
дозволяє не лише вчасно виявити патологію, але  
у комплексі з наданими рекомендаціями є запорукою 
подальшого здорового розвитку немовляти та спокою 
батьків.

Доцент кафедри неонатології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, канди-
дат медичних наук Ольга Тимофіївна 
Лакша  представила доповідь 
на тему «Перехідні стани новона-
роджених: лікувати чи спостері-
гати».

– Перехідні стани – це зміни 
в організмі новонароджених ді-
тей, які відображають процеси 

пристосування до нових умов життя. Їх особливостя-
ми є те, що вони проявляються при пологах і після 
народження та порівняно швидко зникають. 

Фізіологічна втрата маси тіла спостерігається май-
же в усіх новонароджених у перші 3-4 дні життя 
та в середньому становить 4-5% від маси тіла при на-
родженні. Відновлення початкової маси тіла відбува-
ється в кінці першого – на початку другого тижня 
життя дитини. Якщо маса тіла не збільшується до кін-
ця 3-го тижня або її втрата одразу становить більше 
10% від початкової, такий стан розцінюється як па-
тологічний. Варто пам’ятати, що при фізіологічній 
втраті маси тіла догодовувати малюка сумішшю 
не потрібно.

Транзиторна гіпотермія може виникати у перші 
90 хвилин життя. Температура тіла може становити 35,0-
35,8 °С і підвищуватися протягом 12 годин. Транзиторна 
гіпертермія супроводжується підвищенням температу-
ри тіла до 38,5 °С найчастіше на 3-4-й день життя, що 
часто збігається з максимальною втратою маси тіла 
і триває, як правило, 3-4 години. 

Транзиторні стани з боку шкіри дитини: проста 
та токсична еритема, фізіологічне лущення, міліуми, 
акне новонароджених, «лососеві» плями, «мармурова 
шкіра» чи зміна її кольору за типом «костюм 
Арлекіна». Вони не потребують специфічного ліку-
вання та проходять самостійно. Також може спосте-
рігатися пологова пухлина – набряк передлежачої 
частини тіла протягом 1-2 діб життя, яка минає без 
будь-яких втручань.

Транзиторна олігурія – відсутність діурезу в перші 
12 годин – спостерігається у 60% здорових дітей. 
Кількість сечовипускань поступово нормалізується, 
а починаючи з 4-5 дня, становить не менше 7 разів 
на добу, що є показником достатнього надходження 
материнського молока в організм дитини. Сечо кислий 
інфаркт – відкладення сечової кислоти у ниркових 
канальцях від пірамід до кіркового шару. Сеча при 
цьому має жовто-цегляний колір, каламутна, залишає 
на пелюшці коричнево-червоні плями. Цей стан про-
ходить до кінця 1-го або на 2-му тижні життя.

Після народження змінюється гормональний фон 
дитини і може відбуватися статевий криз. Одним 
із проявів є набухання молочних залоз до 2-3 см 
на 3-4-й день життя. У новонароджених хлопчиків 
протягом перших двох тижнів калитка часто буває 
набрякла, збільшена в розмірах. Невелике скупчення 
рідини в ній – гідроцеле – також є нормою та минає 
протягом 1 місяця. У дівчаток можуть бути виділення 
зі статевих органів слизового секрету білого кольору, 
а також кров’янистого характеру об’ємом до 2 мл. 
Вони спостерігаються на 3-7 добу, тривають кілька 
днів та минають самостійно.

Майже в усіх новонароджених можуть спостеріга-
тися транзиторні неврологічні порушення: невелика 
косоокість, тремтіння підборіддя і рук, деяка різниця 
в тонусі м’язів правої та лівої сторони тіла, які не вва-
жаються патологією на першому тижні життя, якщо 
симптоматика не наростає, а загальний стан дитини 
не погіршується. 

Ще одним частим станом є перехідна жовтяниця, 
що виникає на 2-3 добу після народження, триває 
в середньому 10-14 днів. При цьому відсутні ахолічні 
випорожнення та інтенсивне забарвлення сечі, а та-
кож зміни з боку внутрішніх органів та порушення 
загального стану.

Здорова доношена новонароджена дитина у пере-
хідному стані додаткового обстеження та лікування 
не потребує.

Асистентка кафедри неонатології 
НМАПО імені П.Л. Шупика, кан-
дидат медичних наук Олена 
Олександрівна Бєлова представила 
доповідь на тему «Грудне вигодо-
вування: переваги та запобігання 
ризикам». 

– Через субоптимальне ГВ у сві-
ті помирає близько 800 тисяч дітей 
на рік. Лише 41% немовлят отри-

мують виключно ГВ. Системи охорони здоров’я світу 
витрачають 300 млрд доларів щорічно через низький 
рівень ГВ. Водночас, згідно з даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я (ВООЗ), діти, які протягом 
перших 6 місяців перебувають виключно на ГВ, отри-
мують ідеальне харчування та все, чого вони потребу-
ють для росту та розвитку головного мозку, захисту від 
респіраторних інфекцій, діареї та інших небезпечних 
для життя станів.

При наданні медичної допомоги матерям та дітям 
усі заклади охорони здоров’я повинні керуватися роз-
робленою в 1991 році Американською академією пе-
діатрії спільно з ВООЗ та фондом ЮНІСЕФ програ-
мою «10 кроків успішного грудного вигодовування». 

Важливо, що ГВ потрібно розпочинати якомога ра-
ніше – протягом години після народження, коли дити-
на проявляє ознаки готовності до початку годування 
та знаходиться з матір’ю в контакті «шкіра до шкіри». 
Абсолютними протипоказаннями до ГВ є відкрита фор-
ма туберкульозу, гострі психічні захворювання матері.

Важливим аспектом також є фармакотерапія при 
лактації. Більшість лікарських засобів є безпечними 
для жінок, що годують грудьми. Фактори ризику для 
дитини повинні враховувати оральну біодоступність – 
вміст у відсотках речовини, що потрапляє з кишечни-
ку до системного кровотоку, вік дитини, адже макси-
мальне проникнення лікарських засобів у грудне мо-
локо відбувається в перші дні та тижні після пологів. 
Також варто враховувати здатність організму дитини 
знешкоджувати та виводити медикаменти. 

Якщо матір під час лактації приймає лікарські за-
соби, даних відносно безпечності яких для дитини 
недостатньо, необхідно стежити за поведінкою малю-
ка та звертати увагу на тривожність, наявність висипу, 
біль у животі, зміну випорожнень, манери смоктання. 
Бажано вести щоденник – відзначати час та назву 
прийому препаратів, а також занотовувати будь-які 
зміни у поведінці чи зовнішньому вигляді дитини. 
Розроблені спеціальні сайти та програми, які містять 
інформацію щодо сумісності ГВ та різних фармако-
логічних препаратів.

Актуальним питанням у 2020 році є взаємозв’язок ГВ 
та COVID-19. Інформація, якою володіють лікарі на да-
ний момент, свідчить про те, що вірус SARS-Cov-2 
не передається через грудне молоко, тому ГВ рекомен-
доване жінкам із COVID-19. При цьому слід дотриму-
ватися респіраторної гігієни (використовувати медичну 
маску при догляді за дитиною, мити руки з милом перед 
та після контакту з малюком, обробляти руки дезінфек-
тантом, регулярно обробляти всі поверхні, яких торка-
ється мати). При тяжкому перебігу та наявності усклад-
нень варто проводити годування зцідженим грудним 
молоком. При дуже важкому стані матері варто тимча-
сово припинити ГВ із наступною релактацією.

ВООЗ також розробила рекомендації для медичних 
закладів на час пандемії COVID-19. Згідно з ними, 
не варто рекомендувати матерям використання мо-
лочних сумішей, пляшечок тощо. Необхідно забезпе-
чити сумісне перебування матері та дитини з контак-
том «шкіра до шкіри» навіть при підозрі або підтвер-
дженні у матері COVID-19. 

Завідувачка кабінету «Комп лекс ного 
нейромоніторингу з дитячою лабора-
торією сну» відділення  інтен сивного 
виходжування глибоко недоношених 
дітей НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ 
України, аспірантка кафедри неона-
тології НМАПО імені П.Л. Шупика 
Дарія Миколаївна Костюкова пред-
ставила доповідь на тему «Сон 
у перинатальному періоді: чому 

це важливо».
– Сон є ключовим аспектом раннього нейросенсор-

ного та моторного розвитку дитини. Неповно цінний 

сон у дітей асоціюється з ожирінням, поганою емо-
ційною регуляцією, незадовільним самопочуттям 
та зниженням академічної успішності (J.P. Chaput 
et al., 2016). Вже у віці 20-28 тижнів плід має чіткий 
шаблон спокійного стану та активності – так званий 
циклічний ритм активності, що керується плацентар-
ним мелатоніном. У віці понад 35 тижнів середня три-
валість циклів сну/неспання становить 50-60 хви-
лин, що можна виміряти за допомогою полісомно-
графії (ПСГ).

У новонароджених є лише 2 стадії сну: REM-сон 
(швидкий) та nREM-сон (глибокий, повільний) 
у співвідношенні 50/50. Ці цикли скорочуються 
вдень та подовжуються вночі під впливом розвитку 
циркадних ритмів. Протягом перших 3 місяців життя 
кількість часу, проведеного в REM-сні, скорочується, 
він поступово стає більш схожим до сна дорос лої лю-
дини: спостерігається збільшення його трива-
лості від 4 годин у віці 1 місяць до 7 годин у віці 
5  місяців. 

Моніторинг сну можна проводити за допомогою 
поведінкової класифікації, визначення варіабельності 
серцевого ритму, застосування стандартної електро-
енцефалографії (ЕЕГ), амплітудно-інтегрованої ЕЕГ 
та ПСГ (остання є «золотим стандартом»).

Перед призначенням додаткових обстежень щодо 
патології сну лікарю потрібно зібрати анамнез, про-
вести фізичне обстеження дитини та оцінку середо-
вища, де вона спить: температура, рівень шуму, наяв-
ність телевізора в кімнаті тощо. При цьому важливо 
уникнути надмірної тривожності батьків. 

В якості інструменту для скринінгу найчастіше ви-
користовують мнемонічну схему BEARS (Bedtime 
problems, Excessive daytime sleepiness, Awakings, 
Regularity and duration of sleep, Snoring) – це опиту-
вання родини: чи є в дитини проблеми зі сном, уточ-
нення його регулярності та тривалості, чи присутня 
надмірна денна сонливість, пробудження вночі. Також 
рекомендується вести щоденник сну, можна вико-
ристовувати спеціальні трекери та інструментальні 
методи обстежень – ЕЕГ, ПСГ.

Регрес сну – період часу, який триває 2-6 тижнів, 
коли дитина починає погано спати, хоча раніше 
 проблем зі сном не було. До ознак цього періоду 
 відносять: часті нічні пробудження, короткий і не-
спокійний сон, метушливість під час неспання, 
складнощі із засинанням. Перший такий період, 
як пра вило, спостерігається на 4 місяці життя, коли 
починає змінюватися цикл сну. Восьми- або дев’яти-
 місячний регрес може бути спричинений значним 
розвитком мозку через оволодіння новими рухо-
вими функціями (повзання, сидіння, підтягування) 
та стрімким психомовленнєвим розвитком. Вісім-
надцяти місячна регресія пов’язана з тривогою сто-
совно розлуки з батьками, із прорізуванням зубів, 
бажанням переходу на один денний сон. У таких ви-
падках рекомендовано нетуге сповивання, викладан-
ня дитини у положення на боці\животі під наглядом, 
заспокоєння приємними звуками, качання, смоктан-
ня. Також можна використовувати білий шум гучні-
стю не вище 50 дБ та на відстані не менше 1 м від 
ліжечка.

Таким чином, сон є природним біомаркером функ-
цій мозку, а його порушення потребують корекції для 
поліпшення довгострокового результату стосовно здо-
ров’я дитини. Водночас тривалість та структура сну 
залежать від віку немовляти. Важливо пояснити бать-
кам, що вони повинні реагувати, в першу чергу, на по-
треби дитини, а не складати суворий розклад, за яким 
вона повинна спати.

Як правило, породіллю та новонароджену дитину 
виписують зі стаціонару вже на 3 день після пологів. 
З того моменту малюк вже знаходиться на патронажі 
у педіатрів та сімейних лікарів. Під час проведення 
фахової школи «PedSMART. Неонатологія» лікарі- 
неонатологи представили ключові аспекти щодо до-
гляду та вигодовування немовлят, надали рекомен-
дації стосовно перехідних станів та ознак, які потре-
бують негайного звернення до стаціонару. Цю інфор-
мацію під час патронажів та оглядів дитини педіатри 
та лікарі загальної практики зможуть у доступній 
формі розповісти батькам дитини, щоб допомогти їм 
зберегти здоров’я своїх дітей.

Підготувала Роксоляна Денисюк ЗУ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
НЕОНАТОЛОГІЯ
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Раціональне харчування в дитячому віці –  
запорука майбутнього здоров’я

16-17 вересня 2020 року за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, 
Національної академії медичних наук (НАМН) України, Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця та Асоціації педіатрів України в онлайн-форматі відбулася 
ХХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» 
(Сідельниковські читання). До участі в конференції приєдналися лікарі загальної практики, 
педіатри, дитячі лікарі вузьких спеціальностей з усіх куточків нашої країни. Протягом двох днів 
трансляції були представлені найновіші дані доказової медицини, доповідачі відповіли 
на найактуальніші питання в галузі педіатрії в зручному форматі з дотриманням усіх карантинних 
норм, що надзвичайно важливо у теперішніх умовах. Під час проведення заходу було 
представлено чимало доповідей на різні теми, однією з яких традиційно стала гастроентерологія.

Керівник відділення проблем харчу-
вання і соматичних захворювань у ді-
тей раннього віку Державної установи 
«Інститут педіатрії, акушерства і гіне-
кології імені академіка О.М. Лук’я-
нової НАМН України», доктор медич-
них наук, професор Олег Геннадійович 
Шадрін розкрив для слухачів тему 
«Омега-3 плюс цинк: нове поєднан-
ня, нові можливості».

– Згідно з численними дослідженнями, у сучасних ра-
ціонах співвідношення омега-6 поліненасичених жирних 
кислот (ПНЖК) та омега-3 ПНЖК становить 25-50:1. 
Раніше це співвідношення коливалося в межах 1-2:1. 
Згідно з міжнародними стандартами Codex Alimentarius, 
розробленими Всесвітньою організацією охорони здо-
ров’я (ВООЗ) спільно з Продовольчою та сільськогоспо-
дарською організацією ООН, та рекомендаціями Євро-
пейського товариства педіатрії, гастроентерології і харчу-
вання (ESPGHAN), співвідношення омега-6 ПНЖК 
та омега-3 ПНЖК повинно становити щонайменше 
5-10:1. Ріст багатьох вікових захворювань фахівці пов’я-
зують із дисбалансом цих жирних кислот у раціоні. Також 
у сучасних умовах все більше людей страждає на харчову 
алергію (ХА). Одним із основних методів її лікування є 
елімінаційна дієта, яка часто призводить до ще більшого 
дисбалансу та дефіциту корисних вітамінів, макро- та мі-
кроелементів, необхідних для гармонійного росту та роз-
витку дітей. Тому в них часто спостерігається значне зни-
ження кількості ПНЖК у крові.

Джерелами омега-3 ПНЖК є: морська риба (лосось, 
форель, макрель, оселедець, тунець) у сирому та слабо-
солоному вигляді, жир морських ссавців, морські водо-
рості, курячі домашні яйця, насіння льону та лляна олія. 
Остання містить α-ліноленову кислоту, що руйнується 
при термічній обробці, тому олія повинна бути тільки 
холодного віджиму і використовуватися як заправка для 
страв. На жаль, під час приготування більшості з цих про-
дуктів омега-3 ПНЖК руйнуються. Менша кількість 
міститься у волоських горіхах, насінні гарбуза, соєвій, 
рапсовій та оливковій олії, а також у петрушці, кропі, 
кінзі, портулаку. Проте ці продукти не можуть повністю 
перекрити потребу в жирних кислотах. Таким чином, 
у сучасних умовах достатня кількість омега-3 ПНЖК 
може надходити в організм лише разом із харчовими до-
бавками.

Ще одним елементом, якого найчастіше не вистачає 
у раціоні харчування сучасної людини, є цинк. Добова 
потреба в ньому для дітей до 1 року становить 3-5 мг/добу, 
для дорослих – 10-25 мг/добу. Згідно з даними International 
Zinc Consultative Group (IZCG), дефіцит цинку в організ-
мі корелює із затримкою росту в дітей шкільного віку. 
Особливо від нестачі цього елемента страждають недо-
ношені та діти з низькою масою тіла при народженні, 
ВІЛ-інфіковані, пацієнти з хронічними захворюваннями. 
Також цинк має значний вплив на імунну систему: змен-
шення його кількості призводить до зниження активнос-
ті неспецифічного та специфічного імунітету. Ступінь цих 
порушень в імунній системі може підвищувати ризик 
захворюваності та смертності при різних інфекційних за-
хворюваннях. Водночас корекція дефіциту цинку сприяє 
відновленню рівня імунокомпетентності. Також цинк є 
антиоксидантом, що попереджує процеси перекисного 
окислення ліпідів та захищає мембрани клітин від актив-
них форм кисню. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ та UNICEF (Дитячий 
фонд ООН), препарати цинку мають бути включені 

у протоколи лікування захворювань, що супроводжують-
ся діареєю. Це може знизити смертність від цієї патології 
на 23% у дітей  молодше 5 років (О.П. Волосовець, 2012). 
Водночас надмірне надходження цинку в організм також 
шкід ливе та може бути пов’язане із цинк-індукованим 
дефіцитом міді.

Сьогодні на фармацевтичному ринку України є про-
дукт, до складу якого у необхідній кількості та опти-
мальному поєднанні входять омега-3 ПНЖК (ейкозапен-
таєнова і докозагексаєнова кислоти) та цинк, – це 
ОмегаБаланс Zn Плюс® компанії «Асіно». Окрім цих ре-
човин, засіб містить вітаміни С, D, В6, що надзвичайно 
важливі для гармонійного розвитку дитини. Зокрема, 
віта мін В6 бере участь у регуляції білкових реакцій,  сприяє 
адек ватному обміну заліза, регуляції збудливості цент-
ральної нервової системи, покращує використання оме-
га-3 ПНЖК організмом. Сировиною для виробництва 
засобу ОмегаБаланс Zn Плюс® є невеликі риби (сарди-
нела, анчоус).  ОмегаБаланс Zn Плюс® випускається 
у  вигляді сиропу та надзвичайно зручний у використанні 
для дітей.

Таким чином, додавання омега-3 ПНЖК та цинку 
до раціону є безпечним, ефективним та недорогим і до-
помагає підтримувати імунітет та сприяє гармонійному 
розвитку організму дитини.

Завідувачка кафедри педіатричної 
гастро ентерології та нутриціології 
Харківської медичної академії після-
дипломної освіти, голова Харківської 
обласної Асоціації дитячих гастроен-
терологів і нутриціологів України, 
доктор медичних наук, професор 
Ольга Юріївна Бєлоусова представи-
ла  доповідь на тему «Недостатність 
харчу вання в практиці педіатра та сі-

мейного лікаря: можливості нутритивної підтримки».
– За даними ВООЗ, приблизно 3/4 населення Землі 

страждає від захворювань, які виникають внаслідок не-
правильного харчування. Аліментарно-залежні патоло-
гічні стани пов’язані з непереносимістю чи нестачею ок-
ремих компонентів харчового раціону. До них належать: 
фенілкетонурія, рахіт, гіпотрофія, целіакія, лактазна не-
достатність, харчова алергія. Вони мають спадкову схиль-
ність, швидко розвиваються, їх достатньо легко виявити 
і можна лікувати, зменшуючи кількість певних продуктів 
у раціоні. До аліментарно-залежних хвороб також відно-
сять глютенову ентеропатію без целіакії, паратрофії, ожи-
ріння, дисахаридазну недостатність, харчову гіперчутли-
вість, гіпомікроелементоз, метаболічний синдром та син-
дром циклічного блювання. Особливістю цих станів є 
те,  що до певного часу вони мають прихований перебіг 
і важко піддаються корекції.

Доведено, що в основі такого широкого розповсю-
дження хронічних неінфекційних захворювань у зрілому 
та похилому віці так чи інакше лежать особливості раціо-
ну людини в дитинстві. Результатом кількарічних спосте-
режень і багатьох мультицентрових досліджень є резолю-
ція ESPGHAN про те, що харчування дитини у неона-
тальному та молодшому віці не тільки визначає її подаль-
ший фізичний розвиток, але й впливає на частоту 
шлунково-кишкових, респіраторних і алергічних захво-
рювань, а також на основні показники метаболізму в зрі-
лому віці. При цьому дефіцит харчування протягом пер-
шого року життя не може адекватно компенсуватися 
в наступні вікові періоди. Найбільш чутливою до таких 
змін є центральна нервова система. 

Проблема дефіциту нутрієнтів, як і її наслідок – маль-
нутриція, – є не лише медичною, але й глобальною соці-
ально-економічною проблемою, адже недостатнє харчу-
вання порушує фізичний та розумовий розвиток дітей, 
а також погіршує фізичні здібності дорослих. 

Зниження апетиту та його крайній прояв – анорексія – 
є доволі частим явищем. Анорексія – це стійка відсут-
ність апетиту при наявності фізіологічної потреби в їжі, 
зумовлена порушеннями в діяльності харчового центру, 
супутньою патологією чи інтоксикацією. Для об’єктиві-
зації скарг на поганий апетит використовують дані ан-
тропометричних показників та запис раціону в харчово-
му щоденнику. Анорексія може мати соматичні причини, 
такі як хронічні захворювання органів шлунково-киш-
кового тракту, глистяні та протозойні інвазії, захворю-
вання порожнини рота, харчова алергія, інфекційно- 
запальні хвороби, що супроводжуються стійкою лихо-
манкою, дефіцит вітамінів, мікроелементів, заліза в ра-
ціоні та багато інших серйозних органічних патологій. 
При лікуванні соматогенної анорексії основну роль віді-
грає корекція основної патології, яка і стала її причиною. 
Але в більшості випадків стійке зменшення апетиту має 
функціонально- психогенні чи ситуативні причини, 
пов’язані з неадекватним режимом сну, активності та хар-
чування, соціально-психологічною атмосферою в сім’ї. 
У таких випадках слід нормалізувати «харчові ритуали», 
виключити примусові прийоми їжі, фіксувати час і місце 
прийому їжі, що сприяє формуванню позитивного хар-
чового рефлексу. За необхідності слід проконсультувати-
ся з психологом. Також можна застосовувати методику 
1-2 «голодних днів», протягом яких дитині без її ініціа-
тиви не пропонується їжа чи рекомендується почекати 
до фіксованих годин її прийому. Також іноді варто засто-
совувати медикаментозну корекцію, яка включає засто-
сування препаратів із протиастенічною дією або та-
ких, що стимулюють апетит.

Недостатність харчування, виявлена у дитини, є осно-
вою для дієтичного консультування і організації нутри-
тивної підтримки. Одним із засобів, який можна вико-
ристовувати з цією метою, є ОмегаБаланс Zn Плюс®, який 
містить необхідні нутрієнти, що мають надходити в орга-
нізм дитини разом із харчовими продуктами. Важливо, 
що засіб випускається у формі смачного сиропу, тому ді-
тям приємно його вживати. Ще однією перевагою є зруч-
ність дозування за допомогою мірної ложки, яка йде 
у комплекті разом із засобом.

Таким чином, гарне здоров’я людини закладається ще 
в ранньому дитинстві. Чималу роль у цьому відіграє раціо-
нальне харчування, що містить збалансовану кількість 
необхідних речовин. Проте трапляються ситуації, коли 
цей баланс порушується, якщо дитина з певних причин 
(соматичних чи психологічних) втрачає апетит, що при-
зводить до мальнутриції та може мати суттєві негативні 
наслідки в майбутньому. Важливо вчасно та об’єктивно 
розпізнати цей стан та допомогти батькам і дитині нала-
годити раціональний режим здорового харчування, іноді 
із застосуванням медикаментозного лікування та нутри-
тивної підтримки.

Завдяки різноманітності доступних продуктів харчування 
та покращенню добробуту населення сучасна людина має 
безліч можливостей харчуватися краще, ніж у давні часи. 
Але чому попри таку розвинену індустрію нутриціології про-
блема дефіциту таких важливих мікроелементів, як залізо, 
цинк, ПНЖК, вітамінів, нікуди не зникає, а навіть зростає? 
Можливо, причини криються в методах кулінарної оброб-
ки продуктів або частій синтетичній заміні важливих склад-
ників готової їжі? У цих умовах все більшого значення 
набуває вживання харчових добавок, що виготовляються 
з натуральних екологічно чистих продуктів та містять не-
обхідний набір корисних речовин, які добре засвоюються 
організмом. У випадку дефіциту цинку та омега-3 ПНЖК 
у дітей чудовим засобом, який може його скоригувати, 
є  сироп ОмегаБаланс Zn Плюс®, який може використову-
ватися не лише як добавка до раціону, а і як нутритивна 
підтримка для дітей із розладами харчування.

Підготувала Роксоляна Денисюк
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