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Активне вивчення Helicobacter pylori виявило численні факти її участі у патогенезі захворювань шлунка. Сучасні епідеміологічні дослі-
дження свідчать про високу поширеність хелікобактерної інфекції серед дітей і дорослих. Поряд зі значенням Helicobacter pylori у роз-
витку патології гастродуоденальної зони, у якості конкуруючого етіологічного фактора сьогодні розглядається специфічна внутрішньо-
клітинна інфекція. В ураженні шлунка та 12-палої кишки інфекційному фактору, зокрема вірусам сімейства герпесу, надається виняткова 
роль. Накопичуються дані про можливу роль цитомегаловірусної інфекції, вірусу Епштейна-Барр у розвитку гастриту у дітей.

Під нашим наглядом в гастроентерологічному відділенні знаходилось 86 дітей віком від 6 до 17 років з хронічною гастродуоденаль-
ною патологією у стадії загострення.

Для верифікації діагнозу проведено ендоскопічне дослідження страховоду, шлунка та 12-палої кишки з взяттям біоптатів слизової 
оболонки антрального відділу шлунка по загальноприйнятій методиці, імунологічне дослідження: швидкий уреазний «Хелпіл»-тест 
(ТОВ «АМА», Росія, Санкт-Петербург); визначення в сироватці венозної крові методом ІФА сумарних імуноглобулінів (IgM, IgA, IgG) до 
Ag CagA білка Helicobacter pylori; IgM, IgG до CMV; антитіла IgM до капсидного антигену (VCA) EBV; IgG до раннього антигену (ЕА) EBV; 
IgG до ядерного антигену (EBNA) EBV («Вектор-Бест», Росія). ДНК CMV та EBV в біоптаті шлунка та шлунковому вмісті методом ПЛР (тест-
системи «АмплиСенс», Росія).

Після проведення обстеження отримано результати, які показали, що у 16 (19%) дітей виявлена моноінфекція Helicobacter 
pylori, у 51 (59%) — внутрішньоклітинна вірусна інфекція, у 19 (22%) — хелікобактерна інфекція на тлі внутрішньоклітинних 
вірусів. При виявленні інфекції Helicobacter pylori проводився курс ерадикаційної терапії, спрямований на санацію слизової 
оболонки шлунка, а також посиндромна терапія. Показанням до застосування противірусних препаратів було виявлення ДНК 
EBV, ДНК CMV у слизовій оболонці шлунка та ДНК EBV, ДНК CMV у шлунковому вмісті, що свідчить про активну реплікацію віру-
су. В схему лікування дітей, хворих на хронічний гастрит, асоційований із внутрішньоклітинною вірусною інфекцією, нами був 
включений ліпосомований препарат рекомбінантного α-2β інтерферона. В результаті комплексного лікування у хворих на хро-
нічний гастрит, асоційований з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями, відзначалось швидке купірування больового та 
диспептичного синдромів.

Ефективність ерадикації інфекції контролювалась через 6 місяців і 1 рік після закінчення лікування. При контрольному обстеженні 
пацієнтів, що проводилось через 1 рік після комбінованої противірусної терапії, в біоптатах слизової оболонки шлунка та в шлунково-
му вмісті хворих не виявлено ДНК EBV, ДНК CMV.
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Зважаючи на те, що слизова оболонка носа має певні структурні схожості зі слизовою оболонкою трахеобронхіального дерева 
аналіз цитологічних процесів у назальному секреті може розширити діагностичні можливості оцінки патофізіологічних змін в 
дихальних шляхах. Цитограма назального секрету слизової оболонки носа ілюструє стан респіраторного тракту, спектр клітин, 
що беруть участь у локальному запаленні, і може використовуватись як додатковий метод діагностики наявності запалення у 
бронхах.

Під нашим спостереженням було 133 дитини віком 1-3 роки, які знаходились у дитячому інфекційному відділенні КЗ «Дніпропетровська 
міська дитяча клінічна лікарня №1» ДОР». З них 63 дитини мали діагноз ГРВІ, гострий бронхіт, в той час як у 70 дітей проявом респіра-
торної вірусної інфекції був риніт. 
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Для вивчення структурно-функціонального стану верхніх дихальних шляхів у дітей були використані цитологічні методи дослі-
дження, які виконувалися в один і той же час доби. Матеріалом для дослідження служив назальний секрет, отриманий методом 
мазків-відбитків зі слизової оболонки носа. У мазках визначали клітинний склад (нейтрофіли, еозинофіли, циліндричний, плоский 
епітелій і його без'ядерна цитоплазма, лімфоцити) і аналізували мікрофлору. Дослідження проводилися в динаміці у різні періоди 
хвороби.

Отримані результати показали, що у дітей з гострим бронхітом у назоцитограмах визначалась достовірно більша кількість нейтро-
філів (37,0±1,8) у порівнянні з дітьми, що мали тільки прояви риніту (32,0±1,6). В той же час у дітей з ринітом визначалась більша кіль-
кість клітин парабазального шару епітелію, клітини базального шару епітелію, кількість яких прямо корелювала з віком дитини та 
кількістю попередніх респіраторних захворювань.

Кількість еозинофілів у назальному секреті була незначною (4,0±1,9), але ці клітини були наявними тільки у назоцитограмах дітей з 
гострим бронхітом. Слід зазначити, що у назоцитограмах, зроблених у періоді реконвалесценції хвороби, кількість клітин, що визна-
чали інтенсивність запалення, знижувалась у дітей з ринітом (26,2±1,2), в той час як у дітей з бронхітом ця кількість залишалась прак-
тично незмінною (34,8±1,1).

Проведено також мікробіологічне дослідженні ексудату з носоглотки в обох групах дітей. Незалежно від рівня ураження дихальних 
шляхів максимально часто виділялися Staphylococus aureus, Streptococus haemoluticus і Neisseria. У 43,6% дітей в обох групах реєстру-
валося поєднане виділення патогенних збудників (найчастіше Staphylococus aureus і Streptococus haemoluticus). Кількість нейтрофілів 
у назоцитограмах прямо корелювала з концентрацією бактерій на слизових оболонках носа. 
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Розкриття геному ротавірусу дозволило виявити, що РНК ротавірусу складається з 2 ниток і має 11 сегментів, які кодують 6 структур-
них (VP1-VP4, VP6 та VP7) і неструктурних (NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5) білків. Доведено, що неструктурний білок NSP4 є специфічним 
для вірусу ентеротоксином, здатним викликати секреторну діарею подібно бактеріальним токсинам холерного вібріона. Зниження в 
просвіті кишечника дисахаридазної активності, індуковане ротавірусною інфекцією, більшою мірою обумовлено не загибеллю зрілих 
ентероцитів внаслідок реплікації вірусів або вірус-індукованого апоптозу як це вважалося раніше, а блокадою функціонування деяких 
транспортних протеїнів щіткової кайми ентероцита основним діючим фактором патогенезу – ентеротоксином ротавірусу NSP4. 
Дисахаридазна недостатність, яка спостерігається при ротавірусній інфекції, переважно обумовлена дефіцитом лактази-флорізін гід-
ролази (EC 3.2.1.23-62), яка гідролізує лактозу і є ферментом, що пов'язаний з апікальною поверхнею щіткової кайми ентероцитів. У 
ранній період захворювання лактазна недостатність обумовлена не ротавірус-індукованою загибеллю ентероцитів, не порушенням 
синтезу ферменту, а пригніченням активності його вивільнення з ентероцитів. Вивільнення лактази флорізін гідролази інгібовано про-
теїном NSP4.

9?@AB CADA@E була оцінка ефективності замісної ферментотерапії з використанням ферменту лактази у дітей раннього віку, хворих 
на ротавірусну інфекцію. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під наглядом знаходилися 44 дитини віком від 3 до 18 місяців, хворих на гостру кишкову інфекцію (ГКІ) ротаві-
русної етіології, які знаходились на грудному вигодовуванні. В залежності від включення ферменту лактази в лікування ГКІ усі діти були 
розподілені на дві групи, статистично порівнювані за віком та статтю, а також за тяжкістю перебігу захворювання. 23 дитини основної 
групи з першого дня стаціонарного лікування отримували під час годування фермент лактаза. 21 дитина контрольної групи продо-
вжували грудне вигодовування у звичайному режимі. Обсяг і характер базисної терапії у дітей основної й контрольної груп не мав 
істотних відмінностей.

*?KLHM@F@E. Показано, що включення ферменту лактаза у комплексне лікування ГКІ ротавірусної етіології призводить до позитивної 
динаміки в стані дитини. Так, на третю добу лікування у 65,2% дітей основної групи спостерігалось поліпшення загального стану, покра-
щення апетиту, нормалізація режиму сну, нівелювалися прояви малюкової кишкової кольки. Поліпшення загального стану дитини 
дозволило уникнути необхідності проведення інфузійної терапії у 13 дітей основної групи, підвищити ефективність проведення ораль-
ної регідратаційної та дезінтоксікаційної терапії. Включення ферменту лактази з першої доби лікування до базисної терапії ГКІ при-
звело до скорочення тривалості проявів діарейного синдрому до 6,7 днів (група контролю -8,2), зменшення кратності випорожнень та 
кількості патологічних домішок у калі. Застосування ферменту лактази дозволило не відмовлятись від грудного вигодовування у дітей 
з вираженими проявами лактазної недостатності під час ротавірусної діареї.

&ENOAPQE. Встановлено, що включення ферменту лактази у лікування дітей раннього віку, хворих на гостру ротавірусну кишкову 
інфекцію, сприяє більш швидкому видужанню, покращенню загального стану дитини, зменшенню тривалості та виразності діарейного 
синдрому.
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У дослідження було включено 40 пацієнтів з діагнозом ГРВІ середнього ступеня тяжкості обох статей віком від 8 до 15 років. Всі діти 
звернулися в клініку на 1-2 день від початку захворювання і були довільно поділені на дві рівні групи. Діти обох груп отримували стан-
дартне лікування ГРВІ, крім того, діти I групи приймали рибосомально-протеоглікановий комплекс (Рибомуніл). 

В анамнезі у 4 (20%) дітей основної групи і у 3 (15%) дітей контрольної групи спостерігалися часті респіраторні захворювання верхніх 
дихальних шляхів; у 3 (15%) дітей основної та у 2 (10%) контрольної – хронічний тонзиліт, у 1 (5%) основної та у 1 (5%) контрольної – 
хронічний бронхіт. У клінічній картині усіх хворих до початку терапії переважали симптоми інтоксикації: підвищена температура тіла 
(38,5 ± 0,5°С), блідість шкіри, зниження апетиту. При огляді у всіх пацієнтів основної та контрольної груп відзначалися виділення з носа, 
незначна і помірна лімфаденопатія. Кашель відзначався у 7 (35%) хворих основної групи і у 10 (50%) контрольної. При аускультації у 18 
(90%) пацієнтів основної групи і у 17 (85%) контрольної спостерігалося жорстке дихання; у 4 (20%) пацієнтів основної групи і у 5 (25%) 
контрольної – сухі розсіяні хрипи. Характер основних скарг відповідав клінічній картині гострої респіраторної вірусної інфекції. 
Пацієнти скаржилися на головний біль, слабкість, зниження апетиту, біль у горлі, лихоманку, біль у суглобах і м'язах, нежить, кашель. 

Після закінчення курсу лікування було проведено аналіз динаміки зміни суб'єктивних та об'єктивних симптомів ГРВІ в основній і 
контрольній групах хворих під впливом проведеної терапії.

Зіставляючи тривалість основних симптомів захворювання в групах, констатували більш швидке зникнення симптомів інтоксикації 
і лихоманки, а також скорочення тривалості катаральних явищ у хворих, які отримували Рибомуніл в порівнянні з групою хворих, які 
його не отримували. Так, середня тривалість лихоманки у хворих в основній групі склала 2,8 дня, в контрольній – 3,5 дня, симптоми 
інтоксикації (загальне нездужання, головний біль) – 2,3 і 2,9 дня відповідно, середня тривалість катаральних явищ (нежить, кашель, 
біль у горлі) у хворих в основній групі – 4,2 дня, в контрольній – 4,6 дня. Найбільш виражені відмінності спостерігалися за показниками: 
підвищення температури тіла, головний біль, міалгія.

Оскільки одним із критеріїв ефективності була відсутність клінічних ознак захворювання до закінчення курсу лікування (5-й день), 
була розрахована частка пацієнтів у групах, у яких були відсутні клінічні ознаки ГРВІ після 5 днів лікування. Відсутність клінічних про-
явів ГРВІ зафіксовано у 85% дітей I та у 75% – II групи.

Визначення α-ІФН у сироватці крові дітей проводили при надходженні в клініку (не пізніше 36 годин після початку захворювання) і 
на 3 добу терапії методом ІФА на спектрофотометрі «Sanofi Diagnostics Pasteur PR 2100» за допомогою комерційних тест-систем IFN-α 
ELISA Kit фірми DIACLONE (Франція). Оцінювали інтенсивність продукції α-ІНФ залежно від лікування. Були присутні статистично зна-
чущі відмінності між групами за рівнем α-інтерферону на 3-ю добу терапії. В основній групі рівень інтерферону збільшився в середньо-
му на 51,09 од. (на 84,5%), у той час як в контрольній – на 21,33 од. (на 37,2%).
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/)<!/!6)/%9% 4 )8"'*)9+$7/! /%478!= 9+"!= '($+

!897#-'(# 3.:.
!" «!#$%&'%()&'*+,-. /(012#. .-.0(/$3 45" 6-&.7#1»,

 /. !#$%&'%()&'*+,-

На сучасному етапі розвитку перинатальної допомоги спостерігається підвищення показників виживання дітей, що народилися 
недоношеними з екстремально низькою масою тіла (ЕНМТ). Цьому сприяє відкриття перинатальних центрів в переважній біль-
шості мегаполісів, впровадження в практику охорони здоров’я сучасних профілактичних антенатальних заходів з використанням 
стероїдних препаратів та збільшенням кількості кесаревих розтинів, що проводяться за показаннями з боку плода, удосконален-
ню первинної реанімації новонароджених тощо. Частота пологів в терміні гестації до 28 тижнів не перевищує 1%, але понад 50% 
перинатальних втрат припадає саме на цей контингент новонароджених. З іншого боку, показники виживання дітей з ЕНМТ при 
народженні не можуть бути адекватними критеріями якості виходжування таких новонароджених, тому що значна кількість дітей, 
які вижили, має тяжкі захворювання з подальшим розвитком інвалідизації. Тому, поряд з впровадженням новітніх технологій вихо-
джування недоношених, необхідним є розвиток мережі центрів катамнестичного спостереження за дітьми, які народилися недо-
ношеними. 
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В катамнезі обстежено 34 дитини, що народилися в терміні гестації 25-30 тижнів, масою тіла 870-1000 г. Дітей обстежували 1 раз на 2 
тижні до досягнення скоригованого віку (СВ) 40 тижнів, а в подальшому щомісячно протягом першого року життя. Проводилось комплек-
сне клініко-інструментальне дослідження з оцінкою фізичного та психомоторного розвитку, соматичного та неврологічного статусів. 

За нашими даними, у всіх дітей з ЕНМТ при народженні спостерігалось перинатальне ураження ЦНС. ВЖК ІІ і більшого ступеня діагнос-
товано у 7 (26,9%) дітей, кістозна форма перивентрикулярної лейкомаляції ІІ і більшого ступеня – у 6 (23%) дітей. У 3 дітей (8,8%) в подаль-
шому розвинулась окклюзійна гідроцефалія, з приводу якої було проведено операції шунтування. При досягненні СВ 1 рік у 8 дітей 
(30,8%) виявлена груба затримка психомоторного розвитку, у 5 дітей (11,8%) розвиток дитячого церебрального паралічу, у 1 дитини 
нейросенсорної туговухості. Ретинопатію недоношених було діагностовано у 11 (32,4%) дітей, з них 3 ступінь мали 8 (23,6%) дітей, а 4-5 
ступінь хвороби мали 3 (8,8%) дітей. У 12 (35,3%) з ЕНМТ при народженні спостерігався розвиток бронхолегеневої дисплазії в стадії хро-
нічної обструктивної хвороби, що потребувало тривалої терапії інгаляційними кортикостероїдами за допомогою небулайзера, динаміч-
ного спостереження пульмонолога. Серед інших показників здоров’я дітей з ЕНМТ на 1 році життя слід відзначити: наявність анемії у 19 
(55,9%) дітей, рахіту – у 10 (29,4%), вроджених вад розвитку серця – у 9 (26,5%), мозку – у 4 (11,5%), затримки формування тазостегнових 
суглобів – у 13 (38,2%), гемангіом різної локалізації – у 8 (23,5%), наявність пупкової кили – у 15 (44,1%), пахової кили – у 3 (8,8%) дітей.

Таким чином, у дітей з ЕНМТ частіше спостерігається ураження ЦНС, органів зору та слуху, вроджені вади розвитку, анемія, затримка 
психо-моторного та фізичного розвитку. Проведена комплексна оцінка стану здоров'я дає можливість розробити індивідуальний план 
лікувально-реабілітаційних заходів, а своєчасно розпочаті та адекватні методи реабілітації сприяють підвищенню якості життя дітей та 
їх батьків, зменшують ризик розвитку ускладнень та інвалідизації. 

8$(/(0/( !"!#$%&!"'( ,)*)#(15 ),6')3/+R#+** 
&(*5"/!- (/:)82(- 5 <(')3

!-;&9.,(<= >.>., 3$'&'?%. >.:., @#8#A#B 2.)., 2#-$#. C.>., );-'&'6'(# C.C.*
>$##1?,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/. 4.B. C1&'D'*.

>$##1?,-. ';9.+#. 01)32. -9$#$2#. 9$-.&#3*
/. >$##1?3, 6-&.7#.

На сьогоднішній день актуальною проблемою медицини є інфекційний мононуклеоз – доброякісне лімфопроліферативне захворю-
вання, збудником якого в 90% хворих є вірус герпесу 4-го типу – вірус Епштейна-Барр (ВЕБ). Дослідження останніх років показали, що 
80-90% населення інфіковано ВЕБ. 

9?@AB нашої роботи було визначити клінічні особливості перебігу Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей, які перенесли інфекцій-
ний мононуклеоз та оцінити вплив препарату інтерферону α-2β (віферону) на вираженість симптомів захворювання в динаміці.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Робота була проведена на базі інфекційного боксованого відділення Вінницької обласної дитячої клінічної 
лікарні за період 2011-2012 рр. Основну групу склали 62 дитини (41 хлопчик та 21 дівчинка) віком від 1 до 18 років, які хворіли інфек-
ційним мононуклеозом, викликаним ВЕБ. Усі діти основної групи знаходились на стаціонарному лікуванні впродовж гострого періоду 
захворювання. Діагноз інфекційного мононуклеозу встановлювали при наявності типової клінічної картини, змін в загальному аналізі 
крові (підвищення кількості мононуклеарних лейкоцитів, поява атипових мононуклеарів) та позитивні результати імуноферментного 
аналізу сироватки крові (наявність антитіл класу IgM до вірус-капсидного антигену (VCA-IgM), класу IgG до раннього антигену та ядер-
ного антигену вірусу Епштейна-Барр). Етіотропну терапію проводили препаратом рекомбінантного інтерферону α-2β (віфероном) у 
формі свічок (per rectum). Діти до 7 років отримували віферон-1 (150000 МО інтерферону), старше 7 років – віферон-2 (500000 МО) по 
1 супозиторію 2 рази на добу протягом 10 днів. 

У період розпалу захворювання у всіх обстежених дітей (100%) відмічались прояви інтоксикаційного синдрому, який характеризу-
вався підвищенням температури тіла, загальною слабкістю, в’ялістю, блідістю шкірних покривів, зниженням апетиту. У більшості 
хворих інтоксикація була помірною та тривала 10,2±0,7 доби. Тривалість лихоманки складала 7,4±0,8 доби, середня температура від-
мічалась в межах 37,9±0,20С. Майже у всіх обстежених дітей діагностовано утруднення носового дихання. У половини хворих (52%) 
відмічали хропляче дихання, особливо вночі. Гіперемія слизової оболонки зіву спостерігалась у всіх обстежених. Лімфопроліферативний 
синдром діагностувався у всіх випадках з різним ступенем прояву. Збільшення піднебінних мигдаликів відмічено у 96,4% дітей. 
Переважно спостерігалось збільшення лімфатичних вузлів шийної ділянки (86,3%). У більшості відмічалась гепатомегалія (98%) та 
спленомегалія (84,3%). У 12 хворих (19,4%) на шкірі спостерігались явища вірусної екзантеми. Призначення хворим інфекційним 
мононуклеозом інтерферону α-2β (віферону) привело до скорочення тривалості симптомів інтоксикації в 1,8 раза, лихоманки в 2,4 
раза, порівняно з дітьми, які не отримували даний препарат. Тривалість лімфопроліферативного синдрому скоротилась до 1,2 раза. 

&ENOAPQE. Таким чином, у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз, найчастіше діагностуються інтоксикаційний, катаральний та 
лімфопроліферативний синдроми різного ступеня вираженості. Застосування препарату інтерферону α-2β (віферону) в складі етіо-
тропної терапії інфекційного мононуклеозу сприяє скороченню тривалості гострого періоду захворювання. 
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9?@F. У зв’язку з недостатнім висвітленням впливу пробіотиків на клітинний імунітет вивчили показники імунітету СД3, СД4, СД8, 
СД20, НLA-DR та загальну кількість лейкоцитів у 40 дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Співставлено динаміку показників імунітету у хворих на неспецифічні захворювання легень (НЗЛ) на базовій 
терапії (20 дітей) і на терапії, доповненій вітчизняним мультипробіотиком симбітером (20 дітей). Вихідний стан клітинного імунітету 
оцінювався за імунорегуляторним індексом (ІРІ) – СД4/СД8, зниження якого виявлено у 40% хворих на НЗЛ дітей. Зважаючи на 
не однорідність показників клітинного імунітету, аналіз динаміки показників проведено в залежності від терапії і від поділу хворих на 
підгрупи зі зниженим ІРІ (0,85±0,08 і 1,00±0,06) і нормальним ІРІ (1,33±0,07 і 1,39±0,08). У всіх хворих до лікування виявлено статистич-
но вірогідне підвищення показника СД8 у порівнянні зі здоровими. У дітей з нормальним ІРІ підвищення СД8 врівноважувалося віро-
гідним підвищенням СД4 (37,31±2,20 і 36,43 ±1,36 проти 30,0±2,5 у здорових).

Під впливом вдосконаленої терапії тільки у хворих зі зниженим СД4/СД8 показники СД8 мали вірогідну позитивну динаміку 
(до-після лікування).

У дітей з нормальним ІРІ підвищені показники СД4 під впливом лікування нормалізувались, але вірогідних відмінностей від різної 
терапії не виявлено. Показники СД3 не відрізнялись від показників здорових дітей, не залежали від рівня ІРІ. Динаміка СД20 залежала 
від початкового рівня ІРІ, але не залежала від особливостей терапії. У хворих з нормальним ІРІ після лікування СД20 не відрізнялись 
від показників здорових, в той час як у хворих зі зниженим ІРІ після лікування відмічено вірогідне підвищення СД20. Показник НLA-DR 
вірогідно низький незалежно від ІРІ і незалежно від терапії. Після лікування НLA-DR не нормалізується. Кількість лейкоцитів коливала-
ся в межах показників здорових дітей, впливу терапії на кількість лейкоцитів не виявлено. Можна припускати опосередкований пози-
тивний вплив мультипробіотика на імунітет через нормалізацію кишкового біоценозу. 

&ENOAPQE. Таким чином, у хворих НЗЛ зі зниженим ІРІ доцільно доповнення базової терапії мультипробіотиком, що сприяє покра-
щенню деяких показників клітинного імунітету.  

1)/)'%0/+ .+*+8')*%"'%8+ "(9)3 .&!*%. <(')3 '+ ,(<$('8(&
(4 <),*)"%&/%9% *!4$+<+9%
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H.&-$*+,-1@ #.?$'#.9,#1@ A#$*(&+1)() $/. >.F. 8.&.=$#., /. H.&-$*, 6-&.7#.2

На сьогодні в Україні значну увагу привертає проблема психічного здоров’я підростаючого покоління. Відомо про досить високу час-
тоту депресивних розладів (ДР) у дорослих осіб, але особливу занепокоєність викликає виникнення цих станів у дитячому та підлітково-
му віці. Є поодинокі роботи, в яких досліджуються генетичні аспекти депресивних станів; встановлено обтяжений сімейний анамнез щодо 
психічних розладів; визначено мутації генів HTR2A, MTHFR, SLC6A4, що розташовані в хромосомах 2p11-q14, 4p16, 12q23-24, 13q21-33, 
16p13, 21q22, Xq24-26 тощо. В той же час недослідженими залишаються питання про роль генетичних факторів у формуванні депресії у 
дітей та підлітків, що й обумовило мету дослідження – вивчити генетичні особливості депресивних розладів у дітей та підлітків. 

9F@?CGFHE @F I?@AJE. Генеалогічний аналіз проведено в 50 сім’ях дітей та підлітків із ДР за П. Харпером. Цитогенетичне досліджен-
ня виконано у 48 хворих із ДР та 52 здорових однолітків 6-16 років. Усього проаналізовано 4654 метафазних пластинок у хворих із ДР 
і 4607 – у здорових однолітків. Статистичний аналіз проводили із застосуванням критерія Стьюдента та χ2 на PC у пакеті програм Excel 
та SPSS Statistics 17,0. 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. За результатами генеалогічного аналізу 50% сімей хворих дітей та підлітків мали спадкову обтяженість 
щодо депресивних розладів. Встановлено, що серед 122 родичів I ступеня спорідненості депресія відмічалася у 17,2% (матерів, батьків, 
сестер, братів); серед 309 родичів II ступеня спорідненості – у 3,9% (бабусь, дідусів, тіток, дядьків); серед 265 родичів III ступеня спо-
рідненості – у 2,3% (двоюрідних братів та сестер, прабатьків), тобто зі зменшенням ступеня спорідненості з пробандом частота депре-
сивних станів зменшувалася. Слід відзначити, що у трьох сім’ях визначались суїцидальні спроби серед родичів пробандів, а реалізова-
ні суїциди виявлялися у двох членів однієї сім'ї. Виявлено накопичення психічних, неврологічних, серцево-судинних та онкологічних 
хвороб у родичів I ступеня спорідненості порівняно з родичами II та III ступенів спорідненості. 
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Згідно з даними цитогенетичного аналізу, каріотип у хворих із ДР відповідав нормальному чоловічому (46,ХY) або жіночому (46,ХХ). 
Рівень аберацій хроматидного та хромосомного типів становив 10,5%, що у 6,7 раза перевищував такий у здорових однолітків (1,56%, 
p<0,001), при цьому загальна частота всіх порушень хромосом (хроматидного, хромосомного, геномного типів) складала 13,53% проти 
1,95% у здорових осіб, p<0,001. У хворих дітей та підлітків серед хроматидних аберацій визначалися одиночні фрагменти, делеції 
короткого та довгого пліч хромосом; серед аберацій хромосомного типу – парні фрагменти, хроматидні обміни, дицентричні хромо-
соми, транслокація, подовження та розриви по центромері; серед порушень геномного типу – передчасне розходження центромер, 
поліплоїдію та ендоредуплікацію. 

&ENOAPQE. Таким чином, на підставі проведених досліджень визначено спадкову обтяженість щодо депресивних розладів у сім'ях 
хворих дітей та підлітків та накопичення неінфекційних захворювань; підвищену частоту порушень хромосом хроматидного, хромо-
сомного та геномного типів порівняно зі здоровими однолітками. 

!2(/8+ .*!9!"!9/%. ,!*56)/7 5 .&!*%. /+ !"')!+*'*!4
/+ '$( *)15$;*/!1! +9#5$+'!*/!1! '+ "'+2(!/+*/!1! $(85&+//;

H#6#JE.# /.:., /,79;'(# :.*. 
!6 «B#+)1)A) '<'&'#1 =0'&'*'3 0$)(@ ). %$09$)-$* FG4F 6-&.7#1», /. H.&-$* 

Остеоартроз (ОА) є досить поширеною патологією серед осіб середнього та похилого віку в усьому світі. Але в останні роки осо-
бливу стурбованість викликає зростання частоти цього захворювання серед дітей та підлітків. Доведено, що ОА є мультифакторіаль-
ним захворюванням, формування якого визначає сукупний вплив як деяких генів, так і несприятливих чинників зовнішнього середо-
вища. Генетичні дослідження останніх років дозволили виявити гени схильності до ОА; визначено 5 локусів асоційованих із ОА та 3 
локуси, що мають порогові значення. Найбільш виражена схильність до ОА спостерігається за наявності варіанту rs6976 на короткому 
плечі 3 хромосоми в ділянці гена GNL3, що кодує продукцію білка нуклеостеміна, який відіграє ключову роль в регуляції клітинного 
циклу. Разом з тим, одним із питань, яке на сьогодні залишається недостатньо дослідженим, є оцінка стабільності усього генетичного 
апарату підлітків, хворих на ОА, що й обумовило необхідність проведення даного дослідження. 

9?@F CADA@E – вивчення хромосомних порушень у підлітків, хворих на ОА, на тлі регулярного стаціонарного та амбулаторного 
лікування 1-2 роки і 3 та більше. 

9F@?CGFHE @F I?@AJE. Цитогенетичне дослідження проведено у 26 підлітків 12-18 років, хворих на ОА, 11 з яких проходили регу-
лярне лікування протягом 1-2 років (перша група), а 15 – протягом 3 та більше років (друга група). При вивченні частоти і спектра 
аберацій хромосом аналізували від 50 до 100 метафаз. Усього проаналізовано 966 клітин у підлітків з тривалістю хвороби 1-2 роки та 
1400 – що регулярно лікувалися понад 3 роки. Статистична обробка даних проводилася з використанням табличних процесорів Excel, 
SPSS Statіstіcs 17,0. Для визначення статистичних відмінностей між групами порівняння застосовували критерій Стьюдента та χ2.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Каріотип у всіх обстежених підлітків становив 46,ХХ або 46,XY. Зіставлення цитогенетичних показників в 
обстежуваних групах свідчило про підвищення загальногрупового рівня хромосомних порушень у підлітків із тривалістю регулярного 
стаціонарного та амбулаторного лікування 3 та більше років (6,64% та 4,66%, р<0,05). Аберації хромосомного типу в обох групах були 
представлені парними фрагментами та розривами по центромері, частота яких не відрізнялась у підлітків обох груп спостереження. 
Рівень аберацій хроматидного типу (одиночні фрагменти, делеції довгого плеча) у хворих другої групи в 3 рази перевищував ці показ-
ники у підлітків першої групи (1,29% та 0,41%, р<0,05). Геномні порушення (передчасне розходження центромер та поліплоїдні кліти-
ни) реєструвалися в культурах лімфоцитів підлітків, хворих на ОА, обох груп спостереження майже з однаковою частотою.

&ENOAPQE. Таким чином, за даними цитогенетичного дослідження, загальний рівень хромосомних порушень і частота аберацій 
хроматидного типу були значущо вищими в лімфоцитах периферичної крові підлітків, хворих на ОА, із тривалістю регулярного стаці-
онарного та амбулаторного лікування 3 та більше років. Можна висловити припущення, що підвищений рівень хромосомних ушко-
джень може обумовлюватися порушеннями в системі репарації, що в свою чергу потенціює імунодепресивні стани, які впливають на 
здатність імунної системи елімінувати аберантні клітини. 
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,)*)#(1 '+ /+"$(<8% /):*!'%0/!- :!*9% .*!/(0/!1! 
1$!9)*5$!/):*%'5, S! "5,*!&!<V5>'7"; 1)*,)"&(*5"/!= 
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H#6;#D#&'(# >.:., L&%689.'(# >.:., 3%D8'(# C.M. 
!(&I.*#. A+).#'*. «B#+)1)A) #(J&'9'D$7 FG4F 6-&.7#1», /. 817*

+Q@LFHMOGN@M. В останній час в літературі все частіше обговорюється питання перебігу гломерулонефриту на фоні герпесвірусної 
інфекції. З'являються повідомлення про зв'язок тяжкості перебігу гломерулонефриту з наявністю супутньої інфекції.

9?@F. Дослідити перебіг та наслідки нефротичної форми хронічного гломерулонефриту, який перебігає на тлі герпесвірусної інфекції.
9F@?CGFHE @F I?@AJE. Досліджено 35 дітей з нефротичною формою хронічного гломерулонефриту. Наявність супутньої інфекції 

(цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1/2 типу, Епштейна-Барр вірус) підтверджено серологічно – титри Ig G сироватки крові вищі 
за норму в 5 і більше разів. Всі хворі отримали імунотропне лікування стероїдами, імуносупресантами впродовж 12 місяців та інгібіто-
ри АПФ. Проведено спостереження за характером перебігу гломерулонефриту на фоні герпесвірусної інфекції. Наслідки гломеруло-
нефриту оцінено через 12 і більше місяців після завершення терапії – як торпідний перебіг (збереження активності нефротичного 
синдрому без ознак прогресування) або ремісія (нормалізація клініко-лабораторних показників). Перебіг захворювання оцінено за 
такими показниками: наявність 3-х та більше рецидивів та/або наявність ранніх рецидивів захворювання, тяжкий початок з порушен-
ням функції нирок, тривала гіпертензія на початку і впродовж захворювання.

*?KLHM@F@E. Вік хворих в досліджуваній когорті на початку захворювання складав від 3 до 16 ( в середньому 7,7 ) років. З 35 досліджу-
ваних дітей 28(80%±7,6%) мали супутню герпесвірусну інфекцію. Серед них гормоночутливий варіант нефротичної форми хронічного 
гломерулонефриту спостерігався у 11 (39,3±5,3%) дітей, гормонорезистентний варіант – у 17 (60,7%±9,2%) досліджуваних. Гіпертензія 
спостерігалась у 4 (14,3%±6,6%) пацієнтів. Порушення функції нирок на початку захворювання відмічено у 7 (25%±8,1%) хворих. 
Гіпертензія та порушення функції нирок мали місце у 8 (28,6%±8,5%) досліджуваних. З 28 дітей у 6 (21,4%±8,1%) відмічено менше 3-х 
рецидивів, що розвинулися більше, ніж через 12 місяців після відміни патогенетичної терапії. При вивченні наслідків захворювання 
ремісії впродовж 12 місяців досягнуто у 11(39,3%±9,2%) хворих, торпідний перебіг документовано у 17 (60,7%±9,4%) пацієнтів.

&ENOAPQE. Нефротична форма хронічного гломерулонефриту, що супроводжується герпесвірусною інфекцією, як правило, харак-
теризується торпідним або часто рецидивуючим перебігом з гіпертензією та/або порушенням функції нирок на початку захворювання 
. 

"!&*)9)//W3 ,!<.!< 8 8!**)82%% 9%8*!#/!1! ,)34+V+ 
,*% !8% 5 <)')3

H,N.#&#(#B-OB H.!., P.'(,-.' /.!., :'8'Q<- !./., +,B.<-# :.:.
K" «LAD.#+-1@ D'+A0.&+)*(##M@ /(01?1#+-1@ A#1*(&+1)()» D. LAD.#+-, 6-&.1#.

Проблема острых кишечных инфекций сохраняет свою актуальность на современном этапе. В мире ОКИ ежегодно болеет более 1 
млрд. человек, из которых 65-70% составляют дети. Высокой остается смертность от кишечных инфекций, особенно в группе детей 
раннего возраста. Высокие показатели заболеваемости и смертности от кишечных инфекций у детей, отсутствие эффективных вакцин 
для проведения активной иммунопрофилактики, быстрое распространение устойчивости возбудителей ОКИ к новым 
антибактериальным препаратам, применение антибиотиков при лечении ОКИ и других бактериальных инфекций приводят к разви-
тию дисбиоза, длительного бактерионосительства, антибиотик-ассоциированной диарее, аллергии. Поэтому коррекция и нормали-
зация микробного пейзажа кишечника являются актуальными проблемами в педиатрии. Исследования свойств пробиотиков дают 
возможность предположить о наличии у них многих положительных эффектов для здоровья человека. Тем не менее конкретный 
эффект может быть приписан только исследуемому штамму, но не видам и не целой группе препаратов. 

2?HMB нашего исследования была оценка эффективности применения препарата Лацидофил при острых кишечных инфекциях у 
детей.

9F@?CEFHX E I?@AJX. Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с диагнозом ОКИ, проходившие 
лечение в Луганской областной детской инфекционной больнице, инфекционно-диагностическом отделении ЛОДКБ в период с сен-
тября 2012 по февраль 2013 года. Дети были распределены на 2 группы: 1-я (15 детей), получавших стандартную терапию, 2-я группа 
(15 пациентов), наряду со стандартной терапией получавших пробиотик Лацидофил. 

*?KLHM@F@X ENNH?JAPFOEU показали, что длительность лихорадочного периода достоверно (р<0,05) различалась в 
сравниваемых группах. Так, у детей, получавших препарат Лацидофил, средняя продолжительность температурной реакции была 
примерно на сутки короче, чем в первой группе детей. Отличия результатов, полученных при обследовании изучаемых групп, 
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касаются продолжительности диареи, метеоризма и абдоминального синдрома. Так, в 1-й группе детей длительность диареи 
составляла 4,4±0,40 дней, в то время как во 2-й – 3,18±0,12 дней (р<0,05), длительность явления метеоризма – 3,46±0,41 и 
2,50±0,29 соответственно в 1-й и 2-й группах (р<0,05). У пациентов 2-й группы абдоминальный синдром был купирован достовер-
но быстрее (р<0,05), чем в 1-й.

&XPAJX. Таким образом можно сделать вывод, что препарат Лацидофил является эффективным и безопасным средством комплек-
сного патогенетического лечения острых кишечных инфекций у детей. Назначение препарата Лацидофил способствует более 
быстрому купированию основных клинических проявлений ОКИ у детей. Следует подчеркнуть, что полученные положительные 
эффекты Лацидофила, связанные с конкретным штаммом лактобацилл, а именно с Lactobacillus rhamnosus Rosell-11, который пред-
ставлен в препарате практически в монокультуре (95% Lactobacillus rhamnosus). 

<! ,%'+//; &)*%:(8+2(- #*!/.(+$7/!- +"'9% 5 <(')3 *+//7!1! 
&(85 4 ,)*6%9% ,*!;&+9% #*!/.!!#"'*58'%&/!1! "%/<*!95

HI8#Q'(# ).:., :8#D'(# ).:., 2#&%D<. R.>.
NA-'*1#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. O(&#$*?$, 6-&.7#.

Бронхіальну астму (БА) повсякчас тяжко верифікувати у дітей раннього віку з першими епізодами бронхообструктивного синдрому 
(БОС). Діагностичний шлях ускладнюється технічними труднощами виконання функціональних проб, неможливістю проведення спі-
рографічного дослідження у цьому віці. Згідно з сучасними уявленнями про патогенез БА, одна з ключових позицій у виникненні 
захворювання належить змінам з боку імунної системи, своєчасне визначення яких може сприяти полегшенню диференційно-
діагностичного пошуку та ранньому діагностуванню БА. 

9?@AB дослідження було вивчити діагностичну цінність основних показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у дітей ран-
нього віку з першими епізодами БОС у верифікації БА. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Для досягнення поставленої мети обстежено 80 дітей раннього віку, хворих на БА, які проходили ліку-
вання в пульмонологічному відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні м. Чернівці (І група). До II групи увійшли 60 дітей із 
обструктивним бронхітом. За основними клінічними характеристиками групи були порівнюваними. Показники клітинної ланки 
імунітету (CD3+, CD4+, CD8+) та вміст IL-4 в сироватці крові визначали з використанням моноклональних антитіл, рівень загаль-
ного IgЕ в сироватці крові визначали за радіоімуносорбентним тестом. Діагноз БА виставлявся хворим комісійно за участю 
провідних фахівців кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, а також спеціалістів Обласної дитячої клінічної лікарні, з 
використанням критеріїв, запропонованих Міжнародним консенсусом по діагностиці та лікуванню БА (GINA – 2012). 
Діагностичну цінність тестів оцінювали за показниками специфічності (СП), чутливості (ЧТ), позитивної (ППЦ) та негативної 
передбачуваних цінностей (НПЦ).

У дітей, хворих на БА, відмічено вірогідно більший вміст у сироватці крові загального IgЕ, порівняно із хворими на обструктивний 
бронхіт. Вірогідної різниці за вмістом в сироватці крові IL – 4 між хворими груп спостереження виявити не вдалось. За абсолютним 
вмістом основних субпопуляцій Т-лімфоцитів у хворих груп порівняння виявлено вірогідні відмінності. Отже доцільним було встано-
вити діагностичну цінність визначення їх абсолютного вмісту у встановленні діагнозу БА у дітей раннього віку. Для визначення діа-
гностичної цінності представленого показника був обраний середній вміст CD4+ лімфоцитів – 1,1 Г/л. ЧТ тесту склала 71,2%, СП – 
66,3%, ППЦ – 67,6%, НПЦ – 70%. Недостатня специфічність представленого параклінічного тесту зумовлена виникненням значної 
частки хибно-позитивних результатів (33,7%). Тобто окремо взятий даний діагностичний аналіз не може бути використаний для під-
твердження чи виключення діагнозу БА у дітей раннього віку, які направляються до стаціонарного відділення з приводу перших 
епізодів БОС. У дітей груп порівняння визначали також показник імунорегуляторного індексу – CD4/CD8. У пацієнтів з діагнозом БА 
він становив у середньому 2,3±0,1, у представників II групи – 1,23±0,06 (р<0,01). Збільшення цього показника у дітей, хворих на БА, 
відбувалося в основному за рахунок CD4+ – популяції лімфоцитів. Встановлено діагностичну цінність визначення імунорегуляторно-
го індексу (CD4/CD8>2,0 – середньогруповий показник) як допоміжного критерію виявлення БА. ЧТ тесту становила 86%, СП -71%, 
ППЦ – 69%, НПЦ – 81%. 

&ENOAPQE. Отже, діти раннього віку, хворі на БА, мають певні зміни експресії маркерних антигенів лімфоцитами периферійної крові. 
Встановлення значення CD4/CD8>2,0 разом з іншими клінічно-параклінічними даними може підтвердити діагноз БА у дітей раннього 
віку з першими епізодами БОС.
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!2(/8+ &9("'5 9(8*!)$)9)/'(& Y3!<5 '+ 4+$(4+Z
5 1*5</!95 9!$!2(

HI8<K /.!., 2#A,-.' 2.*., L'&-9I-.' +.>., M'-J'(# L.2.
LAD.#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. LAD.#+,-, 6-&.7#.

Для дітей перших місяців життя материнське молоко є єдиним фізіологічним продуктом харчування, а відповідно, і постачальником 
мікронутрієнтів. 

9?@F: оцінити вміст йоду і заліза в грудному молоці та визначити фактори, що впливають на концентрацію цих мікроелементів.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Визначали вміст йоду і заліза в зрілому грудному молоці (n=88). Серед обстежених 16 матерів вживали пре-

парати калію йодиду (КІ) (200мкг/добу) на тлі використання йодованої солі (ЙС), 26 отримували вітамінно-мінеральні комплекси (ВМК), 
що містять 100-150мкг КІ, 22 вживали лише йодовану сіль, 24 приймали залізовмісні ВМК, без вмісту КІ. Обробку результатів проводи-
ли за допомогою прикладного пакету програми Statistica 7.0. 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Вміст заліза в грудному молоці коливався від 0,2 до 18,8мкмоль/л, медіана (Ме) склала 
3,1мкмоль/л і не досягала нижньої межі норми. Концентрація заліза відповідала нормі лише в 30,7%. Ме рівню йоду в груд-
ному молоці склала 68,0мкг/л (min=36,3мкг/л, max=283,8мкг/л). Нормальна концентрація йоду (>100мкг/л) виявлена в 21,6% 
зразків. 

Концентрація мікроелементів в молоці не залежала від місця проживання сім'ї та терміну пологів. У матерів, які отримува-
ли 200 мкг/добу йоду, концентрація мікроелемента в грудному молоці майже вдвічі перевищувала показник матерів без 
йодної профілактики (101,4 мкг/л проти 56,1 мкг/л відповідно, p<0,001) та тих, що використали тільки йодовану сіль – 59,2 
мкг/л (p=0,04). Концентрація йоду в молоці матерів, які вживали йодовану сіль і препарати КІ, була найвищою (Ме=139,9 
мкг/л), а питома вага проб з нормальним вмістом йоду склала 70,8%. При вживанні матерями ВМК, що містять 100-150 мкг КІ, 
Ме йоду склала 78,3мкг/л; в 12,2% проб рівень був нижче 50 мкг/л. Без йодної дотації таких зразків було 24,3% (χ2 = 22,3, p 
<0,001). 

Прийом матерями під час лактації залізовмісних ВМК не вплинув на рівень заліза в грудному молоці: Ме=2,1 мкмоль/л проти 3,4 
мкмоль/л у матерів, які не отримували дотації заліза (р=0,16). У жінок, які щодня вживали страви з натурального м'яса, свіжі фрукти і 
овочі (за даними анкетування), рівень заліза в грудному молоці статистично значимо не відрізнявся від показника матерів, які вжива-
ли м'ясопродукти через день або ще рідше: Ме=2,3 мкмоль/л проти 3,4 мкмоль/л, р=0,72.

Наявність гестаційної анемії в анамнезі також істотно не вплинула на концентрацію заліза в молоці матері: медіана рівня заліза в 
молоці у жінок, які перенесли анемію, склала 2,2 ммоль/л проти 3,4 ммоль/л у матерів, які не мали такого патологічного стану (р=0,78). 
Концентрація йоду в молоці матерів, що мали під час вагітності зоб, була дещо нижчою за показник жінок без зоба: Ме=55,1 мкг/л 
проти 68,3 мкг/л, проте ця різниця не була достовірною (p=0,32). 

&ENOAPQE. Концентрація йоду і заліза в материнському молоці у переважної більшості обстежених жінок не здатна задовольнити 
фізіологічної потреби дитини грудного віку. Застосування залізовмісних ВМК під час лактації значущо не впливає на рівень заліза в 
грудному молоці, в той час як вміст йоду безпосередньо залежить від отримання матір'ю йодної дотації. Найефективнішою була йодна 
профілактика із застосуванням 200 мкг/добу КІ на тлі постійного вживання йодованої солі.

9(8*!+$7#59(/5*(; ;8 9+*8)* )/<!')$(+$7/!- <%":5/82(-
5 ,(<$('8(& 4 +*')*(+$7/!= 1(,)*')/4(>= '+ 1(,)*5*%8)9(>=

H,DD'-'(# >.2.
!6 «B#+)1)A) '<'&'#1 =0'&'*'3 0$)(@ ). %$09$)-$* FG4F 6-&.7#1», /. H.&-$*

У розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) доведена роль дисфункції ендотелію, яка виникає у зв’язку з порушенням балансу між про-
дукцією вазоконстрикторів і вазодилататорів. Ранньою, прогностично несприятливою, ознакою генералізованої дисфункції ендотелію 
є мікроальбумінурія (МАУ). Одним із факторів, що сприяє формуванню ендотеліальної дисфункції і ниркових ускладнень у хворих на 
АГ є безсимптомна гіперурикемія (ГУ). Остання реалізує свої патологічні ефекти шляхом прямого впливу на ендотелій судин, а також 
через активацію ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.

У зв'язку з цим I?@AB дослідження було вивчення взаємовідношень між підвищеним рівнем сечової кислоти сироватки крові і МАУ 
у підлітків з артеріальною гіпертензією з урахуванням їх маси тіла.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 72 підлітків-юнаків (14-18 років) з артеріальною гіпертензією, які залежно від значень індексу 
маси тіла (ІМТ, кг/зріст²) були розподілені на три підгрупи. Першу склали 18 (25,0%) осіб з артеріальною гіпертензією та нормальною 
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масою тіла (ІМТ не перевищував 85 перцентиля), другу – 13 (18,0%) хворих з АГ і надмірною масою тіла (ІМТ знаходився в межах 
85-95 перцентиля), третю – 41 (56,9%) пацієнт, у яких АГ поєднувалася з ожирінням Ι-ΙΙ ступеня (ІМТ був вище 95 перцентиля). 
Досліджено рівні сечової кислоти (ензиматичним, колориметричним методом з уріказою) і показники мікроальбумінурії (методом 
імуноферментного аналізу).

Безсимптомна гіперурикемія була виявлена у 19 (26,4%) підлітків з АГ і зустрічалася у 34,1% осіб з АГ та ожирінням, у 16,6% пацієнтів 
з первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ) і у 15,4% хворих на АГ з надмірною масою тіла.

Середні значення рівня сечової кислоти крові в групах юнаків із ПАГ та АГ з надмірною масою тіла статистично не відрізнялися (0,395 
± 0,02 ммоль/л та 0,362 ± 0,02 ммоль/л відповідно), а у підлітків з АГ та ожирінням відмічено тенденцію до підвищення даного показ-
ника в порівнянні з підлітками з ПАГ (0,426 ± 0,02 ммоль/л проти 0,395 ± 0,02 ммоль / л; р<0,1). 

МАУ виявлена у 35 підлітків з АГ (48,6%), переважаючи у осіб з ПАГ (66,7%), дещо рідше у підлітків з АГ та ожирінням (43,5%) та 
з АГ і надмірною масою тіла (38,5%). Середні показники МАУ у підлітків з АГ в залежності від маси тіла достовірно не відрізняли-
ся і склали 38,1 ± 10,2 мг/л у юнаків із ПАГ, 27,3 ± 7,4 мг/л у осіб з АГ і надмірною масою тіла і 27,5 ± 5,4 мг/л у хворих з АГ та 
ожирінням.

При супутній ГУ МАУ відзначалася у 47,4%, при нормоурікемії – у 49,1%. У підлітків з АГ і нормальним рівнем сечової кислоти сиро-
ватки крові була тенденція до підвищення даного показника в порівнянні з особами з АГ та ГУ (34,2 ± 5,42 мг/л і 20,0 ± 4,8 мг/л відпо-
відно; p < 0,1).

&ENOAPQE. Таким чином, рівень та частота МАУ переважала у підлітків з ПАГ, а ГУ частіш реєструвалася у юнаків з АГ і ожирінням. 
Рівень МАУ не залежав від наявності ГУ, а в більшості був обумовлений щільністю АГ. 

$(85&+//; ,(<$('8(& (4 "%"'!$(0/!= <%":5/82(>= 9(!8+*<+

H'6A#$ +.S., G#. +.>., 1'8A#='(# 3.G., C'8'(.' 1.)., !K-#N#&T-J U.+. 
!6 «B#+)1)A) '<'&'#1 =0'&'*`3 0$)(@ ). %$09$)-$* FG4F 6-&.7#1», /. H.&-$*

Зниження функціональної здатності серця відбувається на тлі різної патології серцево-судинної системи і в частини хворих посту-
пово трансформується в хронічну серцеву недостатність (ХСН). Цей етап не має певних клінічних ознак, діагностується за допомогою 
біохімічних маркерів (натрійуретичний пептид та ін.), відсутні також чіткі рекомендації щодо попередження прогресування дисфунк-
ції серця.

9?@AB дослідження стало визначення оптимальних комплексів терапії для підлітків із систолічною дисфункцією міокарда. 
9F@?CGFHE G I?@AJE. Під наглядом перебували 84 підлітки 12-18 років із патологією міокарда (міокардіофіброз, вторинні кардіомі-

опатії, хронічні порушення ритму) і зниженням систолічної функції серця. 42 з них отримували терапію інгібіторами ангіотензинперет-
ворюючого ферменту (іАПФ – еналаприл) упродовж 6-18 місяців, 42 – терапію курсами (4-6 тижнів) кардіометаболічних препаратів 
(L-карнітин, тіотриазолін, триметазидін). Оцінювали зміни морфофункціональних показників серця (ЕХО-КГ, ЕХО-КГ з фізичним наван-
таженням, тест «6-хвилинна ходьба»), показників симпато-адреналової (САС) й ренін-ангіотензин-альдостеронової (РААС) систем, про-
запальних цитокінів ІL-1β, ІL-6, TNF-α, варіабельність серцевого ритму (ВСР) й параметрів якості життя (за анкетою SF-36). 

У дітей із субклінічними ознаками ХСН (фракція викиду лівого шлуночка – ФВлш нижче 55%) та граничним зниженням ФВлш (56-61%) 
під впливом терапії і АПФ спостерігалася позитивна динаміка параметрів серця і показників центральної гемодинаміки, що проявля-
лось достовірним зростанням ФВлш, %∆S, ударного (УО) й хвилинного (ХОК) об`ємів та зниженням загального периферичного опору 
судин, а також позитивними змінами параметрів ВСР. При цьому знижувались добова екскреція норадреналіну (з 116,5±20,8 нмоль/д 
до 105,5±16,0 нмоль/д; рχ2<0,001) і вміст ангіотензину-II плазми (з 32,5±4,7 пмоль/л до 29,3±5,6 пмоль/л; рχ2<0,01), рівні   ІL-1β, -6, TNF-α 
(рχ2<0,001) в крові. Позитивна динаміка констатована у 82,0% підлітків. У цій групі достовірно збільшувалась дистанція 6-хвилинної 
ходьби (з 499,3±11,9 м до 514,2±9,5 м; рχ2<0,001). 

На тлі кардіометаболічної терапії, навпаки, спостерігалась стабілізація порушень і подальше погіршення систолічної функції ЛШ на тлі 
підвищення рівнів екскреції норадреналіну із сечею (з 134,9±16,2 до 151,6±14,5 нмоль/д; рχ2<0,001), ангіотензину-II плазми (з 24,1±2,5 
до 34,8±3,3 пмоль/л; рχ2<0,001), рівнів ІЛ-1β та TNF-α (рχ2<0,001). Паралельно підвищувалась загальна напруженість симпатичного від-
ділу вегетативної нервової системи й зростало переважання симпатичних впливів у денні та нічні часи. У цілому по групі зниження ФВлш 
й УО констатовано у 59,3% хворих. Спостерігалось також зменшення дистанції 6-хвилинної ходьби (з 515,8±17,6 м до 496,2±14,9 м; 
рχ2<0,001) у підлітків. Слід зауважити, що у хворих, які отримували терапію і АПФ вірогідно вищими були показники психічного здоров'я 
(52,2±1,7 бали; pφ<0,05), соціального (92,0±3,1 бали; pφ<0,01) та рольового функціонування (81,0±6,7 бали; pφ<0,05) порівняно з під-
літками, які отримували препарати кардіометаболічної дії.

&ENOAPQE. Розроблено технологію лікування початкових стадій ХСН у дітей із патологією міокарда з урахуванням морфофункціональ-
них характеристик серця, показників нейрогуморальної регуляції та якості життя. Ефективним є лікування, на тлі якого відбувається 
відновлення функціональної здатності серця (підвищення ФВлш, УО, ХОК), зменшення або усунення проявів ремоделювання серця, 
збільшення дистанції в тесті «6-хвилинна ходьба». 
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Серед захворювань у дітей будь-якого віку найчастіше трапляються хвороби органів дихання. Причиною звернення до медичного психо-
лога даного контингенту пацієнтів здебільшого є виникнення найрозповсюдженіших психологічних розладів – агресивної поведінки, незадо-
вільної успішності, проблем у спілкуванні з однолітками, дитячої депресії тощо. Однак, залежно від особистісних особливостей пацієнтів, 
нозології та її тяжкості, сімейної взаємодії, тобто біопсихосоціальної адаптації, існують особливості спектру таких психологічних порушень. 

Психогенний стрес може спричиняти в дітей соматоформні розлади з боку функціонування органів дихання: психогенний або звичний (без-
причинний) кашель, порушення мови (дисфункцію голосових зв'язок), гіпервентиляцію, задишку із зітханнями, тривогу ядухи, часте покашлюван-
ня з очищенням глотки тощо. У підлітків можуть спостерігати синдром «дихального корсета», або «солдатського серця», з вегетативно-
невротичними розладами дихання і серцевої діяльності, що супроводжуються пароксизмами гіпервентиляції із задишкою. Іноді соматоформні 
розлади з’являються та фіксуються після справжньої хвороби, але здебільшого є відображенням психологічної проблеми. У батьків дітей ранньо-
го і дошкільному віку з максимальною частотою респіраторних епізодів на рік, особливо за умови відвідування дітьми дошкільних закладів, 
частіше діагностують неврастенію. Подібні прояви можуть з’являтися у дітей, які часто та тривало хворіють, з розвитком «госпіталізму» і регресу 
після повторного лікування у стаціонарі, що визначає необхідність психологічної підготовки дитини до госпіталізації і проведення медичних 
втручань. Нечастим „ускладненням” перенесеного захворювання органів дихання у дітей є синдром триваючої більше півроку хронічної втоми зі 
зниженням когнітивної функції, однак встановлення цього діагнозу потребує переконання у відсутності багатьох інших, подібних до нього. У 
дітей, хворих на бронхіальну астму, вищий ризик розвитку депресії, тривожних розладів і порушень поведінки, причому подібні розлади відмі-
чають і в батьків. У значної частини хворих на астму наявні емоційно-поведінкові розлади незалежно від тяжкості хвороби. Цілий спектр розладів 
адаптації в дитячому віці спричиняє утруднене носове дихання. Якщо в грудному віці відсутність носового дихання переважно спричиняє від-
мову дітей від смоктання грудей та кольки, то в старшому – пригнічується функція кори головного мозку, погіршується пам'ять, нюх, вимова, 
виникають головні болі, порушення сну, зникає апетит, у тяжких випадках порушується загальний розвиток дитини, може виникати симптомати-
ка синдрому сонних апное з агресивною поведінкою, нічним енурезом та неспокоєм під час сну, який слід відрізняти від опозиційного розладу 
поведінки дітей та синдрому гіперактивності і дефіциту уваги, що теж стають причиною скарг на «погану поведінку».

Несприятливий вплив респіраторних хвороб на психіку дитини можливий як через соматогенний, так і психогенний чинники. 
Медична адаптація до хронічного респіраторного захворювання полягає в досягненні оптимальної рівноваги між керуванням хворо-
бою та достатньою якістю життя, на що має бути спрямована допомога медичного психолога.

!"!#$%&!"'( "'+/5 9("2)&!- *)4%"')/'/!"'( "$%4!&%. 
!#!$!/!8 &)*./(. <%.+$7/%. 6$;.(& 5 <(')3 4 *)2%<%&5=0%9% 

#+8')*(+$7/%9% 5"8$+</)//;9% 1*&(

H'8E"'$ 5L., W#"#-X. ).:., L#&4,-.' !.:.
!" «!#$%&'%()&'*+,-. /(012#. .-.0(/$3 45" 6-&.7#1», /. !#$%&'%()&'*+,-

ГРВІ є найбільш розповсюдженою групою захворювань дитячого віку. У певного контингенту дітей відмічається схильність до реци-
дивуючих бактеріальних ускладнень ГРВІ, що призводить до подовження тривалості захворювання та необхідності призначення анти-
бактеріальних препаратів. Одним з факторів, що визначають цю схильність, може бути недостатність неспецифічних факторів місце-
вого захисту слизових оболонок верхніх дихальних шляхів (ВДШ). 

9?@AB дослідження стало вивчення стану місцевої резистентності слизових оболонок ВДШ при бактеріальних ускладненнях ГРВІ у дітей.
9F@?CGFHE G I?@AJE. На основі обстеження 104 дітей віком від 3 до 18 років з ГРВІ, що ускладнилась розвитком гострого гнійного 

середнього отиту або риносинусіту, було сформовано дві групи дослідження: І з 64 дітей з частотою бактеріальних ускладнень ГРВІ 2 
та менше випадки протягом останнього року, ІІ – 40 дітей з частотою бактеріальних ускладнень ГРВІ 3 та більше епізоди за рік. 
Визначались рівні людського кателіцидіну (LL-37), секреторного імуноглобуліну А (sIgA), лізоциму та лактоферину в ротоглотковому 
секреті на початку розвитку бактеріального ускладнення, наприкінці захворювання і в інтеркурентному періоді. Контрольні значення 
даних показників отримані у 30 здорових дітей, що не хворіли на ГРВІ протягом останнього місяця.

Рівні LL-37 і лактоферину в ротоглотковому секреті у дітей І та ІІ груп дослідження на початку розвитку бактеріального процесу були співставні 
(LL-37 – 65,68±7,20 нг/мл та 46,75±6,93 нг/мл; лактоферин – 64,11±3,24 мкг/мл та 53,93±3,77 мкг/мл відповідно в І і ІІ групі, р>0,05) та вірогідно 
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більші за контрольні значення (LL-37 5,81±2,92 нг/мл, лактоферин 6,75±0,84 мкг/мл, р<0,001) і рівні, визначені у цих дітей в інтеркурентному пері-
оді (LL-37: 1,49±0,29 нг/мл та 2,83±0,757 нг/мл, лактоферин: 4,12±0,36 мкг/мл і 5,05±0,59 мкг/мл в І та ІІ групі відповідно, р<0,01), а в періоді рекон-
валесценції знижувались (LL-37 в І групі 16,83±3,09 нг/мл, в ІІ – 11,16±3,14 нг/мл; лактоферин 16,98±2,09 мкг/мл и 13,93±1,38 мкг/мл відповідно, 
р<0,05 у порівнянні з контролем). Вміст sIgA в обох групах при першому дослідженні був нижчий за контроль (118,55±10,34 мкг/мл в І групі, 
119,20±12,46 мкг/мл в ІІ групі, 181,16±11,39 у здорових, р<0,05), але різко підвищувався до кінця захворювання (398,55±20,30 мкг/мл в І групі, 
393,63±35,49 мкг/мл во ІІ групі, р>0,05). Вміст лізоциму у дітей ІІ групи був вірогідно нижчим порівняно з І групою і контрольними значеннями як 
на початку розвитку бактеріального процесу (21,84±2,12 пг/мл в ІІ групі проти 36,94±2,60 пг/мл в І групі і 37,72±2,23 пг/мл в контролі, р<0,001), так 
і в інтеркурентному періоді (19,29±1,33 пг/мл проти 26,24±1,85 пг/мл в І групі, р<0,05), а наприкінці захворювання суттєво не відрізнявся від 
референтного, і залишався вірогідно нижчим за показники І групи (48,26±3,29 пг/мл проти 64,72±2,93 пг/мл в І групі, р<0,01).

&ENOAPQE. Таким чином, у дітей з повторними бактеріальними ускладненнями ГРВІ існує недостатність факторів місцевого захисту 
слизових оболонок ВДШ, особливо лізоциму, що можна враховувати при виборі місцевого препарату для профілактики та терапії 
бактеріальних ускладнень ГРВІ. 

"'+/ &51$)&!</!1! '+ $(,(</!1! !#9(/(& 5 .&!*%. 
,!"',5#)*'+'/!1! &(85 4 "!9+'!'*!,/!= /)<!"'+'/("'=

& 59!&+. <!&1!'*%&+$!1! <):(2%'5 1!*9!/5 *!"'5
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!6 «B#+)1)A) (#0'-&1#'9'D$7 ). ';/$#A &(2'*1# $/. >.C.8'/$+.&(#-. FG4F 6-&.7#1», /. 817*

Єдиним патогенетичним засобом терапії соматотропної недостатності (СН) є застосування препаратів рекомбінантного гормону 
росту (рГР). Численними експериментальними та клінічними дослідженнями доведена висока ефективність та безпечність такого 
лікування як у дітей, так і дорослих хворих з дефіцитом гормону росту (Kemp S.F.,Frindik J.P.,2011; Bell J. et al., 2010). Відсутність терапії 
рГР призводить не тільки до різкого відставання в рості, а й до порушення кісткового метаболізму, ліпідного обміну, підвищує масу 
жирової тканини, впливає на інсулінорезистентність тощо. Дефіцит гормону росту асоціюється зі значним підвищенням ризику розви-
тку серцево-судинної патології, дисліпідемії, ранньою інвалідізацією та смертністю. Гормон росту є антагоністом інсуліну, лікування рГР 
може розглядатися як фактор ризику розвитку порушення метаболізму глюкози та підвищує ризик розвитку цукрового діабету. 
Встановлено, що частота цукрового діабету типу 2 вища у дітей, які отримували лікування рГР ( Child C.J. et al., 2011); показана можли-
вість розвитку інсулінорезистентності у таких хворих ( Martib D.D. et al., 2009).

9?@AB нашої роботи було визначення особливостей ліпідного та вуглеводного обмінів у хворих на СН, які довготривало не отриму-
вали терапії рГР. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під нашим наглядом знаходилось 12 пацієнтів ( 8 чоловіків/4 жінки) віком 23-34 роки з СН, яка була діагносто-
вана в дитинстві (у 10 хворих встановлено множинний дефіцит гормонів аденогіпофізу). Головними скаргами хворих були низькорос-
лість, зайва маса тіла, недостатній статевий розвиток, порушення статевої функції, швидка втомлюваність, частий головний біль, біль в 
ділянці серця, втомлюваність, загальна слабкість.

Крім значного відставання в рості (ступінь нанізму, 12 пацієнтів) та статевому розвитку (у 10 пацієнтів) встановлено різке зниження викиду ГР 
(0,05-0,06 нг/мл) при проведенні функціональних проб (з інсуліном або клонідіном). Рівень ІФР-1 знаходився в межах 25,0- 90, 4 мкг/л ; SDS ІФР-1 
становив від мінус 8,46 до мінус 4,13 (при референтних значеннях ±2 SDS). Рівні ІФР-ЗБ-3 в крові хворих також були значно зниженими і знаходились 
в межах від 1,120 мг/л до 2,93 мг/л; SDS ІФР-ЗБ-3 становив від мінус 7,56 2,85 до мінус 2,85. Тільки у двох пацієнтів рівень тригліцеридів знаходився 
в межах норми (< 2,26 ммоль/л), у решти хворих цей показник був підвищеним. Загальний холестерин крові в 11 хворих був підвищений (≥5,29 
ммоль/л, при референтному значенні <5,18 ммоль/л). У всіх хворих зафіксовано підвищення рівня ЛПНЩ (при референтних значеннях < 2,59 
ммоль/л, цей показник був не нижчим 3,67 ммоль/л), а рівень ЛПВЩ не перевищував 1,15 г/л (референтні значення >1,45 г/л). Також відбувалось 
незначне підвищення рівня АроВ при нормальних показниках АроА1, та підвищення рівня С-реактивного білка (≥ 8,76 мг/л, референтні значення 
< 5,0 мг/л). Високий рівень ліпопротеїдів низької щільності та знижений рівень ліпопротеїдів високої щільності, підвищений рівень загального 
холестерину, порушення співвідношення ApoA-1/ApoB, високий рівень С-реактивного білка визнані як фактори ризику серцево-судинних захво-
рювань. Рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) в плазмі крові у 50% хворих знаходився на нижній межі норми, а у 50% – значно перевищував нор-
мативні показники (189,6-218,2 пмоль/л, референтні значення 20,0 – 144,0 пмоль/л). Встановлено позитивну кореляцію між значенням HOMA-IR та 
рівнем ІФР-1 в плазмі крові. Показники глікованого гемоглобіну знаходились у межах норми (4,8-5,9%) у всіх хворих.

&ENOAPQE. Таким чином, у більшості хворих постпубертатного віку з соматотропною недостатністю, які не отримували лікування 
препаратами рГР, на тлі різкого зниження стимульованого рівня ГР, рівнів ІФР-1 та ІФР-ЗБ-3 встановлені суттєві зміни з боку показників 
ліпідного та вуглеводного обмінів. Такі зміни можна розглядати як наслідок тривалого тяжкого дефіциту ГР. Наявність значних мета-
болічних порушень у хворих з соматотропною недостатністю обумовлюють необхідність пролонгації терапії рГР в постпубертатному 
та дорослому віці з проведенням систематичного моніторингу показників ліпідного та вуглеводного обміну.
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9?@F. Велика частка субклінічного ревматичного кардиту, імунологічні порушення у дітей з хронічною ревматичною хворобою 
серця (ХРХС), високий відсоток інфікованості вірусами родини Herpesviridae спонукали до пошуку нових засобів лікування ХРХС у 
дітей. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням знаходилося 62 дітей з ХРХС віком від 11 до 17 років. Залежно від призначеного лікування 
всі хворі були розділені на дві репрезентативні за віком та статтю групи. Першу групу склали 28 хворих, які отримували традиційне 
комплексне лікування з використанням препаратів пролонгованого пеніциліну (біцилін-5, ретарпен), кардіометаболічні засоби, симп-
томатичне лікування. До другої групи увійшло 34 дітей, у комплексній терапії які отримували імунотропний препарат інозину прано-
бексу – гропринозин у вікових дозах. Тривалість терапії становила 3 тижні. Оцінку клінічних даних та імунологічних показників про-
водили на початку лікування та після закінчення курсу терапії.

Після курсу проведеного лікування спостерігалася позитивна динаміка з боку клінічних показників в обох групах, проте у 
другій групі вірогідно швидше купувались прояви інтоксикаційного синдрому (р<0,05). У пацієнтів другої групи достовірно зни-
жувалась кількість лейкоцитів (р<0,05), рівень серомукоїду (р<0,05) та церулоплазміну (р<0,01) після курсу лікування, що вказує 
на позитивний вплив інозину пранобексу на активність запального процесу. У першій підгрупі хворих на ХРХС, що отримували 
традиційне лікування, спостерігалася незначна активація клітинної ланки імунітету, яка проявлялася у вірогідному підвищенні 
рівнів CD3+ та CD22+ (р<0,05). Тоді як при використанні в комплексному лікуванні інозину пранобексу спостерігалося достовір-
не підвищення не лише вказаних показників (р<0,001 та р<0,05 відповідно), а й зростання CD16+ (р<0,01), CD4+ (р<0,001), CD8+ 
(р<0,01) та зниження імунорегуляторного індексу (р<0,05). Після проведеного курсу лікування такі показники клітинної ланки 
імунітету, як CD3+, CD4+ та CD8+ у другій підгрупі хворих були достовірно вищими за аналогічні показники першої групи. 
Показник CD16+ (NK-клітини) після курсу лікування був вірогідно вищим (р<0,01) у пацієнтів другої групи, що вказує на активацію 
захисних противірусних реакцій.

Вплив традиційного лікування на показники гуморальної ланки імунітету проявлялися у зниженні рівня Іg G (р<0,05) та ЦІК (р<0,05), 
тоді як при використанні в комплексному лікуванні інозину пранобексу відмічено не тільки вірогідне зниження Іg G (р<0,05) та ЦІК 
(р<0,01), а й суттєве зниження ІgE (р<0,001), що має важливе значення в запобіганні розвитку аутоімунних та алергічних реакцій. 
Використання інозину пранобексу мало позитивний вплив і на рівень кріоглобулінів, що проявлялося у достовірному зниженні показ-
ника (р<0,001) після курсу лікування.

&ENOAPQE. Таким чином, використання інозину пранобексу в комплексному лікуванні ХРХС у дітей мало позитивний клінічний 
ефект, стимулюючий та регуляторний вплив на Т-ланку імунітету, нормалізуючий вплив на гуморальну ланку імунітету, спостерігалася 
активізація противірусних механізмів. Підвищення захисних сил організму попереджає розвиток ускладнень та прогресування ХРХС, 
подовжує життя та зменшує інвалідність.

!"!#$%&!"'( (95/!8!*)82(- 5 <(')3 (4 .*!/(0/%9 
,(>$!/):*%'!9
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9?@F JANHGJT?OOU. Підвищення ефективності лікування пієлонефриту у дітей на основі вивчення характеру і ролі імунопатологіч-
них процесів з подальшою корекцією виявлених порушень шляхом додаткового включення в комплекс терапії препарату рослинного 
походження імупрет.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 65 дітей віком від 3 до 14 років, які перебували на лікуванні з приводу загострення вторинно-
хронічного пієлонефриту. Хворі були розділені на дві групи. У першу (основну) увійшло 33 дитини, яким в комплексі терапії призна-
чався імупрет. Другу (групу порівняння) склали 32 дитини, які отримували стандартне лікування згідно з протоколом без призначення 
імупрету. До контрольної групи увійшло 22 практично здорових дитини аналогічного віку. У хворих дітей аналізувалися скарги, анам-
нестичні відомості, характер клінічної симптоматики, вивчалися загальний аналіз сечі, результати бактеріологічного посіву сечі, вміст 
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у плазмі крові імуноглобулінів А, М, G, лізоциму, проводився спонтанний і стимульований НСТ-тест, розраховувався фагоцитарний 
резерв, фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, завершеність фагоцитозу. Лабораторні обстеження хворим дітям проводилися двічі: 
до і після лікування.

*?KLHM@F@E. Хворі діти були обстежені в періоді загострення. Клінічна картина характеризувалася розвитком типових об'єктивних 
і лабораторних симптомів. У 71,4% випадків відзначалися біль у попереку, в 75,9% спостережень – абдомінальні болі. У 80,7% дітей 
реєструвалася фебрильна лихоманка. Маніфестації загострення в 23,6% випадків передувало охолодження, в 15,8% спостережень 
– гострі респіраторні інфекції. У 43,2% випадків у матерів обстежених дітей відзначалася патологія вагітності. У 37,4% спостережень 
у найближчих родичів хворих дітей мала місце патологія сечовивідної системи. З об'єктивних симптомів у всіх хворих відзначалася 
блідість, у 41,3% – здуття живота і підвищення тонусу поперекових м'язів, у 92,4% – болючість при натисканні в косто-вертебральному 
кутку і позитивний симптом Пастернацького. У сечі в 93,8% хворих визначалася протеїнурія, у всіх випадках – нейтрофільна лейко-
цитурія. При мікробіологічному дослідженні сечі у 74,5% дітей була констатована бактеріурія. Імунологічні дослідження виявили 
достовірні відмінності досліджуваних параметрів від таких в контрольній групі. Після проведення курсу лікування у всіх хворих як 
основної групи, так і групи порівняння була ліквідована клінічна симптоматика, нормалізувалися показники аналізів сечі. При цьому 
в основній групі прийшли до норми середні значення вмісту лізоциму і параметрів клітинної ланки імунітету, в той час як середні 
значення даних показників у групі порівняння продовжували достовірно (р ≤ 0,05) відрізнятися від таких у контрольній групі.

&ENOAPQE. Стандартний комплекс лікування загострення хронічного обструктивного пієлонефриту ліквідуючи власне загострення 
не рятує від імунологічних порушень. Нормалізація імунологічних параметрів досягається при додаванні до стандартної терапії комп-
лексного імуномодулюючого препарату імупрет. Включення в комплекс терапії загострення хронічного обструктивного пієлонефриту 
імуномодуляторів є обов'язковою умовою успішності лікування обговорюваного патологічного процесу. В якості препарату вибору 
серед таких імуномодуляторів слід обрати імуномодулятор рослинного походження імупрет.

*!$7 '%9(0/!1! "'*!9+$7/!1! $(9:!,!)'%/5
& (/(2(+2(- '+ ,(<'*%9+//( +$)*1(0/!1! 4+,+$)//;

:'8'D'(,JE ).F., L&<('4%D$'( 3.F., 2#.%K# 2.1., *A,JE ).:.
F.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/(#$ 5.5. N'D'/'9,?3, /. 817*, 6-&.7#.

Бурхливий розвиток молекулярної біології в останні десятиліття відкрив нові горизонти розвитку алергології дитячого віку. В про-
цесі поляризації Т-хелперів велику роль відіграють дендритні клітини (ДК), а сам процес отримав назву ДК-опосередкована поляриза-
ція. Тимічний стромальний лімфопоетин (TSLP) є ключовим елементом зв’язку між епітеліальними клітинами шкіри, легень, шлунково-
кишкового тракту, які першими контактують з алергенами і ДК, що производить до активації Т-хелперів 2 типу. 

В організмі людини в тимусі секреція TSLP епітеліальними клітинами забезпечує диференціацію регуляторних Т-клітин, позитивну 
селекцію Т-клітин, також відіграє ключову роль в підтриманні CD4+T-клітинному гомеостазі в периферичних мукозо-асоційованих 
лімфоїдних тканинах, а секреція TSLP епітелієм ШКТ забезпечує імунітет до глистної інфекції. Однак, якщо при контакті з ймовірним 
алергеном у відповідь до процесу надмірно залучаються кератиноцити, епітелій легень, високий рівень TSLP стає загрозливим. 

Встановлено, що TSLP впливає на ДК, натуральні кіллери, тучні клітини, базофіли, сприяючи ініціації та підтримці алергічного запа-
лення. TSLP – це інтерлейкін-17 подібний цитокін, кодується геном TSLP, що знаходиться на 5q22.1 хромосомі, поряд з локусами генів 
цитокінів Тh-2-го типу 5q23-32. TSLP виробляється епітеліальними клітинами та епідермальними кератиноцитами при їх пошкодженні, 
в меншій кількості – тучними клітинами, гладенькою мускулатурою дихальних шляхів, фібробластами, власне дендритними клітинами. 
Так, при атопічному дерматиті експресія TSLP асоціюється з міграцією клітин Лангерганса до лімфатичних вузлів, де активізується Тh-2-
клітинна відповідь. Рівень TSLP в крові хворих на АД не є високим, що може свідчити про його місцеву дію. Однак у дітей з АД рівень 
TSLP може бути значно підвищеним. 

Крім того, у дослідженнях на тваринних моделях показано, що підвищений рівень TSLP в ураженій шкірі значно підсилює алергічну 
реакцію при введенні алергену через дихальні шляхи. У хворих з бронхіальною астмою значно вищими є рівні мРНК TSLP у рідині, 
отриманій при проведенні бронхо-альвеолярного лаважу. Аналогічними є підвищена експресія мРНК TSLP у пацієнтів з алергічним 
ринітом та кератоконьюктивітом. Отже TSLP активує ДК, що призводить до диференціювання нативних Т-клітин у Th-2. 

Ключовим медіатором у цьому процесі виступає OX40-ліганд (OX40L). TSLP стимулює мієлоїдні ДК до підвищення OX40L, що в свою 
чергу призводить до активації Тh-2 і підвищення рівнів ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-13 та TNF. Встановлено, що TSLP також наділяє ДК властивістю про-
дукувати такі хемокіни, як TARC/CCL17, MDC/CCL22, I-309/CCL1, eotaxin-2/CCL24, IL-8/CXCL8, які виступають хемоатрактантами для Тh-2, 
нейтрофілів, еозинофілів, що призводить до наростання та підтримання алергічного запалення. Під впливом TSLP збільшується кіль-
кість CRTH2+ Th2 клітин пам’яті, що інфільтрують уражені тканини. 

Таким чином, подальше вивчення ролі TSLP в нормі і при алергічному запаленні може призвести до уточнення патогенезу алергіч-
них хвороб і їх лікування. 
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Протягом тривалого часу алергічні захворювання розглядалися в першу чергу як імунологічна патологія. Як наслідок, розвиток 
медикаментозної терапії був орієнтований на зміну Th2 ефекторної фази. За останнє десятиліття спостерігається значна зміна в розу-
мінні їх патогенезу, зокрема, були отримані переконливі дані про значення порушення шкірного бар'єру для розвитку чутливості до 
алергенів (Cork J. та ін., 2009).

Роговий шар складається в основному із структурних білків, які перехресно пов'язані один з одним дією трансглутаміназ. Ці ключо-
ві структурні білки верхнього шару епідермісу, що беруть участь у зроговінні, закодовані на хромосомі 1q21, в комплексі епідермаль-
ної диференціації (EDC). Саме в цьому локусі знайдено ген, що кодує філаггрін. Бар'єрна функція забезпечується агрегацією кератино-
вих волокон поза клітини, утворюючи роговий шар. Мономерний філаггрін зв'язується з кератином 1 і 10 та іншими проміжними біл-
ками – філаментами кератинового цитоскелету, утворюючи тісні зв'язки, таким чином, відбувається колапс і сплощення клітин на 
поверхні рогового шару з утворенням лусочок. 

Філаггрін відіграє важливу роль у білково-ліпідній структурі рогового шару, який замінює плазматичну мембрану диференційованих 
кератиноцитів, утворюючи бар'єр, що перешкоджає втраті води і мінімізує потрапляння алергенів і мікроорганізмів. Деімінація філаг-
гріна в межах рогового шару змінює сумарний заряд філаггріна від початкового до майже нейтрального, що порушує іонні взаємодії 
філаггрін-кератинового зв'язку. Розгортання філаггріна піддає його подальшому протеолізу і сприяє його деградації до вільних аміно-
кислот. Суміш гігроскопічних амінокислот концентрацією 100 ммоль утворює так званий «природний зволожуючий фактор» (NMF), що 
сприяє гідратації епідермісу і здійсненню його бар'єрної функції.

Кислоти рогового шару мають значний антимікробний ефект. Є свідчення того, що продукти розпаду філаггріна при фізіологічній їх 
концентрації мають гальмівну дію на ріст S. aureus. Кислий рН в межах рогового шару також має важливе значення для функціональної 
активності ферментів, що беруть участь у метаболізмі церамідів. Також підвищена кислотність модулює активність каскаду серинових 
протеаз, необхідних для скоординованої епідермальної диференціації та формування клітин рогового шару.

З моменту відкриття перших двох мутацій в гені філаггріна (FLG) з втратою функції (R501X і 2282del4) у 2006 році, ці дві мутації, поряд 
з менш поширеними S3247X і R2447X, були ретельно вивчені. Вони присутні у 7-10% білого європейського населення. Всі відомі FLG 
нульові мутації мають еквівалентні молекулярно-біологічні ефекти, оскільки кожна з них призводить до біохімічної нестійкості і усікан-
ня профілаггріна, не здатного розпадатися на функціональний філаггрін.

Терапія, орієнтована на відновлення епідермального бар'єру у дітей з АД, може запобігти подальшому розвитку астми. В даний час 
ведуться дослідження в ряді країн щодо терапевтичного потенціалу в поліпшенні епідермального бар'єру завдяки використанню 
емолієнтів. Також з'являються експериментальні дані, які демонструють, що FLG ген піддається регуляції. 

Вивчення різних функцій профілаггріна, філаггріна і амінокислот важливо для розгляду подальших стратегій відновлення або заміни 
цих молекул в шкірі людини.
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За прогнозами комісії експертів ВООЗ, до 2020 р. очікується не тільки подальше зростання числа хворих на бронхіальну астму, а й 
перехід цієї нозології до групи найбільш поширених захворювань (Global Initiative for Asthma (GINA) Report 2009, Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Report 2008). У нашому дослідженні представлені результати пошуку синтропних генів алер-
гічних захворювань (AЗ) на підставі відомостей інтернет-ресурсу HuGE Navigator.

Синтропія – природно-видове явище поєднання двох і більше патологічних станів (нозологій або синдромів) у індивідуума і його най-
ближчих родичів. Тож не випадково воно має еволюційно-генетичну основу (Пузирьов В.П., Степанов В.А., 2008). Об’єднуючим початком 
синтропій є загальний патогенез, взаємна схильність двох нозологій до спільного прояву (Фрейдін М.Б., Пузирьов В.П., 2007). 

Синтропні гени – це набір взаємодіючих генів, які корегулюються і розташовані у всьому просторі геному людини. Вони залучені до 
загального для конкретної синтропії біохімічного та патофізіологічного шляхів розвитку захворювання (Holgate S.T., Yang Y., 2008; 
Kapoor R., Chandrakala M., Hoffstad O., 2008; Annesi Maesano I., Beyer A., Marmouz F., 2006).

Керуючись інформацією інтернет-бази даних HuGENet (Yu W., Gwinn M., Clyne M., 2006), нами виділені загальні (синтропні) гени атопіч-
них захворювань: CD14, TNF, FLG, IL13, IL4RA. Функціональна сфера компетенції цих генів лежить головним чином в області ініціації і 
регуляції імунної відповіді і запалення. Підкреслюється важливість цих процесів у розвитку атопії. Представлені результати аналізу клас-
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теризації алергічних захворювань у дітей на основі даних про спільність дії генів, які призводять до формування цієї патології. Встановлено, 
що генетична кластеризація атопічних захворювань підтверджує прийняту в клініці класифікацію алергічних захворювань.

Ми вважаємо, що в поєднанні з сучасними геномними дослідженнями мультифакторних захворювань концепція синтропій / дис-
тропій дозволить виділити на ранніх етапах групу дітей з високою вірогідністю розвитку атопічних захворювань, розробити принци-
пово нові способи їх первинної профілактики, що дозволить попередити розвиток атопії у дитячому віці.

(95/!$!1(0/( !"!#$%&!"'( ,)*)#(15 .)$(8!#+8')*/!- (/:)82(-
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Значною мірою варіабельність протікання захисних реакцій дитини та схильність до ряду захворювань обумовлена однонуклеотид-
ними поліморфізмами (Single nucleotide polymorphism, SNP) генів, що детермінують елементи вродженого і адаптивного імунітету. 
Інтегральними складовими вродженої імунної відповіді на інфекцію H. pylori є CD14, LBP, TLR4 і NF-κB. Виявлено 29 різних SNP гена TLR4 
людини, що забезпечують розпізнавання ЛПС, однак тільки два з них пов'язані із зміною функції відповіді на ЛПС, насамперед, SNP 
Asp299Gly. Мутація AG в позиції +896 гена, який кодує TLR4, призводить до заміни аспарагіну на гліцин в положенні 299 амінокислоти 
(Asp299Gly), змінюючи структуру позаклітинного домену TLR4.

9?@AB дослідження було визначення особливостей хелікобактерної інфекції у дітей з поліморфізмом ASP299GLY гена TLR 4. 
9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням знаходилася 31 дитина віком від 9 до 17 років з хронічною гастродуоденальною патоло-

гією в стадії загострення. Молекулярно-генетичні методи дослідження виконувались в НДІ Генетичних та імунних основ розвитку 
патології та фармакогенетики ВДНЗУ «УМСА», м. Полтава: полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) використовувалась для визначення 
поліморфізму гена TLR4 Asp299Gly та експресії гена TLR4 (біоптат СОШ); проточна цитофлюорометрія – для визначення рівня експресії 
NF-kB+ (% та максимальний рівень). Метод твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) застосовували для оцінки концентрації в 
сироватці крові sCD14. 

*?KLHM@F@E. Показано, що діти, які були хворі на хронічну гастродуоденальну патологію, мали «дикий» генотип Asp/Asp гена TLR 4 у 
83,87% (26) випадків, що достовірно не відрізняється від групи здорових осіб (ВР=0,86; ВШ=0,11; P=0,01 ). Гетерозиготний генотип Asp/
Gly мали 16,13% (5) дітей, що свідчить про високий ризик наявності такого варіанту SNP гена TLR 4 у дітей, хворих на хронічні запальні 
гастродуоденальні захворювання (ВР=7,92; ВШ=8,85; Р=0,01). Пацієнти з гомозиготним генотипом по алелі Gly не виявлені. Нами дове-
дено, що у дітей з позитивним Н. pylori-статусом достовірно частіше зустрічався гетерозиготний варіант Asp/Gly гена TLR4, ніж у паці-
єнтів з Н. pylori-негативним статусом (17,4% та 12,5% відповідно; ВШ=1,48; Р=0,75). Проаналізовано особливості експресії TLR4 в біо-
птаті слизової оболонки шлунка та ядерного фактора NB (NF-NB+) на лімфоцитах, рівня концентрації TLR4-аксесуарної молекули роз-
чинного CD14 (sCD14) в сироватці крові в залежності від SNP Asp299Gly гена TLR 4. Доведено, що у дітей з генотипом Asp/Gly полімор-
фізму гена TLR4 відзначалося зниження експресії TLR4 в біоптаті СОШ і рівня водорозчинного sCD14 (Pu <0,05) при збереженні вира-
жених запальних змін слизової оболонки. Максимальний рівень експресії NF-NB+ на лімфоцитах був вищим у дітей з генотипом Asp/
Gly, ніж з варіантом Asp/Asp, але отримані дані були достовірно не значущими (Pu >0,05). 

&ENOAPQE. Таким чином, наявність у дітей гетерозиготного варіанта SNP Asp299Gly гена TLR4 (генотип Asp/Gly) обумовлює порушен-
ня експресії TLR4 в біоптаті СОШ, продукції водорозчинного sCD14 і зумовлює схильність до інфікування Н. pylori.
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Бронхіальна астма є значною медико-соціальною проблемою в дитячому віці через зростання поширеності, невизначеність про-

гнозу в кожному конкретному випадку, вплив на соціальну і фізичну активність дітей, спосіб життя сім‘ї тощо. Складні взаємовідносини 
між генетичними та середовищними чинниками сприяють формуванню окремих фенотипів даного захворювання в дитячому віці, що 
представляє актуальну проблему педіатрії і знаходиться на стадії всебічного вивчення. Беручи до уваги спрямованість протизапальної 
контролюючої терапії на зниження гіперсприйнятливості бронхів при астмі, особливий інтерес представляє фенотип астми фізичної 
напруги (БАФН) (у дорослих – фізичного зусилля), яка характеризується виникненням бронхообструктивного синдрома через 10-15 
хвилин після фізичного навантаження. 
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9?@F CADA@E. Покращити діагностичні підходи до верифікації бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку для опти-
мізації результатів лікування і підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. В умовах пульмо-алергологічного відділення ОДКЛ м. Чернівці з дотриманням принципів біоетики 
обстежено 120 дітей шкільного віку із ознаками БАФН. Ці хворі сформували першу (І, основну) групу спостереження, а до 
групи порівняння (ІІ група) увійшло 230 однолітків, у яких напади астми не були пов‘язані з фізичним навантаженням. Групи 
формувалися методом простої випадкової вибірки та за основними клінічними показниками (вік, стать, місце проживання, 
тривалість, тяжкість і контрольованість захворювання) були співставимі. Усім дітям проводилося спірографічне досліджен-
ня з інгаляціями серійно розведеного гістаміну (проба РС20Г) для визначення неспецифічної гіперреактивності бронхів, а 
також вивчення активності місцевого запалення бронхів шляхом біохімічного дослідження конденсату повітря, що види-
хається (КПВ). 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. У роботі показано, що використання інгаляційної проби з гістаміном (РС20Г) з паралельним 
дослідженням протеолітичної активності у КПВ володіє оптимальними діагностичними показниками, які дозволяють оптимі-
зувати верифікацію БАФН у дітей шкільного віку. Так, результати РС20Г у вигляді показника дозозалежної кривої більше 2,5 у.о. 
разом із маркерами протеолітичної активності КПВ за лізисом азоказеїну, що перевищують 1,16 мл/год, як тест по виявленню 
БАФН характеризувалися: специфічністю тесту 92,9% (95%ДІ: 84,1-97,6), передбачуваною цінністю позитивного результату – 
64,3% (95%ДІ: 35,1-87,2). При цьому відносний ризик наявності БАФН за таких показників дослідження сягав 2,4, показник 
відношення шансів – 1,5(95%ДІ: 0,5-4,2) при відношенні правдоподібності 2,2, а посттестова вірогідність при позитивному 
тесті зростала на 18,7%. 

&ENOAPQE. Таким чином, для оптимізації верифікації бронхіальної астми фізичної напруги як достатньо специфічний тест слід 
використовувати показники дозозалежної кривої у пробі РС20Г та результати біохімічного дослідження конденсату повітря, що 
видихується. 
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Дуже важливим тестом при діарейних захворюваннях є наявність порушень мікроекології кишківника. Провідна роль у формуван-
ні дисбактеріозу кишечника належить порушенню рівня популяції анаеробів, зокрема лактобактерій і біфідобактерій. Це обумовлює 
необхідність застосування в комплексі терапевтичних дій при ротавірусній інфекції препаратів з живих культур, представників нор-
мальної мікрофлори кишечника людини, які мають позитивний вплив на фізіологічні, біохімічні, імунні реакції організму шляхом 
оптимізації складу мікробної екосистеми. Серед пробіотиків особливе місце займають препарати на основі Lactobacillus і/або 
Bifidobacterium.

Ефективність лактобактерій в лікуванні діареї мотивована наступними механізмами їх дії: пригнічення життєдіяльності бага-
тьох патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів (збудників кишкових захворювань) внаслідок високих властивостей 
колонізацій, активна конкуренція лактобактерій з потенційними патогенами за живильні речовини і місця прилипання до сли-
зової оболонки кишечника, (продуктами метаболізму лактобактерій є молочна, оцтова, янтарна, мурашина кислоти), імуномо-
дулююча функція (стимулюють фагоцитарну активність нейтрофілів, макрофагів, синтез імуноглобулінів і утворення інтерферо-
ну, інтерлейкіна-1).

Ми вивчали дисбіотичні порушення у дітей з ротавірусною інфекцією віком 12-36 місяців (перша група, n=76 – пацієнти, які отримували 
базове лікування, друга група, n=72 – пацієнти, які отримували базову терапію з додаванням засобів імуномінералобіокорекції). 

У хворих з ротавірусною інфекцією сформувався кишковий дисбактеріоз різного ступеня вираженості і етіології до призначення 
лікування (перший ступінь – 50% і 40% відповідно по групах, другий ступінь – 20% і 10%).

Під час порівняльного аналізу кількісного складу мікрофлори товстого кишечника перед початком та після проведення лікування 
нами встановлено, що до лікування у дітей спостерігався перший ступінь дисбактеріозу (кількість лактобактерій 107 – 108) становила 
50,0% у першій групі та 40,0% у другій групі, тоді як після проведеного лікування 40,0% у першій групі та жодного пацієнта в другій 
групі. Вміст Bifidobacterium в концентрації 107-8 з 25% випадків знизився до 20% випадків у першій групі та з 30% до 16% випадків у 
дітей у другій групі. Наявність другого ступеня дисбактеріозу (Lactobacillus 107 – 105 та Bifidobacterium в концентрації – 105) – 8% і 4% 
відповідно по групах, при результатах після лікування 4% у першій групі та жодного випадку у другій групі. Ідентичні показники по 
групах рівнів Lactobacillus і Bifidobacterium.

Аналіз результатів дослідження мікробіоценозу порожнини товстого кишечника у дітей груп спостереження у динаміці виявив 
достовірні зміни у другій групі, яким було призначено до базового лікування імуномінералобіокорекцію. Всі дані лікувальні моменти 
були враховані в оптимізації лікувального алгоритму та були підтверджені позитивними результатами імунологічних та мікроекологіч-
них досліджень.
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Відкриття французькими медиками здібності неселективного β-адрено-блокатора пропранололу (П) викликати регресію гемангіом 
у дітей (Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T et al. Propranolol for severe hemangiomas of infancy / / N Engl J Med. 2008. 358 
(24). р.2649-2651) поклало початок революційній зміні поглядів педіатрів усього світу на лікування однієї з найпоширеніших патологій 
малюків. Незважаючи на те, що дитячі (інфантні) гемангіоми (ІГ) мають унікальну тенденцію до спонтанної регресії, близько 10% їх 
вимагають активного лікування на ранніх етапах розвитку. В даний час раніше невідомий ефект П активно вивчається все в більшій 
кількості країн. Системна П-терапія приймається як стандарт першої лінії терапії проблемних з точки зору клінічного перебігу ІГ. 

9?@F дослідження: вивчення ефективності та безпеки системної терапії П у лікуванні ІГ складних локалізацій у дітей. 
9F@?CGFHE G I?@AJE. У 2010р. комісії з питань етики Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні та Дніпропетровської держав-

ної медичної академії розглянули і схвалили розроблений нами протокол використання П у лікуванні проблемних ІГ у дітей. Оскільки 
сьогодні йдеться про «офф-лейбл» терапію (терапію, що проводиться з відступами від інструкції по застосуванню препарату), батьки під-
писують інформовану згоду на проведення лікування. Критерії включення: вік старше 1 місяця, наявність «проблемних» ІГ (великі сегмен-
тарні ІГ будь-якої локалізації; множинні ІГ, поширений гемангіоматоз, поширені промежини і геніталій, локальні в області вушної раковини, 
очей, носа, губ, щік, волосистої частини голови, перианальної ділянки, які не можна видалити шляхом лазерного фототермолізу, ІГ параор-
бітальної ділянки з загрозою здавлення, витіснення і / або пошкодження очного яблука, ІГ шиї з поширенням в трахею і / або загрозою 
обструкції дихальних шляхів). Критерії виключення: наявність загальних протипоказань до призначення П. Первинне обстеження (вимірю-
вання артеріального тиску, загальний і біохімічний аналізи крові, добове моніторування серцевого ритму, ехокардіографія, огляд кардіо-
лога, невролога, педіатра) має мету виявлення протипоказань. 1 етап – системна П – терапія в дозі 2-2,5 мг/кг маси тіла / добу протягом 6-18 
місяців; 2 етап – лазерний фототермоліз внутрішньошкірних рештків за допомогою діодного лазера з довжиною хвилі 940 нм в імпульсно-
му режимі роботи. Початок лікування суворо в стаціонарних умовах (4-7 днів)! Відміна П – на ¼ дози/тиждень. Обстежені 104 дитини; 5 не 
допущені; 99 почали лікування, у 3 – рання відмова батьків, 96 продовжили лікування (11 з мальформаціями і 85 дітей з 113 ІГ).

*?KLHM@F@E. Відміна терапії на 1-му місяці у 2 (2%) (побічні явища, у 1 лікування відновлено через місяць). Мальформації – ефект 
відсутній. Гемангіоми: збліднення, зменшення щільності в перші 1-3 доби (у 100%) з подальшим зменшенням розмірів; 26 (23%) повніс-
тю регресували, 5 (4,4%) мали залишковий об'єм до 25% від початкового, 82 гемангіоми (72, 6%) мали мінімальні залишкові шкірні 
телеангіектазії в місцях первинної локалізації. При дозі меншій 2мг/кг/добу регресія гемангіоми призупиняється. Лазерна корекція 
проведена 15 дітям, гемангіоми видалені повністю.

&ENOAPQE. Даний метод дає можливість повного видалення проблемних гемангіом у дітей з чудовим анатомічним, функціональним 
і косметичним результатом в комфортних для дитини (без болю і стресу) і батьків умовах. Побічні ефекти мінімальні і безпечні.
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Прогресування хронічних гепатитів (ХГ) пов’язано з розвитком процесів фіброзу печінки. Стадія фіброзу печінки при хронічних 
вірусних гепатитах (ХВГ) є одним із основних факторів, що визначають прогноз захворювання, показання до проведення противірус-
ної терапії, схеми лікування.

«Золотим стандартом» визначення ступеня фіброзу є пункційна біопсія печінки, але даний метод обмежений наявністю протипока-
зань, похибками при оцінці результатів.

Останнім часом з метою визначення стадії фіброзу печінки запропоновано ряд серологічних маркерів, які є досить інформативними 
та розглядаються як альтернатива біопсії.

9?@F CADA@E – оцінити прогностичне значення ряду УЗ-ознак та непрямих серологічних маркерів фіброзу для визначення груп 
ризику трансформації ХВГ в цироз печінки.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Комплексно обстежено 110 хворих на ХВГ. В якості показників несприятливого перебігу ХГ було обрано: за 
даними УЗД – потовщення капсули печінки, збільшення діаметру портальної вени, підвищення індексу резистентності, зміна спектру 
кровообігу; серологічні маркери фіброзу – АСТ /АЛТ > 1, тромбоцитопенія, зниження протромбінового індексу.
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*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. За даними УЗД органів черевної порожнини (ОЧП) збільшення діаметра портальної вени зареєстровано 
у 42% хворих, потовщення капсули печінки – у 20% хворих, порушення гемодинамічних параметрів (зміна спектра кровообігу з 
3-фазного на 1- та 2-фазний) – у 15%, підвищення індексу резистентності – у 14% хворих.

Один з трьох непрямих серологічних маркерів фіброзу було виявлено у 67% хворих на ХВГ, комбінація двох показників – у 12%, 
трьох – у 7% хворих.

&ENOAPQE. Таким чином, беручи до уваги непрямі серологічні маркери фіброзу печінки, можна стверджувати, що несприятливий 
перебіг ХГВ мав місце не менше, ніж у 60% обстежених; у 12,0% з великою часткою вірогідності – виражена стадія фіброзу печінки; 7,0% 
хворих мали високий ступінь ризику трансформації фіброзу в цироз печінки, а можливо і сформований цироз на початковій стадії. 
Комбінація трьох несприятливих показників найчастіше зустрічалась у хворих з помірним та високим ступенем активності запального 
процесу з тривалістю захворювання більше 3 років.

Визначення ступеня фіброзу печінки із застосуванням непрямих серологічних маркерів та даних УЗД ОЧП має переваги над іншими 
існуючими способами досліджень завдяки неінвазивності процедури, можливості виконання на поліклінічному рівні, збільшення 
шансів більш раннього виявлення та тривалого динамічного спостереження за ступенем фіброзу печінки.
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За офіційними даними, в Україні на хронічний гепатит (ХГС) хворіє до 1% дітей, однак реальна цифра інфікованості дітей HCV більша 

(3-5%). Відомо, що печінка регулює ліпідний обмін, що пов’язано з синтезом в гепатоцитах холестерину, жирних кислот, гормоноподіб-
них речовин ліпідної природи, складних ліпідів та ліпопротеїдів.

9?@F JANHGJT?OOU: оцінка зв’язку порушень ліпідного обміну у дітей хворих на ХГС в залежності від генотипу вірусу та величини 
вірусного навантаження.

9F@?CGFHE @F I?@AJE. Нами обстежено 114 дітей з ХГС (середній вік 13,37 року) з окремими порушеннями ліпідного обміну (65 хлопчиків та 
49 дівчаток). В якості контрольної групи обстежено 40 практично здорових дітей віком від 7 до 15 років (середній вік 13 років). Верифікація діа-
гнозу ХГС проводилась на підставі виявлення в сироватці крові хворих РНК вірусу гепатиту С методом ПЛР на тест-системах НПФ «ДНК-технологія» 
(Росія), AbHCV cor, NS4, NS5-імуноферментним методом на тест-системах «Вектор-Бест» (Росія). Для визначення генотипів вірусу застосовувалась 
ПЛР з типоспецифічними антигенами («Амплісенс», Росія), біохімічні дослідження крові проводились за стандартними методиками.

*?KLHM@F@E. Нами спостерігалось вірогідне підвищення рівня тригліцеридів (ТГ) у дітей з НВН (низьким вірусним навантаженням) на 
11,2% холестерину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛНЩ) на 25,4% та 45,4% відповідно, у порівнянні із показниками здорових дітей, 
в той час, коли рівень ліпопротеїдів високої щільності (ЛВЩ) був достовірно менший (в 1,8 раза). При ВВН (високому вірусному наван-
таженні) вміст ТГ та ЛВЩ менше в порівнянні з вмістом ТГ та ЛВЩ у здорових дітей на 21% та 8,3% відповідно. У дітей з ВВН показники 
холестерину та ЛНЩ достовірно більші за аналогічні показники у здорових дітей на 16,2% та 29,9% відповідно. При дослідженні показ-
ників ліпідного обміну в залежності від генотипу вірусу спостерігалось достовірне (p<0,001) підвищення рівнів ТГ, холестерину та ЛНЩ 
у дітей з 3-м генотипом вірусу в порівнянні з показниками при 1-му генотипі, відповідно, на 48,9%, 22,8% та 37%.

&ENOAPQE. Порушення ліпідного обміну у дітей, хворих на ХГС, залежать від генотипу вірусу та величини вірусного навантаження, 
найбільш виражені зміни зареєстровані у пацієнтів з низьким вірусним навантаженням та при 3 генотипі вірусу.
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Одна із найбільш частих причин звернення до лікаря сімейної практики у дитячому віці є поява суглобового синдрому, що може 
бути проявом великої кількості ревматичних захворювань. Клінічні дослідження вказують на труднощі у проведенні диференціальної 
діагностики патології опорно-рухового апарату, що підтверджується кількістю помилок на догоспітальному етапі (40-45%). 
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9?@AB нашої роботи було оцінити визначення вмісту антитіл до модифікованого цитрулінованого віментину за допомогою експрес-
методу Rheumachec для діагностики суглобового синдрому нез’ясованого ґенезу у дітей. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. В процесі дослідження було комплексно обстежено 64 дитини з клінічними проявами суглобового синдрому 
(42 дівчинки та 24 хлопчики), які знаходились на лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Середній вік пацієнтів склав 
10,3±1,4 року. У 28 (43,7%) дітей було встановлено діагноз ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА), а у решти 36 (56,3%) пацієнтів – 
реактивної артропатії (РА). Комплексне обстеження дітей включало загальноклінічне обстеження, біохімічне дослідження сироватки 
крові, експрес методика визначення антитіл до модифікованого цитрулінованого віментину (анти-МЦВ) та ревматоїдного фактора (РФ) 
у капілярній крові (Rheumachec, Organtec, Німеччина), а також кількісне визначення анти-МЦВ у сироватці крові (ELISA).

*?KLHM@F@E. Клінічно суглобовий синдром у дітей з ЮРА та РА проявлявся відчуттям артралгій періодичного характеру (81,2%), 
набряком уражених суглобів та периартикулярних тканин (76,5%), а також відчуттям ранкової скутості – у дітей з ЮРА (40,6%). У дітей 
з РА зустрічався, як правило, моноартрит (91,6%), в той час як для дітей з ЮРА більш характерне множинне враження суглобів у вигля-
ді оліго- та поліартриту (57,1%). Лабораторна характеристика артритів вказала на активність запального процесу, що проявлялось 
підвищенням вмісту С-реактивного протеїну, як у дітей з ЮРА (8,4±1,2 г/л), так і у пацієнтів з РА (6,9±0,8 г/л). Результати експрес-
діагностики встановили, що у 13 (46,4%) хворих на ЮРА виявлені позитивні показники анти-МЦВ, а у 2 (7,1%) пацієнтів визначався 
позитивний РФ в капілярній крові. У дітей з РА позитивний анти-МЦВ був виявлений у 3 (8,3%) пацієнтів та у жодної дитини не визна-
чався РФ. За результатами визначення рівня анти-МЦВ в сироватці крові у дітей з ЮРА та РА було встановлено, що у пацієнтів з ЮРА 
даний показник (27,8±3,6 Од/мл) достовірно перевищував значення дітей з РА (12,1±1,4 Од/мл, р<0,05). Нами було також встановлено, 
що результати експрес-методу визначення анти-МЦВ практично співпадають з показниками вмісту анти-МЦВ у сироватці крові дітей, 
хворих на ЮРА. 

&ENOAPQE. З метою диференціальної діагностики суглобового синдрому у дітей доцільно визначати вміст анти-МЦВ у крові. Експрес-
метод визначення анти-МЦВ та РФ (Rheumachec, Organtec, Німеччина) дозволяє покращити та значно прискорити верифікацію сугло-
бового синдрому у дітей та може використовуватись для діагностики ЮРА. 
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9?@AB нашої роботи було оцінити клінічну ефективність комплексної терапії ЮРА з застосуванням біологічного препарату Актемра 
(тоцилізумаб).

9F@?CGFHE @F I?@AJE. Проаналізовано клінічний випадок захворювання на ЮРА у пацієнтки Р. (12 років), що знаходиться на дис-
пансерному обліку у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. Клінічний діагноз: ювенільний ревматоїдний артрит, суглобово-
вісцеральна форма, поліартрит, серонегативний, швидко прогресуючий перебіг, активність І, рентгенологічна стадія ІІІ, функціональ-
ний клас І. Медикаментозний гіперкортицизм. Давність захворювання – 6 років. 

Пацієнтка Р. хворіє з 03.2006 р. Після комплексних обстежень на третинному рівні надання медичної допомоги був встановлений 
діагноз субсепсису Віслера-Фанконі. Впродовж 2-х років дитина отримувала базисну терапію метотрексатом та системні глюкокорти-
коїди (ГК), та хвороба перебігала з частими клінічними та лабораторними загостреннями. Через 2 роки від початку захворювання у 
дитини з’явились типові прояви ЮРА: поліартрит, набряк 9 уражених суглобів зі значним обмеженням їх функції, ранкова скутість, 
виражені прояви інтоксикаційного синдрому. Дитина продовжувала базисну терапію метотрексатом та ГК, однак захворювання набу-
ло безперервно-рецидивуючого характеру та гормонзалежної форми, з’явились виражені прояви медикаментозного гіперкортициз-
му (ожиріння, зупинка зросту, остеопороз), зберігалась висока активність процесу – інтегральний індекс шкали активності хвороби 
(ШАХ) – 5,21 бала, нестабільність імунологічних (вміст антитіл до модифікованого цитрулінованого віментину – 44,1 Од/мл) та запаль-
них (інтерлекін-1 – 10,3 та інтерлейкін-6 – 11,2 пг/мл) показників, пацієнтка оцінювала свій стан за даними опитувальника Childhood 
Health Assessment Questionary (CHAQ) на 1,87 бала, що свідчить про потребу у сторонній допомозі для самозабезпечення. Тяжкість 
перебігу захворювання послугувала причиною до включення в схему терапії біологічного препарату Актемра (тоцилізумаб) у дозуван-
ні – 10,6 мг/кг/введення 1р/4 тижні. Вже за рік терапії за критеріями American College of Rheumatism (ACR) вдалось досягнути рівня 
ACR50 за рахунок пригнічення клінічної (зменшення кількості вражених суглобів) та лабораторної (зниження вмісту С-реактивного 
протеїну, прозапальних цитокінів) активності процесу, інтегральний індекс ШАХ (3,8) відповідав мінімальній активності хвороби, а 
також вперше вдалося знизити дозу метил преднізолону. За 2 роки успішної терапії ЮРА з застосуванням препарату Актемра вдалося 
досягнути рівня ACR70, тобто: знизити кількість вражених суглобів з 14 – на початку лікування – до 2, нормалізувати лабораторні 
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показники активності запального процесу, мінімізувати дозу ГК, а як наслідок – зменшити прояви медикаментозного гіперкортицизму. 
Дитина за 2 роки терапії прибавила 7 см у зрості, стабілізувалася вага, значно покращилось самопочуття та самосприйняття, що під-
тверджується вагомим зниженням бала опитувальника CHAQ до 0,75. 

&ENOAPQE. Застосування біологічного препарату Актемра у конкретному клінічному випадку забезпечило високу ефективність 
терапії ЮРА, сповільнило прогресування захворювання та знизило явища медикаментозного гіперкортицизму у пацієнтки. 
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Порушення структури і функції органів, які беруть участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну, є причиною різних захво-
рювань, що перебігають протягом життя дитини. Перенесений рахіт в ранньому віці може несприятливо діяти на ріст і розвиток 
дітей в старшому віці, сприяти виникненню частих респіраторно-вірусних інфекцій, пневмонії, гіпотрофії, анемії, серцево-
судинної системи. В діагностиці, профілактиці і лікуванні малюкового рахіту необхідно враховувати всі фактори патогенезу: 
аліментарний (недостатність і дисбаланс надходження кальцію і фосфору з їжею), незрілість ендокринних органів, різні сома-
тичні захворювання. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 20 клінічно здорових дітей із контрольної групи і 24 дитини основної групи від 1 місяця до 3 років. 
Діти контрольної групи отримували препарат вітамін Д3 (водний розчин) ) в дозі від 500 – 2000 МО в залежності від факторів ризику 
виникнення і клінічних проявів рахіту. Діти основної групи отримували препарат Кальціум-Д (5 мл суспензії містять кальцію карбонату 
625 мг еквівалентно елементарному кальцію 250 мг, холекальциферолу 125 МО еквівалентно вітаміну Д3 262,5 МО) у віковій дозі (груд-
ним доношеним дітям з 1 до 6 місяців по 5-7,5 мл 2 рази на день, попередньо розбавити молоком або кип’яченою водою; недоноше-
ним та дітям з низькою масою тіла 30-40 мл на добу, розподілені на 2-4 прийоми; дітям старше 6 місяців по 15 мл на добу розподілені 
на 2-3 прийоми, в умовах підвищеної інсоляції дозу зменшують вдвічі). Профілактичний і лікувальний курси залежали від пори року: 
30 діб при достатній і 50 діб при відсутній інсоляції. Дітям контрольної і основної групи проводились біохімічні обстеження (рівень 
кальцію, фосфору, активність лужної фосфатази, вмісту 250 НД3) до і після профілактичних та лікувальних курсів корекції фосфорно-
кальцієвого обміну. 

Проведені нами дослідження показали, що у дітей основної групи було швидше досягнуто позитивної клінічної (зменшення вегета-
тивних порушень, покращення сну, апетиту, зниження збудливості, підвищення тонусу) і біохімічної (нормалізація рівня кальцію та 
фосфору, зниження активності лужної фосфатази, підвищення вмісту 250 НД3) динаміки, порівнюючи з контрольною групою дітей, які 
в подальшому потребували збільшення доз вітаміну Д3 і лікувальних курсів до 5 років.

&ENOAPQE. Правильна профілактика рахіту є обов’язковим компонентом корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну у розви-
тку дитини в сучасному суспільстві. Орієнтиром в призначенні профілактичних і лікувальних доз повинна бути клінічна картина пору-
шень вітамін Д-фосфорно-кальцієвого обміну з урахуванням всіх факторів ризику, що сприяють рахіту з боку матері і дитини. При 
профілактиці рахіту поряд з вітаміном Д призначаються препарати кальцію, особливо дітям, які знаходяться на природному вигодо-
вуванні, народжені недоношеними. Серед різноманітних препаратів кальцію заслуговують на увагу комбіновані препарати, які містять 
кальцій і вітамін Д, до них відноситься препарат «Кальціум-Д». Включення комбінованого препарату «Кальціум –Д» в комплексну, пато-
генетичну обґрунтовану терапію рахіту дозволяє також попередити розвиток значних кісткових деформацій і остеопорозу, тим самим 
знизити ризик інвалідизації дітей і підлітків. 
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На сьогодні бронхолегенева дисплазія (БЛД) розглядається як поліетіологічне захворювання. Фактори, що сприяють розвитку 
БЛД: незрілість легень недоношеної дитини, токсична дія кисню; баротравма легень; респіраторні розлади;інфекція; набряк легень; 
легенева гіпертензія; спадкова схильність; гіповітамінози А та Е. Частота БЛД звичайно залежить від маси тіла при народженні та 
гестаційного віку дитини. Так, за даними A. Figueras еt al. (1991), вона складала 73% в групі дітей масою тіла менше 1000 г, 41% — у 
дітей масою 1000–1499 г і 16% серед новонароджених масою вище 1499 г. За даними Norvay W.H.et al.(1967), БЛД реєструвалась у 
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всіх новонароджених з гестаційним віком менше 28 тижнів вагітності, у 38% новонароджених з гестаційним віком 28-30 тижнів і 
лише у 4% новонароджених з гестаційним віком старше 30 тижнів. Очевидно, що ризик розвитку захворювання збільшується зі 
зменшенням маси тіла та гестаційного віку. Однак за даними американських авторів (Deulofeut R,. Mulrooney N., (2006), частота БЛД 
серед недоношених дітей з дуже низькою масою при народженні коливається в межах 6,7-49%. Згідно з даними японських вчених, 
що зібрані на великій популяції недоношених дітей (4964 дитини) за 5 років, частота БЛД все ж залежить від маси тіла при народжен-
ні та складає 5,7% у дітей з масою тіла 1250–1499 г, 18,6% при масі 1000–1249 г, 36,2% при масі 900–999 г та збільшується до 77,8% 
при масі < 500 г (Ichiba H., Saito M., Yamano T.,2009). Приводяться епідеміологічні дані про більшу частоту бронхіальної астми у роди-
чів хворих БЛД. Робиться висновок, що генетично детермінований дефіцит протеїну В сурфактанту, а також спадково обумовлена 
гіперреактивність дихальних шляхів збільшують ризик розвитку БЛД. Незважаючи на широке застосування стероїдів в дополого-
вому періоді та замісну терапію сурфактантом, частота БЛД у новонароджених з дуже низькою масою тіла в Україні суттєво не змі-
нюється протягом останнього десятиліття. Патогенез БЛД досить складний. Генетична схильність можливо теж є причиною близько 
половини всіх випадків БЛД. Окрім того, важливе значення мають зовнішні фактори, такі як хоріонамніоніт, гіпероксія, баротравма, 
набряк легень та нозокоміальна інфекція.

Відомо, що тяжким ускладненням синдрому дихальних розладів при проведенні ШВЛ з високою концентрацією кисню якраз і може 
бути БЛД. На сьогодні БЛД вважають варіантом хронічного обструктивного захворювання легень у дітей, що супроводжується незво-
ротнім порушенням прохідності дихальних шляхів. Це досить серйозна проблема сучасної медицини. Доказом хронічної запальної 
реакції при БЛД є дані, що свідчать про високу концентрацію медіаторів запалення в аспіраті трахеї хворих. Але ж киснева підтримка 
вкрай необхідна в проведенні виходжування недоношених дітей, особливо з екстремально низькою масою. Цитоморфологічні дослі-
дження бронхоальвеолярних змивів у наших пацієнтів з БЛД показують, що протягом 2-7 років у них залишаються ознаки хронічного 
нейтрофільно-лімфоцитарного запалення слизових оболонки бронхів та пошкодження миготливого епітелію. Як у розвитку ХОЛ, та і 
БЛД, ймовірно, притягнуті генетичні фактори, про які ще недостатньо відомо. Цим можна прояснити, що не тільки 15-25% недоноше-
них мають ознаки БЛД після перенесених реанімаційних дій.

Проспективне накопичення даних та великий об’єм вибірки не тільки неонатологами, а й педіатрами дозволить точніше встановити 
комплексну роль провідних та інших факторів у виникненні та розвитку БЛД та розробити єдиний погляд на формування, перебіг та 
прогноз БЛД.
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Перспективи гормонотерапії, які відкрилися останнім часом, у поєднанні з сучасними можливостями корекції патології репродук-
тивного гомеостазу дозволили поставити питання виліковності передраку і початкових стадій раку ендометрія. Залишається неви-
вченим питання про стан новородженних і дітей, які народилися у матерів після органозберігаючого лікування.

9?@AB дослідження було вивчення стану новороджених і дітей, які народилися у матерів після органозберігаючого лікування пере-
драку і початкових стадій раку ендометрія.

9F@?CGFHE G I?@AJE. До першої групи увійшли 40 новонароджених, які народилися у матерів після органозберігаючого лікування 
передраку і початкових стадій раку ендометрія. Другу групу склали 35 новонароджених, які народилися у матерів з фізіологічним 
перебігом вагітності і неускладненим анамнезом.

У першій групі 2 (5,0%) дітей мали при народженні вагу від 2500 до 2999 г, 33 (82,5%) – від 3000 до 3499 г, 5 (12,5%) – від 
3500 до 4000 г. Дітей, які народилися з вагою менше 2500 г не було. Середня вага новонароджених склала 3050±286 г. Діти, які наро-
дилися у матерів після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку ендометрія, мали оцінку за шкалою Апгар 
8-9 балів. Всі діти першої групи зростають і розвиваються нормально. Відставань у розумовому і фізичному розвитку не виявлено. 
Термін спостереження від 1 до 16 років. У другій групі 1 (2,9%) новонароджений мав вагу менше 2500 г, 4 (11,4%) – від 2500 до 2999 г, 
20 (57,1%) – від 3000 до 3499 г, 10 (28,6%) – від 3500 до 4000 г. Середня вага склала 3390 ±264 г. Всі діти другої групи при народженні 
оцінені за шкалою Апгар в 8-8 і 8-9 балів. Перинатальна смертність в обох групах склала 0 %.

&ENOAPQE. Таким чином, проведене дослідження показало, що всі діти, які народилися у матерів після органозберігаючого лікуван-
ня передраку і початкового раку ендометрія, зростають і розвиваються без істотних відхилень від вікових норм. Це дозволяє засвід-
чити відсутність негативного впливу перенесеного онкологічного захворювання на здоров’я дітей у матерів, які перенесли органо-
зберігаюче лікування.
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Патология респираторной системы прочно занимает ведущее место в структуре заболеваний раннего детского возраста. Все чаще ОРЗ у 
детей первых 3-х лет жизни протекает со стенозирующим ларинготрахеитом. Во время эпидемии гриппа синдром крупа протекает особенно 
тяжело, являясь причиной тяжелых осложнения и сохраняющейся летальности. Круп достоверно чаще отмечается у детей с отягощенным 
аллергологическим фоном и протекает тем тяжелее, чем младше ребенок. До 20% детей с ОРВИ и синдромом крупа ІІ-ІІІ степени нуждаются в 
госпитализации в отделения интенсивной терапии или реанимации. Для детей со стенозирующим ларинготрахеитом характерно в иммуноло-
гическом статусе повышение IgE, снижение IgA, высокое содержание циркулирующих иммунных комплексов. Для лечения ОРВИ с синдромом 
крупа патогенетически обосновано применение средств с дезинтоксикационными, противоотечными и иммуномодулирующими свойствами. 
Для улучшения эффективности лечения стенозирующего ларинготрахеита целесообразно включить в терапию комплексный гомеопатический 
препарат Инфлюцид. Инфлюцид обеспечивает иммуномодулирующее (увеличивает сопротивляемость организма к вирусной и бактериальной 
инфекции, препятствует развитию осложнений), противовоспалительное, жаропонижающее, дезинтоксикационное и отхаркивающее действие. 
Исследование проводилось в педиатрическом отделении клинической детской больницы. Препарат получали 36 детей в возрасте 1-5 лет с 
острым ларинготрахеитом, из них 28 детей со стенозом гортани І степени, 8 детей со стенозом гортани ІІ степени. Препарат назначали в соответ-
ствии с инструкцией: детям с 1-12 лет по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 8 раз в день) в первые 3 дня заболевания, затем 1 таблетка 3 раза в 
день до полного выздоровления. Контрольную группу составили 20 детей, из них со стенозом гортани І степени – 10 детей, 5 детей со стенозом 
гортани ІІ степени. Дети получали симптоматическую терапию, включающую в себя муколитические препараты, антигистаминные средства, 
ингаляции противоотечной смесью, паровые ингаляции, теплое щелочное питье; при стенозе гортани ІІ степени ингаляции кортикостероидами 
через небулайзер, глюкокортикоиды внутривенно, доза распределялась на 4-6 приемов без соблюдения биологического ритма. Все дети посту-
пили в отделение в первые 3 дня от начала заболевания, 75% детей с фебрильной температурой тела; у 100% детей с грубым «лающим» кашлем; 
у 93% детей одышка инспираторного характера. Продолжительность лихорадки у детей, получавших Инфлюцид, составила в среднем 4 дня, в 
контрольной группе – 6 дней. В основной группе независимо от степени стеноза гортани на фоне приема Инфлюцида на 2-3 сутки наблюдалась 
положительная динамика течения заболевания: уменьшались симптомы интоксикации, катаральные явления со стороны носоглотки и гортани, 
кашель быстрее трансформировался из «лающего» непродуктивного во влажный, легче отходила мокрота. 

У детей, получавших Инфлюцид, наблюдалось сокращение продолжительности лихорадки и катаральных явлений со стороны носо-
глотки, более быстрое, по сравнению с контрольной группой, исчезновение инспираторной одышки, осиплости голоса, «лающего» 
кашля. Все дети хорошо переносили препарат Инфлюцид: аллергических реакций, побочных явлений не отмечено ни в одном случае.

Таким образом, препарат Инфлюцид целесообразно включить в комплексную терапию детей со стенозирующим ларинготрахеитом.

")8*)2(; ,*!4+,+$7/!1! (/')*$)38(/5 1^ 5 <(')3, .&!*%. /+ 
.*!/(0/%3 1$!9)*5$!/):*%', & 4+$)V/!"'( &(< +$)$7/!1! 

,!$(9!*:(495 1)/+

Y(,-96'&';DE.# C.5., M%;-<. :.2.
>$##1?,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/. 4.B. C1&'D'*.,

 /. >$##1?3, 6-&.7#.

Хронічний гломерулонефрит вважається імунокомплексним захворюванням, при якому активуються моноцити і у кров виділяється 
широкий спектр біологічно активних сполук. Відомо, що у розвитку гломерулярного пошкодження і нефросклерозу особлива увага 
надається прозапальним цитокінам, перш за все IЛ-1β. Доведено, що IЛ-1β є ключовим цитокіном, який індукує розвиток каскаду інших 
прозапальних цитокінів при хронічному гломерулонефриті. Це призводить до гломерулярних та тубулоінтерстиціальних пошкоджень 
і стимулює фіброгенез нефронів, тому IЛ-1β вважається одним із факторів прогресування хронічного гломерулонефриту. 

9?@AB нашої роботи було визначення рівня прозапального цитокіну IЛ-1β у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит, в залеж-
ності від алельного поліморфізму гена.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням знаходилися 64 дитини, хворі на хронічний гломерулонефрит, серед яких 44 (68,75%) – із 
гематуричною та 20 (31,25%) – із нефротичною формою. Обстежено 35 (54,69%) хлопчиків та 29 дівчаток (45,31%). Середній вік дітей 
становив 11,73±3,63 року. В дослідження увійшли діти із рівнем швидкості клубочкової фільтрації >90 мл/хв., на І стадії ХЗН в період 
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повної клініко-лабораторної ремісії та при торпідному перебігу хронічного гломерулонефриту. Кількісне визначення ІЛ-1β проводи-
лося методом імуноферментного аналізу (ELISA) за допомогою стандартних наборів реактивів. Генетичне обстеження включало визна-
чення поліморфізму алельних варіантів генів цитокіну ІЛ-1β. Для генотипування використовували зразки ДНК, виділені із цільної 
венозної крові (полімеразна ланцюгова реакція та поліморфізм довжини рестрикційних фрагментів).

При дослідженні вмісту ІЛ-1β в крові обстежених дітей виявили достовірне його підвищення як у дітей із гематуричною формою (у 
3,2 раза), так і при нефротичній формі ХГН (у 3,3 раза) (р<0,05), проте вірогідної різниці вмісту ІЛ-1β в залежності від форми захворю-
вання не виявлено. Проаналізувавши вміст ІЛ-1β в сироватці крові дітей, хворих на ХГН, в залежності від перебігу захворювання вста-
новили, що ІЛ-1β був достовірно підвищений при торпідному перебігу ХГН (у 1,8 раза) у порівнянні із обстеженими з ремісією та зі 
здоровими дітьми (у 4,2 раза) (р<0,05). Це може свідчити на користь того, що у дітей із торпідним перебігом ХГН зберігається висока 
активність запального процесу. При визначенні рівня ІЛ-1β в сироватці крові дітей, хворих на ХГН, в залежності від наявності алельних 
варіантів гену ІЛ-1β, встановлено, що у пацієнтів із генотипом С/Т поліморфної ділянки гена ІЛ-1β відмічалася в 2,3 раза вища продукція 
ІЛ-1β в сироватці крові у порівнянні із дітьми з генотипом С/С. При проведенні кореляційного аналізу виявлений прямий сильний 
зв'язок між рівнем ІЛ-1β в сироватці крові та генотипом С/Т поліморфної ділянки гена ІЛ-1β (-511) (rxy=+0,56) (р<0,05), що може свідчи-
ти про підвищений рівень секреції даного цитокіну при наявності С/Т генотипу ІЛ-1β. 

При дослідженні взаємоз'язку між алельним поліморфізмом генів цитокінів та перебігом захворювання встановлено, що у більшос-
ті хворих на хронічний гломерулонефрит із торпідним перебігом було виявлено С/Т генотип поліморфної ділянки гена ІЛ-1β.

&ENOAPQE. Отримані дані дозволяють зробити припущення про важливість визначення поліморфізму генів цитокінів з метою мож-
ливого прогнозування перебігу захворювання у дітей, хворих на хронічний гломерулонефрит.

<(+1/!"'%0/+ 2(//("'7 ,!8+4/%8(& $+#($7/!"'(
'+ 1(,)*",*%3/;'$%&!"'( #*!/.(& 5 ,(<'&)*<V)//( +'!,(0/!- 

#*!/.(+$7/!- +"'9% 5 68!$;*(&

>(#-'(# +.!., C#&#D 2./., * C%. +.>. * C&<JX. 2.2. 
NA-'*1#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. O(&#$*?$, 6-&.7#.

* 5;9.+#. 01)32. -9$#$2#. 9$-.&#3, /. O(&#$*?$, 6-&.7#.

Одним із аспектів недостатнього контролю бронхіальної астми (БА) вважається її фенотипова неоднорідність. Визначення феноти-
пових характеристик, поряд із дослідженням патофізіологічних механізмів для кожного фенотипу, безсумнівно, є важливим кроком по 
створенню ефективнішої цільової індивідуалізованої програми лікування і досягнення контролю над недугою.

9?@AB роботи було визначити діагностичну цінність показників лабільності та гіперсприйнятливості бронхів у підтвердженні ато-
пічної бронхіальної астми відносно неатопічного фенотипу захворювання у дітей шкільного віку.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Із дотриманням принципів біоетики на базі пульмонологічного відділення ОДКЛ (м. Чернівці) обстежено 38 хво-
рих на атопічну БА дітей (І клінічна група) та 26 дітей із неатопічним фенотипом захворювання (ІІ клінічна група). Для виявлення міри 
атопії використовували дослідження анамнестичного атопічного статусу та показники шкірних реакцій негайного типу із стандартними 
небактеріальними аероалергенами. За основними клінічними ознаками групи порівняння вірогідно не відрізнялися. Лабільність бронхів 
визначали шляхом оцінки їх реакції на дозоване фізичне навантаження та інгаляцію β2-агоніста короткої дії (200 мкг сальбутамолу) з 
обчисленням показника лабільності бронхів (ПЛБ). Дослідження гіперсприйнятливості бронхів проводили за допомогою стандартизова-
ного інгаляційного спірометричного тесту з гістаміном з наступним обчисленням порогової концентрації подразника, що знижує об’єм 
форсованого видиху на 20% (ПК20Г). Статистичний аналіз отриманих даних проводили з позиції біостатистики та клінічної епідеміології.

У дітей з фенотипом атопічної БА спостерігається тенденція до виразнішої лабільності (23,2±2,7% та 18,1±2,8% у І та ІІ клінічних гру-
пах відповідно, р>0,05) та гіперсприйнятливості дихальних шляхів (ПК20Г сягала 1,3±0,3 мг/мл у пацієнтів І групи проти 2,2±0,8 мг/мл 
у представників групи порівняння, р>0,05). Виразна дилятаційна реакція дихальних шляхів (ПЛБ більше 20%) притаманна кожному 
п’ятому пацієнту з атопічною БА (21,1%) та лише 4% дітей з фенотипом неатопічної БА (Pφ<0,05). Таким чином, ПЛБ із значеннями біль-
ше 20% у підтвердженні атопічної БА відносно неатопічного фенотипу виявився високоспецифічним (96%) із прогностичною цінністю 
позитивного результату 89%, значною часткою хибнонегативних результатів (79%) та вказував на відносний ризик атопічного феноти-
пу 1,6 (95% ДІ 0,2-12) при співвідношенні шансів 6,4 (95% ДІ 0,6-54). 

Відмічено, що виразна гіперсприйнятливість бронхів (ПК20Г<0,6 мг/мл) спостерігалася у двох третин хворих ІІ клінічної групи (66%) і 
лише у третини представників І групи (рφ>0,05) та вказувала на відносний ризик атопічної БА 1,8 (95% ДІ 0,8-4,1) при співвідношенні шансів 
6,0 (95% ДІ 1,7-20,4). У виявленні атопічної БА у зіставленні з неатопічним фенотипом захворювання показник гіперсприйнятливості бронхів 
(ПК20Г<0,6 мг/мл) виявився достатньо специфічним (75%) з можливістю отримати хибнонегативні результати у третини випадків (33%).

&ENOAPQE. Таким чином, у підтвердженні атопічної БА відносно неатопічного фенотипу захворювання показники лабільності та гіперсприй-
нятливості бронхів доцільно використовувати в комплексі інших діагностичних тестів через значну частку хибнонегативних результатів.
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2?HM. С целью совершенствования программы физической реабилитации подростков 16-17 лет, студентов первого-второго курсов 
высшего учебного заведения, имеющих признаки первичной артериальной гипертензии, путем систематических занятий на вело-
тренажерах изучили у юношей и девушек показатели офисного и амбулаторного суточного артериального давления (АД) в динамике 
выполнения упражнений и в отдаленном периоде наблюдений. План наблюдений включал также оценку динамики индекса массы 
тела (ИМТ) и физической работоспособности PWC170. Исследование было когортным, открытым, рандомизированным, проспективным 
и контролируемым с использованием группы подростков, которые наблюдались параллельно с представителями клинико-
экспериментальной группы, но упражнений на велотренажерах не выполняли. Особенностью статистической обработки информа-
ции было тщательное соблюдение принципа использования попарно связанных выборок, когда у одного пациента сравнивались 
показатели во время первого, второго и последующих визитов.

9F@?CEFHX E I?@AJX. Программу динамических физических упражнений на велотренажере выполнили 18 юношей и 16 девушек 
со стабильной и лабильной артериальной гипертензией. Контрольную группу составили 17 юношей и 11 девушек. Физическая рабо-
тоспособность юношей была лучше, чем у девушек, а избыточная масса тела встречалась чаще у девушек. В ходе тренировок 2 раза в 
неделю по 30 минут при средней «пульсовой ценности» 130 – 150 ударов в минуту в течение 7 месяцев достигнут прирост показателя 
PWC170 у юношей опытной группы с 13.2 ± 2.2 до 16.7 ± 1.7 (кг•м/мин.) на кг массы тела (р < 0,05) и у девушек с 6.2 ± 2.9 до 13.6 ± 1.6 
(кг•м/мин.) на кг массы тела (р < 0,05), в то время, как ИМТ ни в одной из когорт существенно не изменился.

Наблюдения показали, что после каждой эффективно выполненной тренировки на велотренажере у подростков, независимо от 
пола и физической работоспособности, на 5-й минуте восстановительного периода АД снижалось на 5-15 мм Hg от цифр исходного. 
Наблюдения, проведенные через 6 месяцев после окончания полного курса физических упражнений, обнаружили, что у юношей 
опытной группы показатели АД не выявили существенной динамики: систолическое АД первого визита составило 129.3±7.5, послед-
него – 129.5±6.2 мм Hg; диастолическое, соответственно, 67.5±5.6 и 71.1±9.6 мм Hg. У юношей контрольной группы систолическое 
давление несколько повысилось – от 127.9±8.9 до 131.51±11.8 мм Hg (р = 0.07), при стабильном уровне диастолического АД (72.4±10.0 
и 72.5±8.9 мм Hg (р = 0.94). У девушек среднее суточное систолическое АД существенно снизилось (р = 0.02), достигнув «нормотензив-
ного» уровня 117.9±8.2 мм Hg, в то время как в контрольной группе девушек среднее суточное систолическое давление в момент 
окончания наблюдений составило 123.5±10.1 мм Hg.

&XPAJX. Таким образом, для проведения эффективной физической реабилитации первичной артериальной гипертензии у 
подростков целевой группой, в первую очередь, должны стать девушки с повышенной массой тела и недостаточной физической 
работоспособностью.

!"!#$%&!"'( &9("'5 8!#+$7'5 5 "%*!&+'2( '+ ")0( <!/!6)/%. 
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4(012#1@ $#+)1)A), -.J(0&. %(0$.)&$7 = -A&+'/ /(012#'7 D(#()1-1, 
/. SA/1, 6-&.7#.

Останнім часом у літературі досить широко висвітлюється роль окремих макро- та мікроелементів (МЕ) у формуванні порушень здоров’я 
дитячого населення. В основному вони пов’язані з дефіцитом заліза, йоду, фтору. Значення дефіциту та дисбалансу інших МЕ досліджене 
значно менше. Кобальт – есенційний мікроелемент, недостатність якого найбільш відчутна у кровотворних тканинах кісткового мозку й 
нервових структурах. Доведена і токсична дія цього мікроелемента, але молекулярні механізми його токсичності не ідентифіковані. 

4 I?@AB подальшого вивчення генотоксичності цього МЕ цікавим було дослідження забезпечення кобальтом доношених новона-
роджених із перинатальними ураженнями ЦНС . 
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9F@?CGFHE G I?@AJE. Проводилося визначення кобальту у сироватці крові та сечі 38 дітей із тяжкими ураженнями ЦНС (оцінка за 
шкалою Апгар на 1 хв. життя менше 4 балів), у 35 дітей із ураженням ЦНС середньої тяжкості (оцінка за шкалою Апгар на 1 хв. життя 
4-6 балів). Усі новонароджені з діагнозами перинатальне гіпоксичне ураження ЦНС народилися у стані асфіксії та відповідали розро-
бленим критеріям включення: згідно з наказом № 312 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу з первинної реанімації 
та післяреанімаційної допомоги новонародженим» від 8.06.2007 р. та за МКХ–10. Гестаційний вік обстежених складав 38 і більше тиж-
нів. Групу порівняння склали 20 здорових доношених новонароджених (ЗДН). Для визначення кобальту у сироватці та сечі застосову-
вали атомно-абсорбційний спектрофотометр С-115МІ, оснащений комп’ютерною приставкою для автоматичного обчислення вмісту 
МЕ, виробництва HBO Selmi (Україна). Статистична обробка результатів досліджень здійснювалася за допомогою програми Statistica 
6.0. Використовувалися методи варіаційної статистики, придатні для медико-біологічних досліджень.

При перинатальних гіпоксичних ураженнях ЦНС середнього ступеня у сироватці крові спостерігали суттєве зменшення вмісту Co 
(на 56,4%) порівняно з групою контролю (5,0±0,71мкмоль/л). Порівняння мікроелементного балансу у сироватці дітей із перинаталь-
ними гіпоксичними ураженнями тяжкого ступеня виявило достовірну (р<0,01) різницю. Так, при тяжкій гіпоксії концентрація Co на 7-у 
добу життя була меншою в середньому на 25% ( р<0,01), ніж у дітей із ураженням ЦНС середнього ступеня. Вміст Co у сечі доношених 
дітей із перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС на першу добу життя був майже утричі меншим, ніж у ЗДН. На 14-й день життя він 
залишався достовірно (р<0,01) меншим (на 57,1% відповідно) порівняно з групою контролю. 

&ENOAPQE. Двофакторний дисперсійний аналіз виявив високу залежність змін рівня Co в сироватці новонароджених із гіпоксични-
ми ураженнями ЦНС від ступеня гіпоксії. Сила впливу цього чинника складає 73,59% (р≤0,05). ДДА виявив високу залежність змін рівня 
Co в сечі новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС від ступеня гіпоксії з силою впливу 73,13% (р≤0,05). 
Вплив на рівень Co інших контрольованих факторів є незначним та недостовірним.
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Стан здоров’я школярів, за даними медичних профілактичних оглядів, у значному відсотку випадків оцінюється як незадовіль-
ний. У дітей шкільного віку знижуються функціональні можливості організму, зростає рівень порушень вегетативної регуляції та 
захворюваності більшості груп хвороб. Викликає занепокоєння вкрай низька рухова активність школярів, поширеність шкідливих 
звичок, зростання частоти ожиріння, що формує низьку толерантність до фізичних навантажень, зниження адаптаційних можли-
востей та резервів системи кровообігу, погіршення якості життя дітей в цілому. Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним із найбільш 
поширених видів серцево-судинної патології у популяції. У дітей шкільного віку, за даними різних авторів, частота АГ коливається 
від 3,5% до 12,0%. Складнощі діагностики АГ у дітей пов’язані з методологічними аспектами – з віковими, статевими, антропоме-
тричними та психологічними особливостями. У лікаря відсутня можливість у процесі вимірювання артеріального тиску одразу 
зробити висновок, для чого треба провести додаткове вимірювання зросту та виконати ряд розрахунків. Іншою перешкодою для 
діагностики АГ є законодавчі ініціативи, які забороняють обстеження дітей, в тому числі неінвазивні, без згоди батьків. Якщо до 
цього ще додати необхідність підбору манжеток відповідного розміру, то стає зрозумілим чому АГ у дітей діагностується значно 
рідше, ніж у дорослих.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами було скринінгово обстежено 190 школярів віком від 10 до 16 років з сільської місцевості. Всім паці-
єнтам проводили загальноклінічне обстеження із поглибленим збором анамнезу, оцінку фізичного розвитку та проби Руфьє, 
вимірювання артеріального тиску автоматичними тонометрами із підбором манжеток відповідно віку. Якість життя обстежених 
оцінювали за адаптованим україномовним опитувальником СF-87. Оцінювали такі підрозділи: загальний стан та самооцінка 
здоров’я, фізичне функціонування, наявність болю, поведінка, психоемоційне функціонування, родинна активність. Соціометричне 
обстеження групи дітей показало неоднорідність характеристик якості життя. Більшість школярів нашої вибірки оцінили свою 
якість життя, пов’язану зі здоров’ям, в цілому позитивно, в той же час близько 10% вважають стан свого здоров’я «не зовсім задо-
вільним». Саме у цих дітей було виявлено ознаки метаболічного синдрому, хронічні захворювання, порушення з боку дихальної 
та серцево-судинної систем, в тому числі АГ, які потребували подальшого стаціонарного обстеження. Передгіпертензія та АГ І 
ступеня були зареєстровані у 27,8% обстежених школярів, серед яких тільки 3 дітей (1,5%) знали про свою проблему. Наявність 
АГ вела до зниження якості життя, пов’язаної зі здоров’ям дітей (OR=2,37, 95%CI=1,17-5,24). Серед негативних факторів впливу на 
здоров’я, крім гіпокінезії, було відмічено періодичне вживання алкоголю (більш ніж у половини обстежених) та паління (більше 
чверті обстежених). 

&ENOAPQE. Таким чином, існує гостра потреба у проведенні планових скринінгових обстежень школярів для своєчасного виявлення 
патології та у розробці відповідних заходів впливу на спосіб життя дітей.
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Розвиток суспільства на сучасному етапі потребує удосконалення системи професійної підготовки медичних кадрів. Реформування 
вищої медичної освіти в Україні спонукає до пошуку нових підходів у викладанні медичних дисциплін. Процес підготовки медичних 
кадрів не може обійтись без комплексного інтегрованого підходу до навчання, що вимагає активізації пізнавальної творчої активності.

Основним напрямком є удосконалення якості вищої школи у поєднанні з інноваційними формами та методами навчання, які надали 
б можливість майбутнім спеціалістам стати активними в своїй самостійній діяльності та самоудосконаленні.

Реалізація цього процесу можлива з використанням різних стилів навчання, зокрема інтерактивних методів навчання, залученням 
диференційованих засобів оцінки пізнавальної та практичної діяльності під контролем викладача, науково-дослідної роботи, широке 
використання комп’ютерних методів, що дозволяє не тільки спостерігати за результатами, але й керувати ходом і якістю навчального 
процесу.

Останнім часом на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб переорієнтовані підходи у проведенні занять з лікарями-
інтернами з метою надання пріоритету особисто-орієнтованому та груповому підходу до професійної діяльності. Впровадження інно-
ваційних форм організації пізнавальної діяльності лікарів-інтернів забезпечує комунікабельність, компетентність, формує здатність 
приймати самостійні рішення та виробляє особистий стиль діяльності. Суть їх полягає в тому, що навчальний процес організовується 
на основі взаємодії, діалогу, в ході якого лікарі-інтерни навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу 
обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкува-
тись з колегами, викладачами, батьками хворих дітей. 

До провідних методів інтерактивних форм навчання відносяться тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові дискусії, мозко-
вий штурм, кейс-метод. 

Основну питому вагу роботи лікаря-інтерна становить робота біля ліжка хворого, залучення до клінічних обходів професорів і 
доцентів кафедри. Під час клінічних обходів широко застосовуються активні форми і методи проведення занять: дискусії, аналіз кон-
кретних ситуацій у вигляді розбору клінічних хворих, рішення ситуаційних задач, проведення практичних тренінгів біля ліжка хворого, 
що дозволяє удосконалювати форми та методи контролю за самостійною роботою лікарів-інтернів під час курації хворих. Такий вид 
роботи задіює творчу діяльність, скеровану на закріплення наукових знань та практичних навичок, здатність приймати самостійне 
рішення. В позаурочний час самостійною роботою лікаря-інтерна є навчання в інформаційному середовищі „Мoodlle”.

Поєднання інноваційних підходів та традиційних можна використовувати як перспективні методи активного пізнання, що сприяє 
підвищенню професійної компентентності лікаря-спеціаліста.
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Упродовж кількох останніх декад відзначається стрімке зростання поширеності бронхіальної астми (БА) у дитячій популяції, її помо-

лодшання із персистенцією у дорослий вік. Недуга вирізняється фенотиповою неоднорідністю, зумовлена генетично-середовищними 
взаємодіями, характеризується гендерними особливостями, що практично не враховується у регламентуючих лікування узгоджуваль-
них документах і наказах. 

9?@F CADA@E. Для підвищення ефективності контролюючої терапії бронхіальної астми у школярів, дослідити гендерні особливості 
перебігу захворювання залежно від характеру ацетиляторного статусу організму. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Для досягнення мети, з дотриманням принципів біоетики, методом простої випадкової вибірки сформовані дві 
клінічні групи порівняння. До І увійшли 80 хворих на БА хлопчиків, а до ІІ – 33 дівчинки, які страждають на дане захворювання та мають 
співставлюваний вік і тривалість недуги. Окрім того, за тяжкістю перебігу астми та іншими клінічними характеристиками групи були 
порівнювані. Усім дітям визначали характер ацетиляторних процесів за навантажувальною пробою із сульфадимезином (за методом 
Пребстинг-Гаврилова у модифікації Тимофеєвої, 1971). Стан контрольованості захворювання визначали за опитувальником GINA (2008 
р.). Обстеження проводилося у позаприступному періоді, двічі, з інтервалом у 3,4±0,9 місяця. 
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*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Незважаючи на відсутність вірогідних розбіжностей у показниках тяжкості перебігу БА у представників 
обох клінічних груп, у дівчаток з фенотипом повільних ацетиляторів відмічено наявність ризику тяжкого персистування хвороби: від-
ношення шансів (ВШ) даної події становило 2.4 (95%ДІ: 1,3-4,3), відносний ризик – 1,7 (95%ДІ: 1,2-2,2). Самооцінка симптомів захворю-
вання за опитувальником GINA також свідчила на користь гіршого рівня контролю БА у представниць ІІ клінічної групи порівняно з 
хлопчиками. Під впливом курсового базисного контролюючого лікування при повторному обстеженні у представників І клінічної 
групи відмічено вірогідну позитивну динаміку за переважною більшістю симптомів контролю БА. Натомість у дівчаток статистично 
вірогідного покращення контролю досягти за цей період не вдалося. 

&ENOAPQE. Оскільки у дівчаток шкільного віку, у порівнянні з хлопцями-однолітками, є вищим ризик більш тяжкого перебігу брон-
хіальної астми, зокрема на тлі повільного ацетиляторного фенотипу (що може асоціювати із недосконалими процесами І фази деток-
сикації алергенів-ксенобіотиків), а також базисна протизапальна терапія є менш ефективною, слід враховувати ці гендерні відмінності 
при складанні індивідуального плану протирецидивного контролюючого лікування. 
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За аналізом наукової літератури останнім часом спостерігається тенденція створення моделей або методик щодо оцінки результа-
тивності наукових досліджень, науково-технічної діяльності дослідницьких установ та науки в цілому. Дослідники використовують 
різні методи, серед яких цитування, аналіз винахідницької активності, морфологічний аналіз публікування, експертна оцінка, еконо-
мічні, бальні оцінки та інші. 

Проблема оцінювання інформаційного та інноваційного ресурсів дослідницької роботи, беззаперечно, займає одне із пріоритетних 
положень у структурі аналітичної оцінки результативності наукових досліджень. Наукометричний підхід з використанням бальної 
оцінки до розв’язання цього питання є інтегративним виразом практичної інтерпретації даних, отриманих за кожною науково-
дослідною та дисертаційною роботами. 

Авторами запропоновано модель кваліметричної оцінки інформаційних та інноваційних ресурсів науково-дослідної роботи, яка базується на 
кваліметричних шкалах усіх складових наукового результату дослідницької роботи. Експертами (провідними вченими України в галузі охорони 
здоров’я дітей та підлітків) надано відповідну бальну оцінку усім складовим наукового результату, на підставі яких складені спеціальні шкали, де 
представлено інтервал реалізації критеріїв та індикаторів від оптимального до відсутності певного показника. Об’єктивні критерії вимірювання 
результатів дослідження враховують кількісні показники публікування (кількість статей, тез доповідей, монографій, довідників, посібників, атласів 
та ін.), створення об’єктів інтелектуальної власності та авторського права (патентів на винаходи, корисні моделі та авторські свідоцтва), кількість 
створених нововведень та методичних документів, кількість доповідей, зроблених на наукових форумах різного рівня і демонстрування досяг-
нень на виставкових заходах та ін. При цьому ці показники пропонується розраховувати на певну кількість науковців.

Модель об’єднує наступні блоки результативності дослідження: інформаційні ресурси; інноваційні ресурси; методично-інструктивні 
матеріали; презентацію результатів на наукових форумах; експонування результатів дослідження на виставкових заходах; використання 
результатів досліджень у процесі безперервної професійної освіти; популяризація результатів досліджень у засобах масової інформації.

Такий підхід дозволяє формувати методи оцінки і використовувати їх для порівняння та аналізу динаміки результативності дослід-
ницьких розробок. 

 *!49(*% ( :!*9% 6$5/8+ 5 ,(<$('8(& 4 1+"'*!<5!<)/+$7/!= 
,+'!$!1(>=

L'&,-I( 2.2., L#A#&=%. +.:., H'-;#&,-.' :.2., L%[ *.C., 
L(#&#JK,89T 1.2., H%$,-.' !.>.
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9?@F. Динамічна гастросцинтіграфія є одним із неінвазивних інструментальних методів, які дозволяють оцінити не тільки моторно-
евакуаторну функцію шлунка, а й його розміри та анатомічні форми. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами обстежено 46 підлітків з шлунковою диспепсією віком від 12 до 18 років з використанням методу дина-
мічної гастросцинтіграфії. Встановлено, що розміри шлунка хворих змінювалися в межах від 12 до 21 см, середня довжина його скла-
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дала 16,3 см. Перевищення цього показника відносно існуючих нормативних значень спостерігалося у 28,3% обстежених пацієнтів. 
Статистичні відмінності середніх розмірів шлунка прослідковувалися у хворих залежно від віку: старше 15 років – (17,0 ± 0,4) см проти 
(15,5 ± 0,5) см у хворих 12-15 років; рφ = 0,01. На розміри шлунка не впливали такі чинники, як стать, інфікування Helicobacter pylori 
(НР), стан кислотоутворюючої функції шлунка, а також характер ендоскопічних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони.

Найчастішою анатомічною формою шлунка була форма у вигляді рогу. Така конфігурація спостерігалася практично в половини 
обстежених нами пацієнтів (47,3%). У кожного третього хворого (34,6%) шлунок нагадував форму риболовецького гачка. Значно рідше 
зустрічалися такі конфігурації шлунка, як панчоха (14,5%) і пісочний годинник (1,8%). Що стосується статевих особливостей, то у 58,8% 
хлопчиків зустрічалася форма шлунка у вигляді рогу (pφ < 0,05), серед дівчаток переважала форма панчохи (42,9%, pφ < 0,05). Частота 
різних форм шлунка не мала статистичних відмінностей між групами хворих з функціональними, запальними і деструктивними захво-
рюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Також нами не встановлено відмінностей в частоті анатомічних форм шлунка 
у пацієнтів з НР-асоційованими і НР-негативними гастродуоденальними захворюваннями.

Рухова активність верхніх відділів травного каналу у підлітків з гастродуоденальною патологією (функціональною диспепсією, хро-
нічними запальними недеструктивними та деструктивними захворюваннями) здійснювалася десинхронно з істотним переважанням 
уповільнення моторики (pφ > 0,05). При всіх анатомічних формах шлунка частота і вираженість цих розладів зростали в міру просу-
вання радіофармпрепарату по порожнині шлунка незалежно від нозологічної приналежності гастродуоденальної патології. 
Найчастіше затримка шлункового вмісту спостерігалася у підлітків з функціональною диспепсією, зокрема з постпрандіальним 
дистрес-синдромом (в 100%) та з гіперацидністю. 

&ENOAPQE. В результаті уповільнення шлункової моторики відбувається стаз і розтягування антрального відділу шлунка, посилення 
гіперсекреції соляної кислоти, гастрину, подовження контакту агресивного шлункового вмісту зі слизовою оболонкою гастродуоде-
нальної зони, що призводить до розвитку хронічного запального процесу цього відділу травної системи в підлітковому віці.

,(<$('8% ,*%4!&/!1! &(85: "'+/ 4<!*!&’; '+ 9)<%8!R"!2(+$7/( 
+",)8'% ",!"!#5 V%''; '+ "'+&$)//; <! &(3"78!&!- "$5V#%

L'&,-I( 2.2., F,&,D<4.9-# 1.:., 3<;'&,-.' 1.F., C'8%"-<=# C.>.
!6 «B#+)1)A) '<'&'#1 =0'&'*’3 0$)(@ ). %$09$)-$* FG4F 6-&.7#1», /. H.&-$*

Актуальною проблемою охорони здоров’я нашої держави є здоров’я підлітків призовного віку. Значне збільшення захворюваності, 
погіршення фізичного розвитку, зменшення функціональних можливостей зумовили формування негативних медико-соціальних 
наслідків у молодіжному соціумі, найважливішими з яких є низький рівень придатності юнаків підліткового віку до військової служби 
та неоднозначне ставлення до неї, поширення здоров’я руйнуючої поведінки. 

За підсумками приписки юнаків до призовної дільниці, відсоток юнаків, придатних до військової служби, склав (68,9%); визнано 
непридатними 9,7% юнаків; підлягало зняттю з військового обліку 0,77% та 17,9% хлопців вважалися тимчасово непридатними до 
військової служби та потребували лікування.

Основними причинами зняття юнаків з військового обліку були розлади психіки (шизофренія), глухота та порушення зору (більше 12,0 дпт). 
Серед тимчасово непридатних до служби переважали стани після перенесених гострих або загострення хронічних хвороб нервової 

системи (63,6%), системи кровообігу (7,4%), хвороб шкіри та підшкірної клітковини (4,9%), хвороб кістково-м’язової системи та спо-
лучної тканини (4,9%), хвороб сечо-статевої системи (4,9%), з приводу хвороб ендокринної системи та прирівнюваних станів (3,7%). 

Патологія серед хлопців, які визнані непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатних у воєнний, представлена наступ-
ним чином: порушення рефракції, акомодації (9,1%), розумова відсталість (7,9%), щелепно-лицьові аномалії, порушення прикусу (6,8%), хвороби 
щитоподібної залози з незначним порушенням функції (5,7%), набуті деформації кисті та стоп, плоскостопість (5,7%), вроджені вади розвитку 
нервової системи, ока, обличчя, системи кровообігу (5,7%), запальні хвороби ЦНС, їх наслідки (4,5%). Серед юнаків, які визнані придатними до 
військової служби, частіше реєструвалися: кардіопатії (29,6%), вегетосудинні, нейроциркуляторні дистонії (24,2%), порушення рефракції і акомо-
дації (12,5%), хвороби печінки та жовчовивідних шляхів (10,4%), плоскостопість, деформації кінцівок (без порушення функцій – 9, 3%). 

За даними соціологічного дослідження, визначено ставлення юнаків до свого здоров’я та військової служби. У порівнянні з попере-
днім дослідженням (1994) серед ціннісних орієнтацій сучасних юнаків, такі як: підвищення оцінки військової служби, зниження відсо-
тка тих, хто вважає за потрібне створення контрактної армії, збільшення кількості юнаків, які бажають проходити військову службу. 
Встановлені основні причини, через які юнаки не бажають проходити військову службу («дідівщина», «це назавжди втрачений час»). 

Досліджено ставлення підлітків до власного здоров’я, визначені джерела, формуючі відношення до здоров’я, здорового способу 
життя. Компетентність батьків найбільш значуща для підлітків з питань формування здоров’я; зростає роль мережі Інтернет, роль 
медичних працівників та педагогів з даного питання досить не значна. 

Таким чином, отримані результати доцільно використовувати для прийняття оптимальних рішень щодо удосконалення медичної та 
організаційної роботи з підлітками призовного віку, формування громадської думки з даних питань. 
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За даними ВООЗ, частота передчасних пологів у світі сягає 27% від загальної кількості вагітностей. Приймаючи до уваги 
медико-соціальну значимість цієї проблеми, сучасні міждисциплінарні зусилля мають бути спрямовані на пошук новітніх мето-
дів: від акушерсько-гінекологічних заходів запобігання народження недоношених дітей – до ефективної постнатальної їх реа-
білітації. 

Так, на сьогодні досягнуті значні успіхи в неонатальній інтенсивній терапії та виходжуванні дітей з дуже низькою та екс-
тремально низькою масою тіла при народженні. Вкрай важливо створення сучасних перинатальних центрів, що дає можли-
вість суттєво підвищити доступність та якість надання допомоги вагітним та породіллям з акушерською і екстрагенітальною 
патологією, невиношуванням, новонародженим завдяки високотехнологічній спеціалізованій допомозі з замкнутим циклом 
лікування.

Вважаємо, що подальший прогрес стосовно зазначеного питання має грунтуватися саме на профілактиці передчасних пологів. При 
цьому останнє неможливе без з’ясування важливих ланок патогенезу та пошуку новітніх стратегій впливу на ці ланки. Зокрема, відомо, 
що нестача прогестерону під час вагітності може спричинити загрозу переривання вагітності, самовільний викидень, загрозу перед-
часних пологів та передчасні пологи. Дослідження O’Brien J.M. (2012) показали високий рівень безпеки натурального прогестерона у 
порівнянні з 17-гідроксипрогестероном капроатом. 

Лікувальна дія прогестерону реалізується через активацію прогестеронових рецепторів, саме від кількості та афінності зале-
жить ефективність препарату. Ці рецептори кодуються геном рецептора прогестерону (PGR), який знаходиться на хромосомі 
11q22-23 і складається з 8 екзонів. 17-ядерний PGR існує в 2 різних ізоформах – PGR-A та PGR-B, обидва були виявлені в тканинах 
амніону і хоріону. Дослідження Manuck T.A. (2011) встановили, що результати лікування препаратами прогестерону залежать від 
генетичних варіантів (single nucleotide polymorphisms, SNP) гена рецептора прогестерона. 

За даними на 2013 рік (National Center for Biotechnology Information) описано 2580 поліморфізмів PGR, але за останні роки було про-
ведено незначну кількість досліджень, що вказують на роль SNPs гена рецептора прогестерону в формуванні схильності та лікуванні 
акушерської прогестерон-залежної патології (Mei-Tsz Su, etc., 2011; Manuck T.A., etc., 2011). 

Таким чином, вивчення поліморфізму гена рецептора прогестерону необхідно як для теорії, так і практики ефективної профілактики 
передчасних пологів. 

+/'%#(!'%8!*)4%"')/'/("'7 ;8 1$!#+$7/+ ,*!#$)9+
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Антимікробні препарати є класом лікарських засобів, активність яких знижується з часом. Крім природних факторів, зростаюча 
резистентність мікроорганізмів до протимікробних препаратів посилюється нераціонально надмірним їх використанням в медицині 
та агрохарчовій промисловості. Розвиток резистентних штамів є глобальною проблемою людства, яка вимагає заходів в глобальному 
масштабі (Bulletin of the World Health Organization, 2011). Відповідно була розроблена Глобальна стратегія щодо стримування резис-
тентності до протимікробних препаратів (WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2). 

Справжня природна стійкість характеризується відсутністю у мікроорганізмів мішені дії антибіотика або недоступністю мішені вна-
слідок первинно низької проникності або ферментативної інактивації. Під набутою стійкістю розуміють властивість окремих штамів 
бактерій зберігати життєздатність при тих концентраціях антибіотиків, які пригнічують основну частину мікробної популяції. Відомі, 
зокрема, такі біохімічні механізми стійкості бактерій до антибіотиків, як модифікація мішені, інактивація антибіотика, ефлюкс – активне 
його виведення з мікробної клітини, порушення проникності зовнішніх структур мікробної клітини, формування метаболічного 
«шунта», ферментативна інактивація в результаті гідролізу β-лактамазами. 

Антибіотикорезистентність серед бактерій розвивається внаслідок активного обміну інформацією за допомогою мобільних генетич-
них елементів і негенетичних факторів. Відомі мобільні генетичні елементи, які можуть самостійно переміщатися між бактеріями 
(кон'югативні плазміди і транспозони) і елементи, що переміщаються в межах бактеріальної клітини. Бактеріальні інтегрони являють 
собою генні системи, які замість транспозиції використовують для поширення по геному бактерії сайт-специфічну рекомбінацію. 
Актуальні зміни проникності клітинної стінки, що пов'язані зі зниженням експресії порінов на зовнішній мембрані, необхідних для про-
никнення антибіотиків, або зниженням трансмембранного електричного потенціалу бактерій. Деякі насоси відкачують конкретний вид 
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антибіотика, а деякі є універсальними. Можлива модифікація мішені антибіотика, зокрема, метилювання аденіну запобігає зв'язуванню з 
мішенню і на цей час відомі понад 60 генів, котрі регулюють зазначений процес. Яскравим прикладом є вироблення β-лактамаз, в тому 
числі ESBLs (extended spectrum beta-lactamases).

Придбання бактеріями стійкості до антибіотиків без генетичних змін називається внутрішньою резистентністю; бактерії мають 
здатність обміну хімічними сигналами за допомогою сигнальних молекул. Надзвичайно важливо, що в якості міжвидових сигналь-
них молекул можуть виступати деякі антибіотики в субінгібіторних концентраціях, а це призводить до розвитку стійкості, в тому 
числі шляхом утворення біоплівок. Стійкість до антибіотиків серед різних мікроорганізмів залежить від частоти використання анти-
біотика в популяції, стандартів лікування, котрі використовуються. Терапевтичні помилки серйозно сприяють зростанню резистент-
ності, особливо порушення режиму дозування, при якому в проміжках між введеннями концентрація препарату нижча, ніж міні-
мальна інгібуюча. 

Саме раціональне застосування антибіотиків є найпотужнішим засобом стримування зростаючої резистентності мікроорга-
нізмів до них. 
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Алергічні захворювання залишаються однією з актуальних медико-соціальних проблем сьогодення (Антипкін Ю.Г., Лапшин В.Ф., 
2012; Хаїтов Р.М., 2011; Jeffrey L.M., 2011). Особливу тривогу викликає значне зростання алергічного риніту, розповсюдженість якого в 
країнах Європи сягає 18,7%, у США серед дорослих він діагностується у 10-30%, у дітей до 40% (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, 
2008, Британська асоціація імунологів, 2009). Саме тому, з метою оцінки ефективності патогенетичних методів лікування, продовжуєть-
ся вивчення мінімального персистуючого запалення («Minimal Persistent Inflammation»), що є одним із ключових понять в алергології. 
Відповідно до цієї концепції, алергічний запальний процес має місце постійно, тобто у пацієнтів з алергією навіть при повній відсут-
ності симптоматики. Мінімальне персистуюче запалення характеризується інфільтрацією еозинофілами, нейтрофілами, молекулами 
адгезії (Canonica G.W., Compalati E., 2009).

Сьогодні активно вивчається роль еозинофільного катіонного білка (Eosinophilic Cathionic Protein, ECP) в реалізації захворювань та 
виникненні загострень бронхіальної астми, атопічного дерматиту, алергічного риніту. Завдяки великому вмісту аргініну та унікальній 
послідовності кінцевих амінокислот він є абсолютно специфічним для еозинофілів, що дозволяє ідентифікувати його за допомогою 
моноклональних антитіл. Еозинофільний катіонний протеїн є одним із чотирьох основних протеїнів гранул еозинофілів, який є най-
більш динамічним показником для моніторингу активності багатьох алергічних захворювань. 

9?@AB нашої роботи стала динамічна оцінка рівня ЕСР в сироватці крові у дітей з алергічним ринітом (АР) як маркера виразності 
алергічного процесу.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням перебувало 15 дітей віком 9-14 років з персистуючим ринітом та 22 пацієнти – із сезонни-
ми проявами алергії. Ступінь тяжкості АР оцінювали на підставі шкали ARTSS (Average Rhinoconjunctivitis Total Symptom Score). 
Виразність симптомів алергічного риніту (закладеність носа, ринорея, чхання, свербіж в порожнині носа, свербіж кон'юнктив, повік, 
сльозотеча) оцінювали самі пацієнти.

У ході дослідження було виявлено, що рівень ЕСР в сироватці крові, який відображає активність еозинофілів у запальній реакції, 
чітко корелює з симптоматикою алергічного риніту (r=0,6; p<0,001). Під час експозиції до алергену концентрація ECP в крові зростає, 
відображаючи вираженість еозинофільного компонента запалення. У пацієнтів із сезонними проявами алергічного риніту, визначаю-
чи ECP протягом року, ми спостерігали високий рівень даного показника, навіть коли кількість еозинофілів в периферичній крові 
знаходилася в межах норми.

Слід зауважити, що його рівень чітко корелює не лише із симптоматикою захворювання, але також був продемонстрований 
взаємозв’язок даного маркера із результатами оцінки якості життя, що опосередковано вказує на динамічність ЕСР, клінічна значи-
мість якого може перевищувати важливість визначення загального IgЕ, оскільки рівень IgЕ в ряді випадків не корелює з виразністю 
клінічної симптоматики.

&ENOAPQE. Таким чином, рівень еозинофільного катіонного білка є об'єктивним критерієм участі еозинофілів у виникненні клінічних 
симптомів алергічної гіперчутливості та може бути достовірним критерієм не тільки діагностики захворювань, але й ефективності про-
веденого лікування. 
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Необхідність удосконалення діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) зумовлена передусім широким розпо-

всюдженням даної патології серед дітей, наявністю великої кількості стертих та атипових клінічних форм, супутніми захворюваннями 
гастродуоденальної зони, які не дозволяють в ряді випадків визначити внесок кожної в розвиток позастравохідних проявів хвороби. 

9?@AB нашої роботи стало визначення діагностичної і прогностичної цінності ІПП тесту (пантопразолового) у дітей.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Для оцінки діагностичного значення ІПП тесту використовували наступні показники: діагностична чутливість 

(ДЧ), діагностична специфічність (ДС), прогностична цінність (ПЦ) позитивного результату, прогностична цінність негативного резуль-
тату і була визначена загальна точність тесту.

У хворих з верифікованим діагнозом ГЕРХ результат тесту з ІПП розглядали як істинно позитивний (ІП) якщо печія була купована (1 
бал за шкалою Likert) і хибно негативний (ХН), якщо печія зберігалася (2-5 балів за шкалою Likert). У хворих, діагноз ГЕРХ у яких не був 
підтверджений, але печія при прийомі ІПП припинялася, тест розглядали як хибно позитивний (ХП); якщо печія зберігалася – як 
істинно-негативний (ІН). 

Під нашим спостереженням було 78 дітей віком 12-16 років. Вираженість печії за шкалою Likert склала 3,6±0,6 бала. Всім дітям при-
значався пантопразол в дозі 20-40 мг/добу за 60 хв. до їжі протягом семи днів. Після прийому пантопразолу зникнення печії відміча-
лось у 63 (80,8%) хворих (позитивна проба). За даними клініко-інструментального обстеження, а також з урахуванням позитивного 
ефекту від лікування ІПП у 57 хворих (істинно позитивна проба) було встановлено діагноз ГЕРХ: в ендоскопічно негативній стадії – 28 
дітей (49,1%), в стадії катарального рефлюкс-езофагіту – у 18 (31,6%), в стадії ерозивного рефлюкс-езофагіту – у 11(19,3%) хворих. У 6 
обстежених дітей даних за ГЕРХ не отримано (хибно позитивний тест).

Після одноразового прийому пантопразолу печія зберігалася у 15 (19,2%) хворих (негативна проба). У 9 з них діагноз ГЕРХ не був 
підтверджений (істинно негативний тест). Розрахунок діагностичної чутливості використання ІПП тесту виявив, що у обстежених дітей 
вона склала 86%, а діагностична специфічність – 60%. Прогностична цінність позитивного результату в нашому дослідженні склала 
90%, прогностична цінність негативного результату – 38%. 

Досить висока прогностична цінність позитивного результату пантопразолового тесту дозволяє рекомендувати його в якості діа-
гностики ГЕРХ у дітей. Невисока прогностична цінність негативного тесту з ІПП (38%) свідчить, що результати негативного тесту не слід 
розцінювати як діагностичний критерій, який дозволяє виключити діагноз ГЕРХ, а повинен орієнтувати лікаря на продовження діа-
гностичного пошуку з метою уточнення діагнозу. Загальна точність пантопразолового тесту в діагностиці ГЕРХ в нашому дослідженні 
склала 76%. 

&ENOAPQE. На основі викладеного можна зробити висновок, що діти з симптомом печії і позитивним ІПП тестом додаткових обсте-
жень не потребують, крім ФГДС, яка необхідна для визначення форми захворювання, вибору терапії, а також визначення тривалості 
курсу лікування. 
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В останні роки поряд з вірусними ураженнями печінки предметом активного вивчення є гепатити неінфекційної етіології, які 
пов'язані з обмінними порушеннями в організмі. На сьогоднішній день існує теорія, згідно з якою неалкогольну жирову хворобу печін-
ки можна розглядати як печінкову маніфестацію метаболічного синдрому, асоційованого з інсулінорезистентністю.

9?@AB нашого дослідження стало виявлення порушень вуглеводного обміну, як одного з предикторів розвитку жирової хвороби 
печінки у дітей на фоні метаболічного синдрому.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Дослідження проводилося на базі ендокринологічного відділення ДМКЛ м. Полтави. Всього під спостережен-
ням знаходилося 56 дітей віком від 7 до 16 років, з них 26 пацієнтів з виявленим жировим гепатозом (ЖГ) та стеатогепатитом та 30 дітей 
з ожирінням без порушення функції печінки. Всім дітям проводилося комплексне обстеження, що включало в себе антропометрію та 
загально-клінічні аналізи, визначення глікемічного профілю, рівня інсуліну та розрахунок індексу інсулінорезистентності НОМАIR.
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*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Аналізуючи дані антропометрії ми виявили, що в групі дітей з жировим гепатозом та стеатогепатитом 
зафіксовано максимальні показники індексу маси тіла (ІМТ) (з середнім значенням 30,3±0,97) порівняно з пацієнтами з діагносто-
ваним ожирінням, які не мали порушення функції печінки (27,2±0,86) (р≤0,001), також достовірно вищим виявився коефіцієнт 
співвідношення об'єму талії до стегон (ОТ/ОС), який є маркером абдомінального типу ожиріння (з середнім значенням 1,01±0,02 
та 0,93±0,08 – відповідно, р≤0,05). Моніторинг стану вуглеводного обміну виявив, що рівень глюкози натщесерце був у межах 
норми практично у всіх обстежених дітей (94%), проте показники були достовірно вищими у пацієнтів з жировою хворобою печін-
ки (4,7±0,2 та 3,9±0,19 – відповідно, р≤0,05). Аналіз глікемічного профілю показав, що майже 70% всіх обстежених дітей мали тен-
денцію до гіперінсулінемічного типу глікемічної кривої, так звана «плоска крива», що, зазвичай, є характерним для дітей з вираже-
ним ожирінням. Проте при дослідженні імунореактивого інсуліну крові виявлено, що його базальний рівень був достовірно 
вищим у дітей з діагностованим жировим гепатозом та стеатогепатитом (24,8±3,6) порівняно з пацієнтами без порушення функції 
печінки (12,9±0,88, р≤0,001). Причому базальна гіперінсулінемія (рівень вище 24,4 мкОд/мл) спостерігалася у 46,6% дітей основної 
групи і була зареєстрована в основному у дівчаток. Проводячи розрахунок індексу інсулінорезистентності НОМА-ІR було також 
отримано достовірно вищі показники у пацієнтів з НАЖХП порівняно з групою дітей з діагностованим ожирінням без порушення 
функції печінки (5,1±0,78 та 2,2±0,14 – відповідно, р≤0,05).

&ENOAPQE. Проведене нами дослідження виявило, що порушення вуглеводного обміну у дітей з метаболічним синдромом є важли-
вою патогенетичною ланкою розвитку жирового гепатозу та стеатогепатиту. В розвитку даної патології важливе значення має стан 
інсулінорезистентності, який відмічається практично у всіх дітей з НАЖХП.
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Питання вивчення факторів ризику, особливостей клініки та ранньої діагностики інфекційно-запальних захворювань сечової систе-
ми у дітей для педіатрів мають особливе значення у зв'язку з їх високою поширеністю і не завжди сприятливим прогнозом. На сьогод-
нішній день пошук інформативних генетичних маркерів, які регулюють ключові ланки етіології і патогенезу хронічної патології нирок, 
розробка нових методів скринінгової та якомога ранньої діагностики, безсумнівно, залишаються одними з актуальних та перспектив-
них завдань сучасної медицини.

Тому I?@AB нашого дослідження було вивчення ролі поліморфізму Arg753Gln Toll-подібного рецептора 2 (TLR2) в патогенезі хроніч-
ного пієлонефриту (ПН) у дітей.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Дослідження проводилося на базі педіатричного відділення №2 (нефрологічні ліжка) дитячої обласної клініч-
ної лікарні м. Полтави. Проведено генетичне обстеження 50 дітей віком від 1 до 14 років, хворих на хронічний пієлонефрит (ПН), у яких 
визначався поліморфізм TLR2 (Arg753Gln). Генотипування проводили методом ПЦР-ПДРФ (полімеразна ланцюгова реакція та полімор-
фізм довжини рестрикційних фрагментів). 

 *?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Вивчення поширеності нормальної і мутантної алелі 753Gln гена Toll-подібного рецептора 2 у обстежу-
ваних групах показало, що мутантний алель Arg у дітей із хронічним пієлонефритом зустрічався в 4 рази частіше (4,8%) у порівняні з 
групою здорових осіб полтавського регіону (1,1%) , (р<0,05).

Результати молекулярно-біологічного обстеження хворих на хронічний пієлонефрит дітей свідчать, що частота виявлення мікоплаз-
менної інфекції у дітей з поліморфізмом TLR2 (Arg753Gln) практично в 4 рази перевищувала показники групи порівняння (40% та 11,1% 
відповідно). Ureaplazma ureolyticum також в 2 рази частіше реєструвалася у дітей із мутантним алелем генотипом на противагу дітей з 
нормальним розподілом алелей (20% та 11,1% відповідно). Результати бактеріального обстеження хворих на хронічний пієлонефрит 
дітей свідчать, що у всіх дітей першої підгрупи була виявлена кишкова паличка, на противагу групи порівняння, де її визначали лише 
у 15,6% дітей. Особливістю хронічного ПН у дітей з поліморфізмом TLR2 (Arg753Gln), була перевага середньотяжкого і тяжкого пере-
бігу захворювання. У цих дітей достовірно частіше визначали ранню маніфестацію ПН до трирічного віку (р<0,001), часті епізоди 
гострих респіраторних вірусних інфекцій (р<0,05), більш тривалу регресію запальних змін в аналізах сечі (р<0,05) та необхідність три-
валої антибіотикотерапії (р<0,001).

&ENOAPQE. Таким чином, отримані дані засвідчують, що гетерозиготний та гомозиготний за мутантним алелем генотипи асоціюють-
ся із формуванням фенотипових проявів хронічного пієлонефриту. Тому визначення поліморфізму гена Toll-подібного рецептора 2 у 
дітей з хронічним пієлонефритом дозволяє розглядати його в якості додаткового прогностичного маркера рецидивуючого перебігу 
захворювання зі схильністю до стійкої бактерійурії.
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9?@AB дослідження було визначення особливостей стану здоров’я та розвитку дітей з синдромом Дауна з урахуванням 
індивідуально-психологічних характеристик батьків. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Проаналізовано показники стану здоров’я та психомоторного розвитку 40 дітей віком 2-15 місяців із синдро-
мом Дауна, психологічні характеристики 40 батьків. 

Встановлено, що обтяжений перинатальний анамнез відзначався у 85% дітей: у 82,5% за рахунок патологічного перебігу вагітності 
у їх матерів та у 87,5% – патологічного перебігу пологів. Відхилення в стані соматичного здоров’я встановлені в 90% дітей раннього віку 
з синдромом Дауна. У всіх цих дітей реєструвалася резидуальна патологія ЦНС, анатомо-функціональні особливості сердцево-судинної 
системи, в половини – порушення діяльності шлунково-кишкового тракту. 

Затримка фізичного розвитку зустрічалась у 85% хлопчиків та 77,5% дівчат. Для хлопчиків був характерним одночасний дефіцит 
росту та маси тіла, а для дівчат – затримка росту при відсутності дефіциту маси тіла.

Встановлено, що виражене відставання мають 47,5% дітей, у 30% є незначні затримки, а у 22,5% дітей рівень розвитку відповідає 
нормативним показникам. Індивідуальній аналіз показав, що в когнітивній та соціальній сферах зустрічалися випадки значного випе-
редження паспортного віку, в мовній сфері та сфері самообслуговування реєструвалося незначне випередження паспортного віку, а 
в області розвитку рухів – вік розвитку майже відповідав віку дитини.

Серед механізмів психологічного захисту у батьків провідними були реактивні утворення, заперечення та компенсація. Вони віро-
гідно частіше використовували когнітивні копінг-стратегії. Визначено, що копінг, орієнтований на задачу, був провідним у 92,5% бать-
ків, а домінування емоцій було зафіксовано лише у 7,5%.

&ENOAPQE. Визначення особливостей стану здоров’я та розвитку дітей із синдромом Дауна дозволить поліпшити їх медико-
психологічний супровід.
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+Q@LFHMOGN@M. Пролапс мітрального клапана (ПМК) у дітей є актуальною проблемою сьогодення і залишає за собою ряд невиріше-
них питань. В літературних джерелах досить часто зустрічаються різні точки зору стосовно виникнення ускладнень у дітей з даною 
малою серцевою аномалією. На даний час недостатньо вивчено функціональний стан серцево-судинної системи (ССС) при ПМК у дітей 
старшого шкільного віку. Для оцінки функціонального стану ССС широко використовуються проби з дозованим фізичним навантажен-
ням для виявлення явної чи прихованої патології. Виходячи з вищезазначеного, ми поставили перед собою I?@L дослідження, а саме 
– вивчити функціональний стан серцево-судинної системи у дітей з пролапсом мітрального клапана за допомогою проведення проби 
з дозованим фізичним навантаженням. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами обстежено 48 дітей віком 13-17 років, у яких ехокардіографічно підтверджений ПМК (ПМК І ступеня – у 
30 (62,5%) дітей та 18 (37,5%) – з ПМК ІІ ступеня). У 12 (40%) дітей з ПМК І ст. відмічено мітральну регургітацію І ст., як і у 6 (33,3%) дітей 
з ПМК ІІ ст. Всім дітям було проведено комплексне дослідження всіх органів та систем для виключення супутньої патології. Проводили 
пробу Мартіне для оцінки стану ССС з визначенням основних її типів. 

*?KLHM@F@E. У досліджуваних дітей ми отримали наступні результати проби. Так, у 21 (70%) дитини з ПМК І (з них 8 (26,7%) дітей з 
регургітацією) спостерігався гіпотонічний тип реакції, у 6 (20%) дітей – гіпертонічний (серед них у 1 (16,7%) – з регургітацією) та у решти 
10% дітей – дистонічний тип. У 14 (77,8%) дітей з ПМК ІІ ст. (серед них 3 (21,4%) – з регургітацією) відмічено гіпотонічний тип, у решти 3 
(22,2%) дітей – дистонічний тип (з них 1 (33,3%) дитина з регургітацією). 

&ENOAPQE. У дітей з ПМК, незалежно від ступеня пролабування, домінує гіпотонічний тип реакції проби Мартіне. Це свідчить про те, 
що діти з ПМК є групою ризику виникнення ускладнень та вегетативних порушень і потребують диспансерного нагляду педіатра та 
дитячого кардіолога. 
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Прозапальні цитокіни – моноцитарний хемотаксичний протеїн-1 (МСР-1) та інтерлейкін-23 (ІЛ-23) – забезпечують накопичення 
моноцитів/макрофагів, лімфоцитів у вогнища запалення, активацію ендотеліальних та гладком’язових клітин судин, регуляцію осно-
вних етапів гострого та хронічного запалення нирок, спричиняє розвиток тубулоінтерстиціального фіброзу. ІЛ-23 також регулює 
активність матричної металопротеази, стимулює ангіогенез і зменшує T-клітинну інфільтрацію.

9?@F дослідження – визначити рівні МСР-1 та ІЛ-23 у дітей, хворих на пієлонефрит (ПН), та їх зміни в процесі антибактеріальної 
терапії.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Рівень цитокінів МСР-1 та ІЛ-23 досліджено імуноферментним методом в сироватці крові 53 дітей, хворих на 
ПН (аналізатор "SunRise TouchScreen", тест-системи "Bender”, США). В групу порівняння включено 20 здорових донорів.

*?KLHM@F@E. Встановлено достовірне підвищення рівнів прозапальних цитокінів у дітей з ПН до початку терапії в активній стадії 
захворювання – 192.7 [116.3; 264.3] для МСР-1 (контрольна група: 83.6 [67.4; 110.0], р<0.001), 89.2 [72.4; 104.2] для ІЛ-23 (контрольна 
група: 32.5 [22.0; 51.1] пг/мл, р<0.001). В той же час достовірного зв’язку між цитокінами не виявлено (за аналізом коефіцієнтів парної 
кореляції Кендала p=0.889). Після терапії антибактеріальними препаратами згідно з протоколом (4 тижні) рівень цитокінів достовірно 
зменшився (МСР-1: 152.0 [90.4; 195.9] пг/мл, p=0.010); ІЛ-23: 72.1 [57.2; 82.5] пг/мл, р<0.001), але залишався вищим за показники, отри-
мані при обстеженні здорових донорів (р<0.001).

&ENOAPQE. Збереження високих сироваткових рівнів МСР-1 та ІЛ-23 у хворих на ПН, незважаючи на антибактеріальну терапію, вка-
зує на значний ризик швидкого прогресування захворювання через профіброгений ефект цитокінів.
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9?@F. Удосконалення диференціальної діагностики ювенільних артритів на ранніх етапах розвитку.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Клінічні, імунологічні – виявлення антитіл до циклічного цитруллінованого пептиду (анти-ССР) методом елек-

трохемілюмінесценції на аналізаторі Elecsys 2010 і модифікованого цитруллінованого виментину (анти-MCV) методом імунофермент-
ного аналізу.

*?KLHM@F@E. Під спостереженням у клініці ДУ «ІОЗДП НАМН України» перебувало 73 дитини з ознаками раннього артриту віком від 2 до 
18 років, серед яких було 27 хлопчиків і 46 дівчаток (співвідношення 1:1,7). Тривалість хвороби на момент обстеження визначена від 
кількох днів до 3 місяців у 28 дітей, 3-6 місяців – у 20 і близько 1 року – у 25 пацієнтів. На підставі комплексного клініко-лабораторного 
обстеження у 30,1% випадків було діагностовано ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) і у 69,9% – реактивний артрит (РеА). Вік хворих 
на момент дебюту для ЮРА в середньому склав 7,0 ± 2,3 року, РеА – 8,0 ± 1,3 року. Найчастіше як при ЮРА, так і при РеА суглобовий син-
дром маніфестував із колінних ((50 ± 10,7) % і (64,7 ± 6,8) % відповідно) і гомілковостопних суглобів ((18,2 ± 8,2) %, (11,8 ± 4,6) %). У пацієн-
тів з ЮРА частіше, ніж у дітей з РеА захворювання починалося з артриту променевозап’ясткових суглобів (р <0,05), дрібних суглобів кистей 
(р < 0,001). Відмінною ознакою для РеА був початок патологічного процесу з ураження кульшових (р < 0,001) і ліктьових суглобів (р < 
0,001). Моноартрит виявляли у 24 дітей, олігоартрит – у 22, в основному за рахунок пацієнтів з РеА (95,8% і 86,4%), а поліартрит – у 27 дітей, 
66,7% з яких хворі на ЮРА. Індекс Ричи в середньому був вище у пацієнтів з ЮРА (р < 0,001). Слід зазначити, що високий рівень клініко-
лабораторної активності спостерігався тільки у хворих на ЮРА (31,8 ± 9,9) %), а мінімальний – був притаманний більшою мірою для РеА, 
ніж для ЮРА (р < 0,001). Необхідно відмітити, що підвищення титрів антитіл класів IgM і G до мікоплазменої, хламідійної і уреаплазменої 
інфекцій зустрічалося практично з однаковою частотою незалежно від діагнозу. Підвищені титри антитіл до анти-ССР були зареєстровані 
тільки серед пацієнтів з ЮРА – у 22,7% випадків, до анти-MCV спостерігалися при ЮРА у 13,6% дітей, при Реа – у 9,8%. При спостереженні 
в катамнезі за останніми, найближчим часом у 1 дитини протягом наступних 6 місяців відбулося прогресування захворювання й розвиток 
ЮРА, у 2 пацієнтів відзначалася тенденція до хронізації процесу, що потребувало призначення базисної протизапальної терапії. Взагалі у 
катамнезі через 6 місяців обстежено 24 дитини, з них 25% склали пацієнти з ЮРА, інші – з РеА. У більшості дітей з РеА (66,7%) на тлі про-
веденої терапії визначено одужання, у 1/3 хворих відмічалась тенденція до хронічного перебігу. 

&ENOAPQE. Складність у диференційній діагностиці окремих форм артритів на початкових етапах розвитку в рівній мірі пов’язана зі 
схожою частотою ураження колінних та гомілковостопних суглобів. Разом з тим, вже з дебюту для ЮРА більш характерним є поліар-
трит, залучення у процес променевозап’ясткових і суглобів кистей, високий рівень активності, позитивні анти-ССР.
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Проблема дитячої інвалідності посідає одне з чільних місць серед медико-соціальних проблем сьогодення, що зумовлено тенденці-
єю до підвищення її частоти за останні роки. Необхідність постійного аналізу здоров’я дитячого населення визначається пошуком 
шляхів оздоровлення найбільш вразливої групи населення, якою є діти, оскільки це є запорукою ефективного економічного розвитку 
країни і благополуччя її населення. 

9?@AB нашого дослідження було встановлення особливостей динаміки та структури первинної і загальної дитячої інвалідності на 
основі викопіювання матеріалів з офіційної звітної документації в Івано-Франківській області за останнє десятиріччя. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обробка отриманих даних проводилась за допомогою стандартного пакету статистичних програм для MS 
Excel. Проведені дослідження показали, що за останнє десятиріччя показники первинної дитячої інвалідності в Івано-Франківській 
області мають тенденцію до зростання. Так, показник первинної інвалідності зріс з 19,45 до 25,19 випадків на 10000 дітей (на 
29,51%). Слід зазначити, що пікові значення показника інвалідності спостерігалися у 2005-2006 р.р. (35,51 о/ооо і 30,37 о/ооо), що, 
очевидно, пов’язано з розширенням вікових меж дитячої інвалідності до 18 років включно. Зростання частоти первинної інвалід-
ності дітей призвело до суттєвого накопичення контингенту дітей-інвалідів і, відповідно, до зростання показника загальної інвалід-
ності. Загальна інвалідність дітей за останнє десятиріччя на Прикарпатті зросла вдвічі (на 94,87%), тоді як в Україні – на третину (на 
33,24%). За досліджуваний період часу структура загальної інвалідності формувалася, в основному, за рахунок основних п’яти кла-
сів хвороб, які з роками змінювались ранговими місцями між собою за питомою вагою, проте залишалися визначальними серед 
причин обмеження життєдіяльності у дітей. Так, захворювання нервової системи займали позицію лідера до 2003 року (32,13% – 
23,01%), після чого їх питома вага дещо знизилась до 21,71% – 19,79% у 2004-2008 р.р., проте в цілому показники інтенсивності 
зросли з 36,97 о/ооо до 44,38 о/ооо (на 20,0%). Слід відмітити, що найбільші темпи приросту демонструє показник загальної інва-
лідності внаслідок розладів психіки та поведінки, який підвищився з 15,35 о/ооо до 48,70 о/ооо (на 217,26%). Починаючи з 2004 
року, цей клас захворювань вийшов на перше місце в структурі дитячої інвалідності, займаючи частку 22,27% – 21,72% впродовж 
2004-2008 років. Вроджені аномалії розвитку, деформації та хромосомні порушення в структурі загальної інвалідності займають 
стабільне третє місце, однак їх питома вага зросла з 13,76% до 19,41%, а відповідні інтенсивні показники з 15,84 о/ооо до 43,53 о/
ооо. Четверте та п’яте рангові місця у структурі загальної інвалідності за останнє десятиріччя розділили між собою хвороби вуха і 
соскоподібного відростка та патологія органу зору і придаткового апарату ока. Звертає на себе увагу значний ріст інвалідності за 
класом хвороб вуха та соскоподібного відростка – з 3,12 о/ооо до 19,37 о/ооо. Загальна інвалідність внаслідок хвороб кістково-
м’язової системи і сполучної тканини, захворювань ендокринної системи, розладів харчування, порушень обміну речовин за остан-
нє десятиріччя зросла вдвічі. 

&ENOAPQE. Отже, проведене дослідження свідчить про негативні тенденції показників дитячої інвалідності на Прикарпатті за окре-
мими класами хвороб, що диктує необхідність розробки науково-обгрунтованих і цілеспрямованих заходів по профілактиці дитячої 
інвалідності в регіоні. 
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Сьогодні достовірно встановлений зв'язок, що перенесені вегетативні дисфункції (ВД) в дитячому віці в майбутньому сприяють 
виникненню патології серцево-судинної системи. Так, рівень артеріального тиску (АТ) досить лабільний показник, який залежить від 
багатьох факторів – циркадного, сезонного, кліматичного, і зрозуміло, що навіть 3-разове вимірювання не завжди відображає істин-
ний характер його рівня, варіабельність впродовж доби, а також не враховує ефект «білого халата». На теперішній час для встановлен-
ня діагнозу артеріальної гіпертензії, різних клінічних форм ВД у дітей є використання цілодобового холтер-моніторингу АТ. На жаль, 
такий зручний спосіб, як щохвилинне вимірювання АТ не має розробленого алгоритму прогнозування перебігу ВД у дітей.



41

ПЕДИАТРИЯ

9?@AB роботи було встановлення алгоритму використання щохвилинного 15-разового моніторингу АТ для прогнозування пере-
бігу різних клінічних форм ВД у дітей.

9F@?CGFHE G I?@AJE. В групу обстеження увійшли 90 хворих віком 13-17 років, у яких порівну діагностували вегето-судинну дисфунк-
цію (ВСД) за гіпотензивним типом, ВСД за гіпертензивним типом та пароксизмальну вегетативну недостатність (ПВН). Усім пацієнтам 
проводився 15-разовий щохвилинний моніторинг вимірювання АТ за допомогою електронного тонометра з використанням системи 
пам’яті. За допомогою статистичного аналізу при 15-разовому вимірюванні визначали наступний показник – математичне середнє різ-
ниці відхилень АТ (m). Достовірність статистичних результатів оцінювалась за допомогою розрахунку критерію згоди Пірсона (χ2) з 
використанням його відповідних критичних значень, отриманих за загальноприйнятими таблицями та згідно з рівнем значимості ДІ = 
95% і відповідним ступенем свободи.

Алгоритм дій лікаря включав наступне: для початку проводилось 15-разове вимірювання АТ за допомогою електронного тонометра 
з використанням системи пам’яті, далі визначалася різниця показників значення між кожним наступним значенням АТ (m) (наприклад: 
різниця значень між 1-ою та 2-ою хвилинами вимірювання, між 2-ою та 3-ю і т.д.) як для систолічного, так і для діастолічного АТ. 
Отримані значення різниць відхилень АТ додавались і були поділені на загальну їх кількість (наприклад: сума усіх значень різниці від-
хилень АТ 32, тоді 32 треба поділити на 14, оскільки вимірювання 15-разове). Так, аналіз розрахунків m різниці відхилень АТ у всіх 
групах хворих показав, що при m ≥ 6 оцінювати перебіг захворювання несприятливим, а при m < 6 – сприятливим. Нами було вста-
новлено, що m ≥ 6 в групі хворих з ВСД за гіпотензивним типом складає 18,5%, з ВСД за гіпертензивним типом – 28,6%, а з ПВН – 33,3%, 
тобто 1/5 – 1/3 хворих дітей має математично підтверджений несприятливий перебіг та потребує більш ретельного подальшого спо-
стереження. Отриманні математичні дані демонструють важливе прогностичне значення використання 15-разового щохвилинного 
визначення АТ та надають можливість оцінити в подальшому несприятливий перебіг ВД у дітей. 

&ENOAPQE. Таким чином, визначення m різниці відхилень АТ, яке більше або дорівнює 6, має вагоме практичне значення, оскільки 
вперше надає можливість об’єктивно прогнозувати перебіг різних клінічних форм ВД у дітей за допомогою використання електро-
нного тонометра з системою пам’яті та проведення 15-разового щохвилинного визначення АТ, що може бути доступним в роботі 
кожного лікаря. 
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Тривають пошуки маркерів пошкодження міокарда, які були б корисні для застосування у дітей, в т.ч. – при скрінігових обстеженнях. 
Електрокардіографія (ЕКГ) є найбільш поширеним, доступним і дешевим методом об'єктивного обстеження серця. З метою підвищен-
ня діагностичної інформативності ЕКГ останнім часом застосовують нові маркери, які оцінюють форму зубця Т, серед них оцінка симе-
трії зубця Т (bT) при аналізі одноканальної ЕКГ. Відомо, що форма зубця Т на ЕКГ залежить від форми, тривалості і величини трансмемб-
ранних потенціалів дії в різних зонах міокарда. Збільшення симетрії зубця Т пов’язують із зростанням регіональної дисперсії тривалос-
ті 2-ї фази потенціалу дії; збільшенням трансмурального градієнта величини потенціалу дії; посиленням електричної негомогенності 
реполяризації внаслідок апоптозу кардіоміоцитів.

9F@?CGFHE G I?@AJE. З метою з’ясування можливості застосування маркера ураження міокарда bT у дітей нами за допомогою діа-
гностичного комлексу ФАЗАГРАФ® з оригінальним сенсором першого відведення ЕКГ обстежено 129 учнів (54 дівчинки та 75 хлопчи-
ків) 7-14 річного віку (середній вік – 11,51±2,85 р.) гімназії №178 м.Києва.

В середньому показник bT серед обстежених був 0,73±0,12 (мінімальне значення 0,53, максимальне 1,10). Серед 21 дітей 6-7-річного 
віку показник bT був в середньому 0,72±0,11, серед 28 дітей 9-10 річного віку – відповідно – 0,75±0,13; серед 23 дітей 11-12- річного 
віку – відповідно 0,70±0,12, серед 37 дітей 13-14- річного віку – відповідно 0,75±0,12, серед 20 підлітків 15-16-річного віку – відповідно 
0,74±0,09.

Діти із bT ≥ 0,72 суттєво не відрізнялися за віком та статтю, однак мали в середньому більшу частоту серцевих скорочень (86,92±14,15 
уд.хв. проти 79,89±13,06 уд.хв.; P<0,001), у них визначалося зменшення варіабельності ритму серця (зниження NN 707,09±107,32 мс 
проти 759,78±125,94 мс, P<0,005; вегетативного показника ритму – 10,49±3,66 проти 12,06±3,25, P<0,01); підвищення централізації 
регуляції серцевого ритму (амплітуда моди – 30,89±14,25% проти 33,28±3,64%, P<0,005), напруження адаптаційно-пристосовчих меха-
нізмів (індекс напруження – 156,50±164,98 ум.од. проти 93,39±54,15, P<0,005). Виявлено достовірний прямий кореляційний зв’язок між 
рівнем bT і ЧСС (r=0,37; P<0,001).
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У дітей з bT ≥ 0,72 відмічено характерні зміни реполяризації: подовження сегменту ST (в середньому 0,08±0,03 сек проти 0,05±0,02 сек; P<0,001) 
при зменшенні тривалості зубця Т (0,23±0,03 сек проти 0,28±0,03 сек; P<0,001) та його амплітуди (0,20±0,08 мм проти 0,26±0,09 мм; P<0,001). 

&ENOAPQE. Таким чином, маркер міокардіальної дисфункції – симетрія зубця Т на ЕКГ (bT ≥0,72) виявляється у половини (51,1%) 
школярів характерним патерном (подовження сегменту ST при зменшенні тривалості та амплітуди зубця Т), не залежить від віку і статі, 
асоціюється із симпатикотонією (збільшення частоти серцевих скорочень, зниження варіабельності та централізація регуляції серце-
вого ритму), напруженням адаптаційно-пристосовчих механізмів.
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За даними ВООЗ, головною причиною інвалідизації та смертності хворих на цукровий діабет (ЦД) є серцево-судинні захворювання. Серед них 
одним з найтяжчих є діабетична нефропатія (ДН), яка є однією з основних причин ниркової недостатності. Виявлення ДН до появи гломеруло-
склерозу дасть змогу своєчасно призначити адекватну терапію та зупинити прогресування цього грізного ускладнення. Одним із ранніх та пер-
спективних методів діагностики ДН є визначення рівнів ферментів, що виділяються з сечею при порушеннях тубулярного та гломерулярного 
апаратів нирки. Оцінка активності реноспецифічних ферментів холінестерази (ХЕ), які здатні проникати крізь ушкоджений гломерулярний 
фільтр, канальцевих ферментів α-глюкозидази (α-HD) та аланінамінопептидази (L-AP) дасть змогу проводити ранню діагностику ДН та допоможе 
встановити рівень ураження структурних елементів нирок. 

9?@F роботи: вдосконалення ранньої діагностики ДН у дітей, які страждають на ЦД, шляхом дослідження в сечі активності реноспецифічних 
ферментів. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 60 дітей, хворих на ЦД 1-го типу віком від 6 до 17 років. За тривалістю захворювання дітей розподілено на 
групи: 1-а – 10 дітей (тривалість ЦД до 1 року), 2-а – 25 дітей (тривалість ЦД від 1 до 5 років), 3-я – 10 хворих (тривалість ЦД більше 5 років та нор-
моальбумінурією), 4-а – 15 дітей (тривалість ЦД більше 5 років та ДН в стадії мікроальбумінурії (МАУ)). До групи контролю включено 20 практично 
здорових дітей. Усі діти були обстежені згідно з протоколами діагностики та лікування дітей, хворих на ЦД. Активність L-AP вимірювали кінетич-
ним фотометричним методом з використанням реактивів «Сигма» (США), активність α-HD – по швидкості утворення глюкози з мальтози, рівень 
ХЕ в сечі визначали кінетичним методом за допомогою набору реагентів ТОВ НВП “Філісіт-Діагностика” на спектрофотометрі СФ-46.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OM. Дослідження вмісту ХЕ у сечі визначило статистично значуще підвищення його рівня, порівняно з контролем, у дітей 
усіх груп (усі p<0,05). Таким чином, порушення цілості гломерулярного фільтру реєструється в хворих на ЦД вже на першому році захворювання. 
Зі зростанням тривалості ЦД збільшується й рівень проникності гломерулярного фільтру, що підтверджено наявністю кореляційного зв’язку між 
тривалістю ЦД та рівнем ХЕ в дітей 1-ої та 2-ої груп (r=+0,59; p<0,01). Виявлено достовірне підвищення рівня лізосомального ферменту L-AP в усіх 
досліджуваних групах, в порівнянні з групою контролю (усі p<0,05), свідчить про порушення канальцевої реабсорбції. Підвищена активність α-HD 
сечі, яка має виключно ниркове походження, у пацієнтів 2-ої та 3-ої груп, порівняно з контролем (p<0,05), свідчить про залучення в патологічний 
процес канальців нефрону. У дітей 1-ої групи відмінностей за рівнем α-HD, в порівнянні з контролем, не виявлено. Це може свідчити про компен-
саторне збереження структурно-функціонального стану епітелію канальців. Зниження активності α-HD сечі у дітей 4-ої групи, в порівнянні з 
високими показниками ферментурії в дітей інших груп, скоріше за все, обумовлено формуванням гломерулосклерозу. 

&ENOAPQE. Для ранньої діагностики порушень гломерулярної та тубулярної функції у дітей із ЦД рекомендовано визначати рівень реноспеци-
фічних ферментів, при підвищенні активності яких можна діагностувати формування й прогресування ДН. 
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Дифузний нетоксичний зоб (ДНЗ) у дітей є одним із найпоширеніших ендокринних захворювань. Найчастіше він виникає внаслідок 
йодного дефіциту. В той же час одне з провідних місць у структурі соматичних захворювань займають гастроінтестинальні функціо-
нальні розлади (ФГР), розвиток яких є наслідком порушень вегетативної та гуморальної регуляції. Важливу роль у гуморальній регу-
ляції органів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) відіграють пептидні гормони та біогенні аміни, зокрема серотонін.
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9?@F дослідження: вивчити значення порушень продукції серотоніну у виникненні ФГР у дітей з ДНЗ.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 695 дітей 5-11 років (суцільна вибірка). УЗД щитовидної залози та органів ШКТ, визначення тиреотропного 

гормону (ТТГ), тироксину вільного (віл.Т4), серотоніну проведено 88 дітям із зобом, які були відібрані під час скринінгового обстеження на базі 
молодших класів загальноосвітніх шкіл. Групу контролю склали 39 дітей аналогічного віку й статі без ознак тиреоїдної патології, гострих та хро-
нічних інфекційних і соматичних захворювань. Статистична обробка даних проведена за допомогою стандартних засобів Microsoft Excel 2007.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Під час поглибленого дослідження дітей із збільшеною щитовидною залозою (ЩЗ) підтверджено наявність зоба в 
100% випадків за даними УЗД згідно з нормативами ВООЗ 2007 року. 

Було встановлено, що більшість дітей із зобом мають ознаки зниження функціональної активності ЩЗ на рівні мінімальної тиреоїдної дисфунк-
ції (37/88, 42,0±5,3%) та субклінічного гіпотиреозу (9/88, 10,2±3,2%). Зниження функціональної активності ЩЗ у дітей із зобом підвищує ризик 
розвитку ФГР, переважно за рахунок гіпокінетичних станів: при мінімальній тиреоїдній дисфункції (МТД) достовірно частіше спостерігалися озна-
ки функціональної диспепсії (ФД) переважно з постпрандіальним дистрес-синдромом (ПДС) (18/37, 48,6±5,3%) та синдрому подразненого кишеч-
ника (СПК) із закрепами (10/37, 27,0±7,3%). Серед дітей із субклінічним гіпотиреозом СПК із закрепами спостерігався у 88,9±10,5% випадків (8/9) 
проти 2,4±2,3% (1/42) серед обстежених з оптимальним рівнем ТТГ (р<0,0001). 

Формування зоба та зниження тиреоїдного синтезу призводило до зменшення продукції серотоніну. При МДТ його середня концентрація 
становила – 3,63±0,31 нг/мл проти 5,05±0,63 нг/мл (р<0,0001) у дітей з оптимальним станом ГТС. Найнижчий рівень серотоніну спостерігався в 
групі дітей із субклінічним гіпотиреозом – 2,84±0,71 нг/мл (р=0,029). В залежності від наявності функціональної гастроінтестинальної патології 
середня концентрація серотоніну була найнижчою у дітей із СПК із закрепами – 3,78±0,46 нг/мл, що достовірно нижче, ніж у школярів із ФД із 
синдромом епігастрального болю – (4,53±0,97 нг/мл, р=0,007) та ФРЖМ із гіперфункцією жовчного міхура (4,09±0,74 нг/мл, р=0,021).

&ENOAPQE. Наявність тиреоїдної патології зі зниженням функціонального стану ГТС сприяє збільшенню частоти ФГР у дітей переважно за раху-
нок гіпокінетичних станів. Порушення продукції серотоніну є одним із можливих механізмів розвитку функціональних гастроінтестинальних 
розладів у дітей із захворюваннями щитовидної залози.

9("2) :)*9)/'!')*+,(- 5 $(85&+//( <(')3
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Антибактеріальні препарати займають провідні позиції як за частотою використання в клінічній практиці, так і за кількістю небажа-
них впливів на організм людини, в тому числі з боку шлунково-кишкового тракту, призводячи до розвитку антибіотикоасоційованої 
діареї (ААД). 

9?@F дослідження: вивчити ефективність і безпеку використання ферментотерапії при лікуванні ідіопатичної антибіотикоасоційо-
ваної діареї у дітей.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 52 дитини віком 6 міс.-10 років (середній вік 2,8±2,0; 25 дівчаток і 27 хлопчиків), у яких після 
10-денного курсу антибіотикотерапії, позитивної динаміки основного захворювання, відмічалося збільшення частоти випорожнень до 
8 разів на добу, без патологічних домішок. Обсяг дослідження включав: аналіз клініко-анамнестичних даних, загальноклінічні та біо-
хімічні дослідження, копрограму, мікробіологічне дослідження калу, рентгенографію органів грудної клітини, УЗД органів черевної 
порожнини. Дітям основної групи (n=32) додатково до базисної терапії призначалися пробіотики і панкреатичні ферменти протягом 
10 днів. Дітям групи контролю (n=32) для корекції ААД призначалися тільки пробіотики. Ефективність включення в комплексну тера-
пію препаратів панкреатину оцінювалася за динамікою диспептичного, больового і діарейного синдромів на 3, 7, 10 добу терапії. 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Частіше ААД розвивалася у віці від 1 до 3 років (27/52, 51,9±6,9%) на 2,4±0,9 добу терапії цефалоспори-
нами (67,3±6,5%), захищеними пеніцилінами (25,0±6,0%), макролідами (3,8±2,7%). Клінічними проявами ААД були: збільшення частоти 
випорожнень до 6 разів на добу (80,8±5,5% дітей), до 7-8 разів на добу (19,2±5,5%), дво-, триразова блювота (61,5±6,7%), погіршення 
апетиту (71,2±6,3%), субфебрилітет (23,1±5,8%), млявість, сонливість (26,9±6,1%). У копрограмі нейтральний жир виявлено у кожного 
другого пацієнта (50,0±6,9%), йодофільна флора – у 61,5±6,7%, мила – у 9,6±4,1% обстежених, неперетравлена клітковина – у 57,7±6,7%, 
крохмаль – у 34,6±6,6%, м'язові волокна – у 3,8±2,7%. В аналізі калу на дисбактеріоз у більшості випадків мала місце умовно-патогенна 
флора: Klebsiella oxytoca (26,9±6,1%), Enterobacter cloacae (5,8±3,2%), Enterobacter aerogenes (15,3±5,0%), Staphylococcus aureus 
(11,5±4,4%). У більшості обстежених дітей відзначалося зниження числа біфідобактерій, кишкових паличок.

Додаткове включення до схеми лікування препарату панкреатину позитивно впливало на динаміку проявів диспептичного синдро-
му: зригування, нудота відзначалися на третій день терапії у 15,6±6,4% дітей основної групи та у 45,0±11,1% групи контролю (р<0,05), 
болі в животі мали місце у 9,4±5,2% дітей (25,0±3,75% у контрольній групі), метеоризм – у 6,3 ± 4,3% проти 35,0±10,7% (р <0,05). На 
третю добу діарея зберігалася у 12,5±5,8% дітей основної та у 40,0±10,9% контрольної груп (р<0,05). До десятого дня спостереження 
різниця в інтенсивності больового, диспептичного та діарейного синдрому між групами нівелювалася. Включення до схеми лікування 
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ААД препарату свинячого панкреатину супроводжувалося нормалізацією показників копрограми у більшості дітей на 7-у добу від 
початку терапії. Нейтральний жир, крохмаль, неперетравлена клітковина, йодофільна флора в калі у пацієнтів цієї групи не відмічені. 
Побічних ефектів і випадків непереносимості свинячого панкреатину в ході дослідження не спостерігалося.

&ENOAPQE. Включення до програми терапії дітей з ААД препаратів панкреатину тваринного походження має позитивний вплив на 
динаміку діарейного, больового і диспептичного синдромів, дозволяє нормалізувати процеси травлення. Швидке усунення клінічних 
проявів ААД дозволяє в більшості випадків продовжити базисну терапію без зміни антибіотика.

!"!#$%&!"'( (95//%. *)+82(3 '+ 2%'!,*!')82(- "$%4!&!- ,*% 
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Патогенетичні механізми формування запальних та функціональних захворювань кишечника залишаються предметом пильного вивчення 
протягом останніх років, що пов’язано із значним підйомом частоти цієї патології в останні роки, особливо у дітей раннього віку. 

Найбільшу увагу приділяється вивченню взаємодії слизової кишечника та внутрішньокишкового середовища. Як частина загальної імунної 
системи слизова оболонка кишечника безперервно зазнає дії значної кількості екзогенних (харчових) та ендогенних (бактеріальних) антиге-
нів. Зміни структури слизової сприяють виникненню порушень імунних реакцій, серед яких нерегульована експресія прозапальних цитокінів 
паралельно з дисбалансом антизапальних цитокінів, лежить в основі розвитку як функціональних порушень, так і запального процесу в 
кишечнику.

9?@AB роботи було вивчення особливостей імунної відповіді, цитопротекторних властивостей та мікробіоценозу кишечника у дітей раннього 
віку з функціональними закрепами та хронічним неспецифічним невиразковим колітом.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням перебувало 100 дітей віком від 1 до 3 років, з яких 50 дітей з функціональними закрепами (ФЗ) та 50 
дітей з хронічним неспецифічним невиразковим колітом (ХННК). Контролем були 15 здорових дітей аналогічної вікової групи.

Вивчали глікопротеїни слизової кишечника та їх компоненти в копрофільтратах, цитокіновий профіль сироватки крові, оцінювали стан мікро-
біоценозу кишечника.

За результатами біохімічного дослідження копрофільтратів встановлено, що концентрація компонентів сіалоглікопротеїнів (вільних, 
білковозв'язаних та глікозв'язаних сіалових кислот) при ХННК значно перевищувала нормальні показники в середньому на 33,0% при нормі від-
повідно 5,3±0,2, 3,7±0,3 та 1,9±0,1 мкМоль/мг білка. При ФЗ відбуваються зміни структури преепітеліального бар’єру слизової кишечника, але не 
такі виражені, як при ХННК.

Рівень сульфоглікопротеїнів у хворих дітей з ФЗ був вищим, ніж у здорових (2,102±0,190 проти 1,639±0,234 мкмоль/мг білка; р<0,05), а при ХННК 
спостерігалося зниження цих показників – 0,956±0,190 мкмоль/мг білка (р<0,001).

Виявлено значне підвищення фукози, головного компонента фукоглікопротеїнів як при ХННК, так і при ФЗ, більш ніж удвічі.
Дослідження мікробіоценозу кишечника виявило достовірне пригнічення біфідо- і лактобактерій, яке супроводжувалося значним підвищен-

ням проліферативної активності умовно-патогенних бактерій.
Дані вивчення цитокінів в сироватці крові показали підвищення рівня прозапальних цитокінів (IL-6, IL-8, ТNFα) як при ФЗ, так і ХННК. Найвищі 

цифри спостерігалися при ХННК, рівень IL6 дорівнював 0,54±0,03 пг/мл при нормі 0,11±0,02 пг/мл, концентрація ТNFα була 28,23±1,3 пг/мл при 
нормі 11,2±1,3 пг/мл. При ФЗ відмічалося помірне підвищення цих цитокінів. Відносно протизапальних цитокінів відмічалася зворотна залеж-
ність, достовірне їх зниження у всіх обстежених дітей.

&ENOAPQE. Таким чином, найбільш виражені зміни в слизовій кишечника спостерігаються при хронічному неспецифічному невиразковому 
коліті. При функціональному закрепі бактеріологічні, цитопротекторні та зміни імунологічних реакцій можуть розглядатися як фактори ризику 
розвитку більш глибоких патологічних змін в слизовій кишечника.
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Проблема транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку набуває все більшої актуальності в сучасній педіатрії у зв’язку 
з функціональною незрілістю ентероцитів у кишечнику дитини. Актуальним є питання розробки діагностики та лікувально-
реабілітаційних заходів дітям із вказаною патологією з урахуванням можливостей сучасного фармацевтичного ринку. Для діагностики 
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транзиторної лактазної недостатності у наш час недостатньо широко використовується водневий дихальний тест з навантаженням 
харчовою лактозою.

9?@F. Нами була поставлена задача узагальнити дані про значення водневого дихального тесту для діагностики транзиторної лак-
тазної недостатності у дітей грудного віку.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами було обстежено 195 дітей у віці 1-3 місяці життя, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні 
молодшого дитинства ДКЛ №5 м. Києва, на предмет визначення транзиторної лактазної недостатності. Всі діти знаходились на грудно-
му вигодовуванні. Критерієм відбору дітей були клінічні прояви: кишкові кольки відразу після годування дитини, порушення частоти 
та характеру випорожнень, зміни у копрограмі (рН <5,5). Водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактозою проводили 
за допомогою монітору для визначення водню (Н2), що видихається Gastro+Gastrolyzer (Gastro+Gastrolyzer Breath hydrogen (H2) 
monitor) виробництва Bedfont Scientific Limited (UK) Велика Британія.

Під час обстеження у 52,3% дітей відмічалось збільшення рівня водню (≥20 ррm), що вказувало на позитивний результат дихального тесту. У 
37,9% дітей було виявлено збільшення рівня водню (>10 <20 ррm), що свідчило на надлишковий лактозо-залежний бактеріальний ріст у кишеч-
нику. Отриманні дані вказували на недостатню кількість ферменту лактази в кишечнику дитини, що потребувало проведення замісної терапії.

&ENOAPQE. Наші спостереження показали, що водневий дихальний тест на сьогодні є інформативним методом діагностики транзи-
торної лактазної недостатності у дітей грудного віку. Тест простий у виконанні та не інвазивний. На практиці ми переконалися, що 
використовуваний монітор для визначення водню (Н2) у повітрі, що видихається Gastro+Gastrolyzer (Gastro+Gastrolyzer Breath 
hydrogen (H2) monitor) зручний та дозволяє швидко отримати результати.
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Останні тридцять років характеризуються стрімким зростанням поширення гастроентерологічної патології, зростанням частоти 
загострень хронічної патології органів травлення серед дітей на фоні складної екологічної ситуації в різних регіонах України. В даний 
час доведено негативну роль неадекватного харчування, дефіциту ессенціальних мікроелементів, особливо цинку, в формуванні 
захворювань органів травлення, зниженні гастропротективного потенціалу у дітей. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами на кафедрі педіатрії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця обстежено 189 дітей з патологією органів травлення 
віком від 6 до 17 років, що перебували на стаціонарному лікуванні, у яких встановлено діагноз – хронічний гастродуоденіт (ХГД).

Об’єм проведених досліджень включав комплексне обстеження: ретельне вивчення анамнезу захворювання та життя; фізикальне 
обстеження, проведення загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методів дослідження.

Проведено відбір проб пристінково-порожнинного слизу під час ендоскопічного дослідження та визначено рівень фукози за реак-
цією Dishe и Shettles, рівень глікозаміногліканів – за методикою Greiling. Визначення вмісту цинку сироватки крові проводилось спек-
тральним атомно-абсорбційним методом (Kelner R., 2004). Дослідження вмісту мікроелементів у волоссі дітей – методом рентген-
флюоресцентної спектрометрії на апараті «ElvaX – med».

Дефіцит цинку, виявлений у волоссі, у більшості випадків підтверджувався результатами дослідження цинку сироватки крові. 
Сироватка крові відображає елементний статус, короткочасний за експозицією та значний за ступенем відхилення, а волосся – еле-
ментний статус, який формується протягом тривалого часу і більш придатне для клінічної оцінки.

Діти з гастродуоденітом були розподілені на 2 групи спостереження: І група – 86 дітей з хронічним гастродуоденітом, що мали дефі-
цит цинку у волоссі (81,26±1,55 мкг/г); ІІ група – 100 дітей з хронічним гастродуоденітом з нормальним вмістом цинку у волоссі 
(131,94±2,66 мкг/г).

Аналіз даних анамнезу свідчить про те, що випадки загострення ХГД достовірно (р<0,05) частіше спостерігаються у групі пацієнтів з 
дефіцитом цинку (2,52±0,1), ніж у дітей групи порівняння (1,64±0,07). 

За результатами обстеження в основній групі достовірно частіше спостерігається синдром хронічної неспецифічної інтоксикації, ніж 
у пацієнтів групи порівняння. Больовий та диспепсичний синдроми зустрічалися дещо частіше, але дані не достовірні. 

У дітей із зниженим вмістом цинку у волоссі спостерігається зниження гастропротективного потенціалу, що нами підтверджено за 
показниками фукози та глікозамінгліканів шлункового слизу.

Таким чином, перебіг хронічного гастродуоденіту у дітей, при зменшенні вмісту цинку у волоссі, характеризується більш частими 
загостреннями та вираженими симптомами інтоксикації.

У дітей із зниженим вмістом цинку у волоссі спостерігається більш виражене зниження вмісту фукози та глікозаміногліканів слизо-
вого бар’єру шлунку. 

&ENOAPQE. Отримані дані вказують на можливість удосконалення лікування дітей хворих на ХГД з урахуванням обміну цинку. 
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Актуальність проблеми дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) підтверджена чисельними роботами як 
вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Багато уваги приділено вивченню питань етіопатогенезу ГРЗ у дітей різних вікових груп та особливостям системного імунітету. 
Натомість фактори місцевого імунітету слизової оболонки дихальних шляхів у дітей на сьогодні залишаються вивченими недостатньо. 
Але саме вони, на відміну від механізмів специфічної імунної відповіді, активуються одразу після проникнення патогену і забезпечують 
першу лінію протиінфекційного захисту організму.

На особливу увагу заслуговують такі показники гуморального неспецифічного захисту, як антимікробні пептиди (АМП), зокрема 
дефензини. Доведено, що дефензини чинять бактерицидну, фунгіцидну та віроцидну дію. Відіграють ключову роль в організації 
взаємозв´язку неспецифічних механізмів захисту та адаптивної системи організму, сприяють репарації тканин.

9?@AB нашого дослідження було вивчити вміст β-дефензинів в ротоглотковому секреті у дітей, які часто хворіють на гострі респі-
раторні захворювання на фоні хронічних вогнищ інфекції ЛОР-органів

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під нашим спостереженням знаходилось 30 дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання 
(ДЧХ) з хронічним компенсованим тонзилітом віком від 4 до 12 років. Пацієнтів, у яких експрес-тестом було виявлено патогенний 
стрептокок у мигдаликах, до участі у дослідженні не залучали. Всім дітям, які були розподілені на дві групи по віку Д1- 4-7 років (n=15), 
Д2-8-12 років (n=15), було проведене імунологічне дослідження слини в негострому періоді. Також дітям було проведене комплексне 
клініко-лабораторне обстеження, яке включало: збір скарг та деталізацію анамнезу, об´єктивний огляд, загальний аналіз крові та сечі, 
бактеріологічне дослідження мазків з носо- та ротоглотки, аналіз калу на дисбактеріоз.

Було встановлено, що вміст дефензинів-β РГС у ДЧХ 4-7 років значно нижчий, ніж у ДЧХ 8-12 років і становить відповідно 0,85 (0,12-
2,25) мкг∕мл та 4,8 (0,26-9,88) мкг∕мл. Рівень дефензинів у дітей 4-7 років нижчий мінімального нормативу, при якому дефензини-β 
(HBD1-3) можуть проявляти свою антимікробну активність. Клінічно група ДЧХ 4-7 років характеризується більшою частотою ГРВІ та 
загострень хронічного тонзиліту. Слід зазначити, що 11 (73,3%) дітей 4-7 років мали бактеріологічно підтверджений дисбактеріоз киш-
ківника, старші діти (8-12 років)-6 (40%). За даними бактеріологічного дослідження мазків слизової ротоглотки St. aureus було виявлено 
у 9 (60%) дітей віком 4-7 років і у 7 (46,7%) дітей 8-12 років. Серед цих дітей реєструвались найнижчі показники дефензинів: Д1-0,46 (0,12-
0,59)мкг∕мл, Д2-2,61 (0,26-5,94) мкг∕мл.

&ENOAPQE. Таким чином, можна зробити висновок, що низькі рівні дефензинів-β у ротоглотковому секреті можуть бути однією з 
причин повторних ГРЗ у дітей, підґрунтям до формування хронічних запальних процесів ЛОР-органів.
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З I?@AB встановлення відповідності призначень антибіотиків педіатрами протокольним вимогам лікування ускладнень ГРЗ у дітей 
нами було проведено широкомасштабне анонімне анкетування 325 лікарів-педіатрів Києва, Вінниці, Хмельницького, Полтави, 
Чернівців, Івано-Франківська, Львова, Ужгорода, Черкас.

Отримані результати анкетування показали, що при лікуванні гострих тонзилітів у дітей на 1 місце 65,8% педіатрів ставлять антибіо-
тики системної дії. Цікаво, що 39,4% відводять їм тільки 3 місце. Також переважна більшість лікарів застосовують місцеві антибіотики 
та антисептики (71%). Фітобіотики у 75% займають 3 місце.

При виборі групи антибіотиків лікарі приблизно з однаковою частотою в терапії гострих тонзилітів використовують амоксициліни, 
захищені клавулановою кислотою (29%), амоксициліни (24,9%), цефалоспорини (23,7%) та 16,4% призначають макроліди.

Недооцінюють лікарі-педіатри переваги введення антибіотиків у вигляді диспергованих таблеток (лише 28,3%), що прирівнюється 
до частоти призначення таблетованих препаратів (24,2%). Основним способом введення ліків залишаються суспензії (40,6%), при 
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застосуванні яких батьки часто нехтують інструкціями. Ін’єкційний шлях введення в амбулаторній практиці використовується у 
виключних випадках (5,5%). І, на жаль, такий перспективний метод, як інгаляційний, майже не використовується (1,4%).

В лікуванні простого бронхіту із затяжним перебігом ще більше урівнюється частота призначень цефалоспоринів (33,2%) і амокси-
цилінів, захищених клавулановою кислотою (27,9%), і рідше застосовують амоксициліни (19,8%) та макроліди (19,1%).

При виборі способу введення антибіотиків при даній патології зберігаються попередні тенденції: найбільш поширені суспензії 
(41,1%), потім призначаються дисперговані (29,2%) і звичайні таблетки (21,6%) і зовсім рідко ін’єкції (6,1%) та інгаляції (2%).

Інші ускладнення ГРЗ (отити, синусити, лімфаденіти) частіше лікують цефалоспоринами (36,4%) і амоксицилінами, захищеними кла-
вулановою кислотою (29,3%). На призначення амоксицилінів (19,4%) та макролідів (14,9%) лікарі ідуть з однаковою частотою.

Крім того, аналіз анкетування педіатрів дозволив виявити нераціональні способи дозування антибіотиків. Тільки 70,5% педіатрів 
застосовують середньотерапевтичні дози. Решта обирає тактику маніпулювання дозами: майже п’ята частина лікарів (19,9 %) займа-
ється «титруванням» доз, тобто перші три дні призначають високі дози, а потім переходять на середньотерапевтичні. А 7,6% педіатрів 
проводять весь курс лікування високими дозами. Близько 2% медиків для «профілактики» ускладнень ГРЗ призначають низькі дози 
або починають з них, а потім переводять хворого на більш високі. 

Анкетування показало, що оптимальну тривалість (7-денну) курсу лікування ан-тибіотиками при ускладненнях ГРЗ у дітей вдається 
провести лише у половини випад-ків (50,5%). Менше, ніж у третини (29,7%) вдається утримати 5-денний цикл антибіо-тикотерапії. 
Решта лікується не більше 3 днів (16,8%), і навпаки 10 і більше днів терапії проводять тільки 2,5% педіатрів.

&ENOAPQE. Таким чином, статистичний аналіз анонімного анкетування лікарів дозволив об’єктивізувати і зафіксувати помилковий і 
часто шаблонний підхід педіатрів до емпіричного вибору та дозування антибіотиків для стартової терапії ускладнень ГРЗ, де 1 місце 
часто нераціонально займають цефалоспорини та макроліди, що не відповідає вимогам національних рекомендацій. 
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9?@AB дослідження стало вивчення анамнестичних факторів ризику у виникненні патології шийного відділу хребта (ШВХ) у хворих 
із пароксизмальною вегетативною недостатністю (ПВН).

9F@?CGFHE G I?@AJE. Для виявлення анамнестичних даних нами проведено анкетування 60 дітей віком 8-17 років із ПВН на фоні 
нестабільності і хондродистрофічних змін ШВХ та їх батьків, які проходили комплексне клініко-інструментальне обстеження на базі 
Центру вегетативних дисфункцій ДКЛ №6 м. Києва. Інструментальне обстеження включало рентгенографію шийного відділу хребта з 
функціональними пробами, рентген 1 та 2-го шийних хребців крізь відкритий рот, електрокардіографію, ультразвукове обстеження 
органів черевної порожнини, електроенцефалографію (ЕЕГ), реоенцефалографію (РЕГ), дуплексне сканування судин шиї, денситоме-
трію, за необхідності добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ), консультації невролога та ортопеда-вертебролога.

Аналіз анкет дозволив визначити наступні фактори ризику: 37,2% матерів хворих дітей мали тяжкий токсикоз під час вагітності, 
загрозу переривання вагітності – 30,2%, нефропатію та гіпертонічні кризи – 13,9% жінок. Фізіологічний перебіг пологів відмічався 
тільки у 34,9% випадках. В той час акушерська допомога надавалась у вигляді фізичної стимуляції пологів 29,1% жінкам, 18,18% дітей 
народжені шляхом кесаревого розтину, стрімкі пологи визначались у 16,2% матерів обстежених дітей, у 15,91% народжених дітей спо-
стерігалося обвивання пуповиною навкруги шиї та у 2,27% випадків було застосовано накладання щипців. У 4,6% дiтей вiдмiчалась 
пологова травма у виглядi перелому ключицi. В iнших дiтей фiзичний та психо-емоцiйний розвиток вiдбувався згiдно з віком.

Вказані патологічні прояви під час вагітності та допоміжні методи при пологах можуть стати причиною перинатальних пошкоджень 
ШВХ та сприяти вiддаленим наслiдкам ранніх дегенеративних змiн в ШВХ.

На користь перинатальної травми вказують даннi анкет про розвиток дитини на першому роцi життя. Так, у 15,91% дітей діагносто-
вано кривошию, у 13,64% –відмічено паралічі після пологів, у 9,3% – спостерігалась кефалогематома. Далі у 6,9% дiтей неврологи діа-
гностували затримку стато-динамiчного розвитку та 4,6% мали затримку психо-передмовного розвитку.

Цікаво, що протягом життя більшість хворих дітей (81,82%) займалися спортом. Потрібно зазначити, що 60,6% з них склали хлопчики 
та 39,4% – дівчата. Під час занять спортом 61,36% пацієнтів отримали травми голови, спини, що вплинуло на формування патології ШВХ. 
Згідно зібраних анамнестичних даних діти в основному займались футболом, баскетболом, волейболом, боксом, плаванням, також від-
відували заняття з танців.

&ENOAPQE. Таким чином, із визначених анамнестичних факторів як перинатального періоду, так і всього періоду життя найбільш зна-
чущими слід виділити травматизацію протягом життя та на заняттях спортом, а також фізичну стимуляцію пологів, стрімкі пологи, обви-
вання пуповиною навколо шиї та кривошия, що в подальшому може сприяти розвитку патології ШВХ на фоні ПВН в пубертатному віці.
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Відомо, що від 20% до 80% дітей страждає на вегетативні порушення, які клінічно проявляють себе в вигляді вегетативних дисфунк-

цій пароксизмального типу (ПВН). Значну роль у виникненні і розвитку вегетативних кризів відіграють зміни в шийному відділі хребта 
(ШВХ) з напруженням шийно-потиличних м'язів та формуванням міофасцикулярних блоків. Тривалі функціональні блокади суглобів 
сприяють порушенню трофіки тканин, що призводить до виникнення остеохондрозу, порушення постави, сколіозу та стають причи-
ною цереброваскулярних порушень.

9?@F. Визначити стан міофасціальних дисфункцій шийно-плечевої локалізації у дітей з ПВН на фоні патології ШВХ та їх вплив на 
вертебробазилярний кровообіг. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами обстежено 70 дітей віком від 8 до18 років, які знаходилися в клініці на лікуванні з діагнозом: пароксиз-
мальна вегетативна недостатність з судинними кризами. Всім хворим проводили повне комплексне клініко-інструментальне обсте-
ження, а також: рентгенографію ШВХ з функціональними пробами, при необхідності МРТ головного мозку та ШВХ для виключення 
вроджених вад розвитку, електроміографію м'язів шиї та плечового поясу за допомогою 4- канального комп'ютерного електронейро-
міографа «М-Тest Neuro», реоенцефалографію. В план обстеження також входили огляд невролога, вертебролога, окуліста.

Відібрано 43 дитини з ПВН, у яких виявлено нестабільність в шийному відділі хребта. Серед обстежених дітей 28 (65,1%) дівчаток та 
15 (34,9%) хлопчиків. За даними рентгенографії у 25 (58%) хворих виявлено тільки нестабільність хребців, у 10 (23%) дітей нестабіль-
ність поєднувалась з ознаками раннього остеохондрозу, у 8 (19%) на фоні нестабільності шийного відділу хребта виявлено також 
порушення постави у вигляді сколіозу або кіфозу. Майже у всіх дітей (40-93%) виявляється болісність при пальпації паравертебральної 
зони та остистих відростків, а також напруження м`язів шиї та плечового поясу, таких як грудинно-ключично-сосцевидних, трапеціє-
видних, нижніх косих та великих і малих прямих м`язів голови, що було підтверджено електроміографічним обстеженням. Так, у 23 
(53,4%) дітей переважала активність м'язів шиї та плечового поясу з правого боку, у 12 (27,9%) активність була вища в лівих m.
sternocleidomastoideus та m.trapezius, у 8 ( 18,6%) дітей відмічалось двохстороннє підвищення активності даних м'язів. 

Аналіз результатів реоенцефалографії показав, що у 27 (62,7%) дітей було порушення кровонаповнення в вертебробазилярному 
басейні. Серед них у 19 (70,3%) дітей виявлено двохстороннє порушення, у 5 (18,5%) дітей порушення кровонаповнення справа, у 
3(11,1 %) – зліва. Венозний відтік порушений у 35 (81,3%) дітей, при цьому з двох сторін у 23 (65,7%), з правої сторони у 8 (22,8%) та у 4 
(11,4%) дітей – зліва.

&ENOAPQE. Таким чином, встановлено, що у всіх хворих з функціональною нестабільністю шийного відділу хребта виникає підви-
щення електроміографічної активності м`язів шиї та плечового поясу одно- чи двохстороннє, яке також призводить до порушень 
кровонаповнення та венозного відтоку в вертебробазилярному басейні та патогенетично впливає на розвиток пароксизмальної веге-
тативної недостатності у дітей і потребує відповідної корекції.
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9?@AB дослідження була оцінка ефективності диференційованого використання, в залежності від встановлених порушень, седа-
тивних препаратів при різних формах вегетативних дисфункцій (ВД) у дітей.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 154 дитини з ВД. Клінічні форми захворювання: ВД по гіпертензивному типу – 67 дітей (отримували 
тенотен дитячий – група (гр.) 1.1, хомвіотензин в комплексі з хомвіонервіном – гр.1.2, трипсидан – гр. 1.3), ВД по гіпотензивному типу- 
45 дітей (отримували тенотен дитячий – гр. 2.1, хомвіонервін – гр.2.2), пароксизмальна вегетативна недостатність ПВН – 42 дітей (отри-
мували тенотен дитячий – гр.3.1, хомвіотензин в комплексі з хомвіонервіном – гр. 3.2, хомвіонервін – гр. 3.3, 7 – трипсидан – гр. 3.4). 
Тенотен дитячий, хомвіонервін та хомвіотензин призначали по 1 табл. 3 рази на день, трипсидан призначали дозою ½ чайної ложки 3 
рази на день. Обстеження пацієнтів проводили перед початком та по закінченню 2-місячного курсу терапії.

В кожній групі дітей з ВД по закінченню курсу лікування були виявлені статистично достовірні зміни, що визначали показання до 
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призначення кожного з препаратів. Так, в групі 1.1 у 100% дітей після лікування відмічався підвищений показник якості життя, показ-
ник настрою зріс з 5,41± 0,92 до 6,2±0,41, знизився рівень ситуативної та особистісної тривожності. На електроенцефалографії (ЕЕГ) 
зменшилась частота змін біоелектричної активності загальномозкового характеру в 1,7 раза. У пацієнтів групи 1.2 частота нормально-
го вегетативного забезпечення, згідно з кліноортопробою, зросла з 20% до 56,7%, а частота порушень венозного відтоку зменшилась 
з 90% до 30%. В групі 1.3 спостерігалось зменшення швидкості кровотоку в загальній (Vmax на 29,03%, V min- на 11,5%, V mean-на 
15,35%), зовнішній та внутрішній сонних артеріях. У пацієнтів групи 2.1 після лікування нормальна вегетативна реактивність стала 
реєструватись у 55,6% дітей, до лікування – у 20%. В групі 2.2 частота скарг на головні болі зменшилась в 3,7 раза, запаморочення – в 
6,6, емоційна лабільність – в 17,4 раза. За даними реоенцефалографії(РЕГ), частота порушень кровонаповнення зменшилась з 52,8% до 
36,1%, венозного відтоку- з 63,9% до 38,9%. В групі 3.1 середнє значення показника настрою зросло з 4,87± 1,07 до 5,81±0,42, на ЕЕГ 
зменшилась частота змін біоелектричної активності загальномозкового характеру в 2,2 раза. У пацієнтів групи 3.2, за даними кардіо-
інтервалографії, відбулася нормалізація вегетативної реактивності. У хворих групи 3.3 рідше реєструвались скарги: на головні болі – в 
6 разів, на запаморочення – у 8 разів, емоційну лабільність – у 10 разів. Відбулося зменшення швидкості кровотоку в загальній сонній 
артерії: Vmax -на 29,03% , V min- на 31,58%, V mean- на 29,35%, частота порушень кровонаповнення, згідно з даними РЕГ, зменшилась з 
66,7% до 22,2%.

&ENOAPQE. Таким чином, у дітей з ВД за гіпертензивним типом доцільно призначати: при наявності змін психологічного статусу та 
функціонування головного мозку – тенотен дитячий, при порушеннях церебральної гемодинаміки та вегетативного статусу – хомвіо-
тензин в комплексі з хомвіонервіном, при порушеннях цервікальної гемодинаміки – трипсидан. У хворих з ВД за гіпотензивним типом 
рекомендуємо застосовувати: при наявності змін вегетативної реактивності – тенотен дитячий, при наявності церебростенічного 
синдрому та змін церебральної гемодинаміки – хомвіонервін. Пацієнтам з ПВН слід рекомендувати: при наявності змін психологічного 
статусу та функціонування головного мозку – тенотен дитячий; при наявності змін вегетативної реактивності – хомвіотензин в комп-
лексі з хомвіонервіном, при наявності церебростенічного синдрому, порушень церебральної та цервікальної гемодинаміки – хомвіо-
нервін.
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На даний час лікування бронхіальної астми у дітей базується на утриманні контролю над захворюванням, причому препаратами з най-
більш підтвердженою ефективністю терапії є інгаляційні глюкокортикостероїди, а головним критерієм адекватності отримуваної дози – 
оцінка лікарем відповіді пацієнта на терапію. Виходячи із наведеного вище, вивчення особливостей відповіді хворих на глюкокортикос-
тероїдні препарати в залежності від активності функціонування системи метаболізму ксенобіотиків є актуальним і перспективним. 

9?@F CADA@E. Вивчити особливості глюкокортикостероїдної терапії в позаприступний період у дітей шкільного віку, хворих на 
бронхіальну астму, залежно від генетичного поліморфізму глутатіон-S-трансферази Т1 і М1. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Для досягнення мети роботи методом простої випадкової вибірки сформована когорта з 150 дітей шкільного 
віку, хворих на бронхіальну астму (БА), які проходили стаціонарне лікування в Обласній дитячій клінічній лікарні м. Чернівці. Першу 
групу сформували 69 дітей з повноцінними алелями генів GSТТ1 та GSТM1 (середній вік – 10,7±0,38 року, 69,6% сільських мешканців), 
а другу групу – 81 хворий із генетичним поліморфізмом GSТТ1 та GSТM1 (середній вік 10,7±0,33 року, 65,4% сільських мешканців). За 
ступенем тяжкості бронхіальної астми групи вірогідно не відрізнялися: у І групі частка пацієнтів з легкою БА склала 3,7%, з середньо-
тяжкою – 46,9%, тяжкою – 49,4%; у ІІ групі частка дітей з легкою БА сягнула 7,2%, з середньо-тяжкою – 49,3%, тяжкою – 43,5%. 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Відмічено, що кількість пацієнтів, які отримували базисну протизапальну терапію інгаляційними глюкокорти-
костероїдами (ІГКС) у І групі склала 79,1% дітей, у ІІ групі – 85%. У І групі беклометазон призначали у 45,7% випадків, будесонід – у 12,3%, 
флютіказон – 25,9%, а у ІІ групі відповідно у 53,6%, 13,0% та 10,0% випадків (р>0,05). Слід відмітити, що комбіновані з β2-агоністами препа-
рати представники І групи отримували у 14,9% випадків та 25% пацієнтів групи порівняння (р>0,05). Найчастіше діти обох груп приймали 
ІГКС препарати базисної терапії двічі на день (58,0% у І групі порівняно з 42,0% ІІ групи, р>0,05), дещо рідше – 1 раз на день (18,5% проти 
17,4%, р>0,05) та тричі на день (6,2% проти 17,4%, р<0,05). За відповідністю еквіпотентним добовим дозам ІГКС пацієнти І групи отримували 
низькі дози у 44,4% випадків проти 30,4% ІІ групи, середні дози – у 29,6% проти 34,7% та високі дози у 9,9% проти 11,6% (р>0,05). 

&ENOAPQE. Таким чином, діти з генетичним поліморфізмом глутатіон-S-трансферази порівняно з пацієнтами без делецій цих генів 
потребують більшої кратності застосування базисних препаратів, отримують дещо вищі дози глюкокортикостероїдної терапії, що 
можна пояснити з позицій недосконалості метаболізму лікарських засобів, зокрема дефектами функціонування ІІ фази детоксикації 
ксенобіотиків, яку забезпечує сімейство глютатіон-S-трансфераз. 
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У сучасній клінічній педіатрії та неврології проблема вегето-судинних порушень у дітей вельми актуальна. У дітей з психосоматич-
ними і соматичними розладами синдром вегето-судинної дисфункції є найбільш частим синдромокомплексом, що визначає прогноз і 
перебіг основного захворювання. Вегетативна дисфункція є одним з центральних проявів і афективної патології у дітей. Основою будь-
якого захворювання є певне поєднання етіологічних факторів і специфічна реакція організму на них, що визначає ті структурні і функ-
ціональні зміни, які формують його клінічну феноменологію. Розуміння патогенетичних механізмів розвитку захворювання є необхід-
ною умовою як для лікування, так і для максимально ефективної профілактики. Незважаючи на численні дослідження, що стосуються 
терапії вегетативних порушень у дітей, ця проблема залишається досить актуальною.

9?@F дослідження – розробка технології лікування вегетативної дисфункції у дітей на підставі даних анамнезу, клінічних, нейрофізі-
ологічних та нейропсихологічних методів дослідження. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Були обстежені 40 дітей 12-14 років з вегетативною дисфункцією при депресії. Дизайн дослідження включав 
соматоневрологічний, клініко-психопатологічний, психологічний методи: шкала невротичного стану (тест Б.Д.Менделевіча), «Схема 
дослідження для виявлення ознак вегетативних порушень» А. М. Вейна (2000р.), візуальна аналогова шкала – ВАШ, колірний тест 
Люшера. Аналіз ЕЕГ здійснювали за допомогою системи комп'ютерної ЕЕГ NeuroResearcher ® (модуль NeuroResearcher ®-Chaos) (Mayorov 
O.Yu. et al, 2003). Для оцінки вегетативних показників проводився аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) з використанням про-
грамного комплексу NeuroResearcher®-Cardio-Tension-Test®.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Практично всі обстежувані діти з депресією тривалий час спостерігалися у педіатра. Пізня діагностика 
депресії у дітей обумовлена соматичними масками афективної патології в цьому віці. Встановлено, що формування клінічних проявів 
вегетативної дисфункції відбувається на основі емоційної напруги, дисбалансу процесів саморегуляції, соматизації депресивного роз-
ладу у дітей в період статевого дозрівання. За тестом Б.Д.Менделевіча, рівень вегетативних порушень, депресії, астенії та тривожно-
фобічних порушень відповідали критеріям хвороби у всіх досліджуваних. Також діагностовано знижені адаптивні можливості до 
навантажувальних (розумових) тестів, що підтверджуються зниженням показників ВСР. 

&ENOAPQE. Отримані результати дозволили обґрунтувати стратегію втручання при корекції вегетативної дисфункції у дітей з депре-
сивними розладами, у тому числі із соматизованою депресією. Інноваційний патогенетичний підхід до терапії вегетативної дисфункції 
здійснений шляхом використання нейропептиду – семакс 0,1% в поєднанні з когнітивно-поведінковою терапією і низькоенергетич-
ною фізіотерапією (електромагнітні випромінювання міліметрового діапазону). Запропонований комплекс забезпечує регулюючий, 
антистресовий, вегетостабілізуючий, адаптогенний, нейропротективний ефекти в короткий термін без фармакобіологічного наванта-
ження на дитячий організм в період статевого дозрівання із збереженням комплаєнса та якості життя.

9(V<%"2%,$(/+*/%3 +$7;/" & (9'; <%'%/"'&+

2<K#B8'(# U.!., F&'D.%&9-# 1.5., 29$,8I( M.!., 2#$.'(DE.# 1.2.
!6 «B#+)1)A) '<'&'#1 =0'&'*'3 0$)(@ ). %$09$)-$* FG4F 6-&.7#1», /. H.&-$*

За даними ООН, щодня жертвами голоду, насильства, хвороб у всьому світі стає близько 40000 дітей. Все більше дітей страждають 
від фізичного, сексуального чи емоційного насильства з боку дорослих. В даний час 80% дітей живуть у важких соціально-економічних 
умовах. Всі ці явища несумісні з дитинством, вони деформують психіку дитини, позбавляють її можливості повноцінного розвитку та 
емоційного благополуччя. 

За даними ЮНЕСКО, 93% дітей до 5 років просиджують біля телевізора більше 3 годин на день. Сучасна дитина від 3 до 5 років в 
середньому дивиться на екран близько 28 годин на тиждень. Телевізор і комп'ютер все більше витісняють традиційні форми дитячої 
діяльності і спілкування з дорослими. Нав'язливі рекламні образи та уявлення, сцени насильства і жорстокості визначають світогляд 
дітей, їх потреби і життєві цінності. Зростає кількість дітей, які мають серйозні проблеми з адаптацією в соціумі. 

9?@F. Найменш вивчена феноменологія психосоціальних стресорів та їх роль у формуванні депресивних розладів у дітей. Мати 
інформацію про тяжкість психосоціальних стресів для дітей і підлітків важливо не тільки для дитячих психіатрів, але і для педіатрів, 
педагогів, батьків. На жаль, депресія часто інтерпретується педіатрами як вегето-судинна дистонія, хронічний холецистит, хронічний 
гастрит, астенічні розлади та ін. Власне депресивна симптоматика в цих випадках відсунута на задній план і замаскована соматизова-
ними та алгічними проявами, періодами «ліні», «нудьги», порушеннями поведінки і успішності в школі, дратівливістю, вибуховістю і 
агресивністю.
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9F@?CGFHE G I?@AJE. При дослідженні 140 дітей 7-11 років та 160 підлітків 12-18 років встановлено, що змішані психосоці-
альні стресори реєструються у більшості дітей з досліджуваних груп (81,6%), тоді як ізольований психосоціальний стрес – 
рідше (18,4%). 

Максимальну питому вагу серед психосоціальних стресорів у дітей з депресією має фактор неблагополучного шкільного середови-
ща, хронічні психотравмуючі ситуації в сім'ї, несприйняття і знущання з боку однолітків, виховання прабатьками у зв'язку з трудовою 
міграцією батьків. У формуванні депресії у дітей важливо не тільки параметри стресових подій (інтенсивність, частота, тривалість 
впливу, соціальна значущість), а й особистісні, психофізіологічні особливості конкретного індивіда, а також вік, стать, стан здоров'я на 
момент дії стресора. Доведено, що діти з першим депресивним епізодом дуже рідко потрапляють у поле зору фахівця – дитячого 
психіатра. 

Тому такі симптоми, як смуток, туга, дратівливість, зміна інтересів і зменшення здатності отримувати задоволення, набір або втрата 
ваги, порушення сну, загальмованість, зниження енергії або стомлюваність, почуття провини, порушення успішності в школі не сприй-
маються педіатрами як еквіваленти депресивного розладу. Це формує ризик розвитку пролонгованої депресії і виражених порушень 
адаптації та поведінки, включаючи і суїцидальну.

&ENOAPQE. Нами розроблена мультимодальна модель діагностики та профілактики психічних і поведінкових розладів у дітей, яка 
передбачає міждисциплінарний альянс, що дозволяє на ранньому етапі здійснити медико-психологічний супровід дитини з соматич-
ними, психічними та психологічними проблемами.
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Із групи системних васкулітів в дитячому віці найбільш поширеним є геморагічний васкуліт (ГВ), перебіг якого останнім часом дуже 
часто буває атиповим. 

9?@AB нашого дослідження став проспективний аналіз клініки ГВ у дітей, госпіталізованих на лікування в КРВ ОДКЛ м. Луганська в 
2010-2011 роках. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням знаходилось 52 дитини віком від 1 до 18 років: 24 дівчинки та 28 хлопчиків. Діти були 
розділені в залежності від віку на 4 групи. Першу групу склали 30 (57,7%) дітей від 1 до 6 років; 2 групу – 8 (15,4%) дітей від 7 до 10 
років; 3 групу – 10 (19,2%) дітей від 11 до 14 років; 4 группу – 4 (7,7%) підлітків від 15 до 18 років. Майже половина хворих (48%) 
поступили до клініки в весняно-осінній період, що підтверджує роль сезонної інфекції в розвитку даного захворювання. Тригером 
у більшості випадків 31(59,6%) являлись ГРЗ з ураженням верхніх дихальних шляхів, а також гострий тонзиліт у 6(11,5%) хворих. У 
15(28,8%) дітей захворювання було спровоковано вживанням гіпералергенних продуктів. При вивченні анамнезу встановлено, 
що патологія внутрішньоутробного і перинатального періодів мала місце в 19(36,5%) пацієнтів. На штучному вигодовуванні зна-
ходилось 14(26,9%) дітей. Алергія на покуси комах, продукти, медикаменти була у 12(23,3%) хворих. Обтяжена спадковість по 
серцево-судинним і алергічним захворюванням виявлена відповідно у 15(28,8%) і 4(7,7%) дітей. Майже третина дітей стояла на 
обліку у дільничих педіатрів у групі ЧХД. Аналіз соматичного статусу пацієнтів показав наявність симптомів дисплазії сполучної 
тканини у 25(48%) хворих, у 34(65,4%) дітей була діагностована дизметаболічна нефропатія. Порушення функції печінки у вигляді 
збільшення розміру, підвищення рівня трансаміназ та тимолової проби, мезенхімальних змін при ультразвуковому дослідженні 
встановлено у 15(28,8%) дітей. Дисбіоз кишівника діагностовано у 9(17,3%) хворих 1 групи. Золотистий стафілококк при мікро-
скопічному дослідженні мазків із зіву висівався у 12(23,1%) обстежених. Підвищенний титр АСЛ-О був у 16(30,8%) дітей. Шкірний 
варіант перебігу хвороби спостерігався у 18(34,6%) дітей, шкірно-суглобовий та шкірно-суглобовий-абдомінальний відповідно у 
18(34,6%) і у 17(32,7%) дітей. При цьому змішаний варіант ГВ спостерігався у 50%(15) дітей 1 групи. Гломерулонефрит діагностова-
но у 3(5,8%) пацієнтів відповідно у 2 із 1 групи і 1 із 3 групи. Маніфестація захворювання почалась у 19(36,55%) хворих із абдомі-
нального синдрому, при цьому більшість, 15(50%) дітей, були із 1 групи. У 13(25%) хворих відмічався атиповий характер висипу 
(поліморфна, уртикарна, кільцеподібна, лінійна петехіальна в місцях механічного подразнення з нехарактерною для ГВ локаліза-
цією), який переважно спостерігався у дітей 1 групи. 

&ENOAPQE. Проведене клінічне дослідження дозволяє нам зробити наступні висновки: 1. ГВ у дітей поліетіологічне захворювання. 2. 
Спостерігався чіткий зв'язок росту захворюваності на ГВ з ростом сезонної захворюваності на ГРЗ. 3. ГВ найбільш часто (57,7%) страж-
дають діти до 6 років. 4. У дітей з обтяженим внутрішньоутробним анамнезом, які перебували на штучному вигодовуванні та із групи 
ЧХД в 3 рази частіше (36,55%) відмічається хвилеподібний перебіг ГВ. 5. Частота виявлення атипового перебігу ГВ у дітей тісно 
пов’язана з фоновою патологією: дисплазією сполучної тканини, порушенням функції гепатобіліарної системи, обтяженим алергоа-
намнезом. 
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Одним із найбільш патогенних соціальних, суто специфічних для школи, факторів впливу на здоров’я учнів є інформативна насиченість 
навчальних програм, які формують конкурентне середовище і призводять до своєрідної рейтингової оцінки особистості учня в класі і школі. 
Засвоєння учбового матеріалу залежить від когнітивних здібностей дитини і це ставить дітей у різні умови щодо засвоєння матеріалу. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Аналізуючи медико-психолого-педагогічні особливості розвитку дітей в умовах школи та їх успішність нами 
проведено порівняльний аналіз двох груп дітей: академічно успішних, та академічно неуспішних. 

Оцінювались параметри фізичного розвитку (зріст, вага, окружність грудей, гармонійність), стан адаптації дитини до умов школи та 
функціональні можливості серцево-судинної системи учнів. 

Крім цього, проводилась оцінка життєвої та соціальної активності особистості за основними видами діяльності; соціально-
комунікативного розвитку учнів класу – (соціометрія) та оцінка ціннісних орієнтацій у сфері спілкування.

Проведення комплексної медико-психо-педагогічної діагностики дало можливість провести аналіз щодо визначення основних про-
блем та потенційних можливостей розвитку особистості кожного учня.

При оцінці соматичного здоров’я учнів було встановлено, що характер хронічних захворювань двох груп дітей має значні відмінності. 
Для дітей першої групи більш характерними були хронічні захворювання опорно-рухового апарату. Для неуспішних дітей більш характер-
ними були захворювання шлунково-кишкового тракту (28% дітей 2 групи та 6% дітей 1 групи) та відхилення з боку нервово-психічної сис-
теми ( 22% дітей 2 групи та 10% дітей І групи). Характеризуючи інші особливості розвитку вказаних груп учнів, слід відзначити відмінність у 
рівнях життєвої активності, яка була значно вищою серед дітей, що успішно навчались. Для учнів, які відставали у навчанні, були характер-
ні імпульсивність, агресивність, невпевненість, байдуже ставлення до власного здоров’я, до друзів, праці та навіть до власної родини.

&ENOAPQE. Отримані результати досліджень свідчать про необхідність при оцінці стану здоров’я учнів враховувати соціальну харак-
теристику розвитку кожного учня і разом з психологом розробляти план дій, спрямованих на корекцію виявлених відхилень. 
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Як відомо, діти підліткового віку мають свої особливості. В цей період у них завершується розвиток організму, проходить його пере-
будова, підвищується емоційність та чутливість до впливу різних чинників середовища, спостерігається наростання різних відхилень 
в стані здоров’я.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Виконуючи наукові дослідження в рамках програми «Сім’я та діти України» нами проведено аналіз стану 
здоров’я 266 підлітків 15-16 років загальноосвітніх шкіл м. Києва.

Анкетування підлітків показало, що у 48,4% дітей відмічалась надмірна втома під час навчання, 49,5% зазначали труднощі у навчан-
ні – це пов’язано з наростанням перевтоми дітей в процесі шкільного навчання, що підтверджено дослідженнями психологічного 
стану учнів.

Проведені дослідження функціонального стану дітей показали, що рівень адаптаційних можливостей підлітків в процесі їх навчання 
лише у 5,4% школярів був задовільний, незадовільна адаптація спостерігалась у 25,2% дітей, а у 55,9% вона була напружена.

У значної частини підлітків виявлено знижений функціональний стан серцево- судинної системи, у 29,7% він був низький, у 28,4% – 
нижче середнього.

Поряд з цим 51,6% підлітків вважали себе цілком здоровими, між тим поглиблений огляд виявив лише 23% здорових. Це може свід-
чити про недостатню організацію диспансеризації підлітків та про низьку медичну активність їх батьків.

Було цікаво встановити, як підлітки відносяться до свого здоров’я. Для покращення здоров’я 47,4% з них вважають необхідним 
покращити організацію фізичного виховання. Основними недоліками на їх погляд є: віддаленість спортивних закладів, відсутність 
коштів та вільного часу, 33,4% підлітків вважають необхідним збільшення уроків фізичної культури. 41,1% підлітків вважають необхід-
ним покращення організації харчування в школі, 33,7% – зменшення шкільних навантажень, 48,4% – створення раціонального режиму 
праці. Відрадним є те , що більшість підлітків обізнана про негативний вплив на стан здоров’я шкідливих звичок.

&ENOAPQE. Отримані дані свідчать про необхідність посилення уваги до проблем здоров’я школярів старших класів, організації для 
них циклів занять з питань попередження відхилень у стані здоров’я, створення умов для покращення фізичного виховання та про-
ведення оздоровчих заходів в умовах школи.
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Значна кількість дітей з хронічною неврологічною патологією є групою формування ранньої інвалідності і відповідно потребує 
створення умов для реабілітації. Медична реабілітація є високоефективним засобом поліпшення здоров’я таких дітей. Вона дозво-
ляє знизити звертання за медичною допомогою і потребу в госпіталізації, зменшити затрати на лікування і досягти економічного 
ефекту. З позиції системного підходу лікувально-реабілітаційні заходи серед дітей з хронічними захворюваннями є інтеграційною 
системою, спрямованою не тільки на збереження життя (інтенсивна терапія), але й на профілактику загострень захворювання (про-
філактичне лікування), підвищення функціональних можливостей організму, реакцій пристосування і захисту (реабілітаційна тера-
пія). До найпоширеніших методів медичної реабілітації належать комплексні моделі: медикаментозне лікування, кінезо- та фізіоте-
рапія, нейроортопедична та нейрохірургічна корекція, санаторно-курортна реабілітація тощо. В той же час тільки одна медична 
реабілітація є недостатньою для особистості. Необхідні комплексні дослідження, спрямовані на вдосконалення організації медич-
ної, психологічної, педагогічної і духовної реабілітації дітей-інвалідів, що мають тяжкі порушення здоров’я і численні обмеження 
життєдіяльності.

9F@?CGFHE G I?@AJE. В нашій роботі були вивчені показники дитячої неврологічної захворюваності за даними офіційної статис-
тики Чернівецької області за останні 5 років, проаналізовані звіти та документи диспансеризації дитячих неврологів області та 
центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. В області налічується близько 2500 дітей-
інвалідів з хворобами нервової системи, з вродженими аномаліями, розладами психіки та хворобами опорно-рухового апарату. 
Переважна більшість дітей госпіталізується до стаціонарних відділень лікарень, в яких результативність реабілітації є невисокою. 
Якщо врахувати, що реабілітаційного лікування потребують ще близько 70% дітей із хронічною патологією нервової системи 
(близько 8000 дітей), то виникає потреба у створенні спеціального центру для збереження та покращення здоров’я цих дітей. 
Виходячи з цього, обласною державною адміністрацією була реалізована ідея співпраці між центрами соціальної та медичної реа-
білітації дітей і був створений Центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи і опорно-
рухового апарату з об’єднаними джерелами фінансування. Для відновлення здоров’я дітей раннього віку, позбавлених батьківської 
опіки, було створено відділення ранньої медико-соціальної та педагогічної реабілітації при обласному спеціалізованому будинку 
дитини. Це значно покращить перспективи для дітей із неврологічними ураженнями, оскільки одним із принципів ефективного 
відновлення функцій є якомога ранній його початок, до завершення формування основних структур нервової системи дитини, в 
перші три роки життя. Інше рішення стосувалося угоди з чоловічим Свято-Вознесенським монастирем. Монастир на благодійній 
основі взяв на себе забезпечення дитячого відділення денного стаціонару для реабілітації особливого контингенту – ВІЛ-
інфікованих та хворих на СНІД дітей. Важливою рисою відновлення в цих умовах є акцент на духовно-етичному вдосконаленні 
особи, на духовній реабілітації.

&ENOAPQE. Таке об’єднання медичних та гуманітарних ресурсів дає можливість більш раціонально використовувати фінансові 
кошти охорони здоров’я та сприяти продовженню реабілітації, ранній професійній орієнтації, здобуттю освіти та подальшому працев-
лаштуванню дітей з обмеженими можливостями.
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Ранній і частий розвиток кардіоваскулярних ускладнень при ревматичних хворобах (РХ) тісно пов’язаний з атеросклеротичними 
процесами, обумовленими безпосередньою дією на стінку судин основних чинників аутоімунного запалення, розвитком ендотеліаль-
ної дисфункції, порушенням ліпідного метаболізму. Важливу роль у розвитку атерогенної дисліпідемії відіграють функціональні пору-
шення печінки, активація перекисного окислювання ліпідів та білків, зміни ентерогепатичної циркуляції жирних кислот на тлі кишко-
вого дисбіозу. В свою чергу, дисліпідемія у дітей, хворих на РХ, дефіцит вітаміну D та тривале застосування протизапальної та хворо-
бомодифікуючої терапії, опосередковано, через стан ліпідного шару клітинних мембран, можуть негативно впливати на перебіг 
імунних реакцій в організмі, посилювати тяжкість і погіршувати прогноз захворювання. У зв’язку з цим представляє інтерес пошук 
шляхів ранньої профілактики порушень ліпідного обміну при РХ у дітей на основі визначення головних чинників прогресування ате-
рогенних змін ліпідного спектра крові та їх медикаментозної корекції, що і стало метою дослідження. Стан ліпідного обміну оцінювали 
за показниками концентрації в сироватці крові холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільнос-
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ті (ХС-ЛПДНЩ), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ). 
Функціональний стан печінки та стан мікробіоценозу кишечника визначали за загальноприйнятими методиками. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 75 пацієнтів з РХ віком від 7 до 15 років з ЮРА, системним червоним вовчаком (СЧВ), ювенільним 
дерматоміозитом (ЮДМ) та системною склеродермією (ССД). Зміни ліпідного обміну виявлені у 72,7% дітей з наявністю функціональ-
них порушень печінки, що проявлялося підвищенням коефіцієнту атерогенності за рахунок збільшення концентрації ХС ЛПНЩ, ХС 
ЛПДНЩ та ТГ. Вираженість дислипідемії корелювала зі ступенем активності запального процесу, швидко прогресуючим перебігом 
захворювання, тривалістю глюкокортикоїдної терапії (ГК), вираженістю порушень функціонального стану печінки, активацією проце-
сів перекисного окислення білків та ступенем порушення мікробіоценозу кишечника. 

&ENOAPQE. Результати проведених досліджень свідчать, що порушення ліпідного обміну є одним із частих ускладнень РХ у дітей та 
мають атерогенну спрямованість. Дітям з тривалістю хвороби більше одного року, наявністю порушень функції печінки, вираженими 
змінами мікробіоценозу кишечника та наявністю дефіциту вітаміну D потрібно проводити моніторинг ліпідограми. При виявлені дис-
ліпідемії доцільно призначати „терапію супроводу” з включенням гіполіпідемічної дієти та препаратів, дія яких спрямована на покра-
щання метаболізму ліпідів – ентеросорбентів, гепатопротекторів, пробіотиків, вітаміну D та препаратів омега-3 поліненасичених 
жирних кислот.
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Донедавна роль неспецифічних інгібіторів фосфодіестераз у лікуванні бронхіальної астми (БА) визначалася лише їх бронходиляту-
ючим впливом та обмежувалася достатнім спектром побічних ефектів. Дослідженнями останніх років показано, що теофіліни у малих 
дозах мають протизапальні властивості, проте оприлюднені дані щодо клінічної ефективності теофілінів за різних запальних феноти-
пів БА досить обмежені, особливо у дитячій популяції.

9?@F JANHGJT?OOU. Оцінити ефективність теофілінів пролонгованої дії в комплексі базисної протирецидивної терапії інгаляційни-
ми глюкокортикостероїдами при бронхіальній астмі у дітей шкільного віку при еозинофільному характері запалення дихальних шля-
хів для оптимізації диференційованого лікування захворювання.

9F@?CGFHE G I?@AJE. На базі пульмонологічного відділення ОДКЛ №1 м. Чернівці обстежено 11 школярів, хворих на персистувальну 
БА середньотяжкого і тяжкого перебігу, в котрих при проведенні цитологічного аналізу мокротиння нараховували 3% та більше еози-
нофільних гранулоцитів, що дозволяло верифікувати еозинофільний фенотип захворювання. Даній когорті дітей, в котрих попередньо 
встановлено недостатній контроль БА під дією тривалого застосування протизапальної монотерапії інгаляційними глюкокортикосте-
роїдами, до базисного протирецидивного лікування додавалися пероральні препарати теофілінів пролонгованої дії у середній тера-
певтичній дозі. Ефективність контролю над перебігом БА оцінювали шляхом бальної самооцінки хворими клінічного стану (сума балів), 
з оцінкою денних та нічних симптомів захворювання, частоти застосування швидкодіючих бета-2-агоністів та обмеження фізичної 
активності, а також частоти госпіталізацій, загострень захворювання та позапланових візитів до алерголога, до та після призначеного 
курсу комбінованої терапії. При цьому вважали, що зниження суми балів у процесі лікування свідчило про його ефективність, а підви-
щення загальної кількості балів вказувало на погіршення контролю захворювання. Отримані дані аналізувалися методами біостатис-
тики та клінічної епідеміології із визначенням ефективності лікування за зниженням абсолютного ризику (ЗАР) та відносного ризику 
(ЗВР) збереження симптомів захворювання з урахуванням мінімальної кількості хворих (МКХ), що їх слід пролікувати для отримання 
хоча б одного позитивного результату.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Аналіз наведених даних свідчив про значне покращення контролю еозинофільної БА при додаванні до 
основної протизапальної терапії пролонгованих теофілінів. Так, сума балів самооцінки клінічного стану хворими становила 16,0±2,2 
до початку лікування та 9,4±2,1 (Р<0,01) – після курсу комбінованої терапії. При цьому частка дітей із недостатнім клінічним контролем 
БА (сума балів >12) становила 63,6% випадків на початку лікування та лише 27,3% (Рφ<0,05) – після проведеного курсу. При цьому 
показники ефективності комбінованої терапії, виражені як зменшення кількості хворих із недостатнім рівнем контролю захворювання, 
були наступними: ЗВР=57%, ЗАР=36,3%, МКХ= 3 пацієнти.

&ENOAPQE. Застосування комбінованої із теофілінами сповільненого вивільнення базисної протирецидивної терапії еозинофільної 
бронхіальної астми виявилося ефективнішим відносно монотерапії інгаляційними кортикостероїдами, що відобразилося у значному 
покращенні контрольованості захворювання.
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Проблема прихованих порушень функції щитоподібної залози є порівняно новою. Успіхи у вивченні цієї проблеми значною мірою 
зумовлені впровадженням упродовж останніх десятиліть у клінічній практиці радіоімунологічних методів визначення в плазмі крові 
тиреотропного гормону гіпофізу (ТТГ) та рівня гормонів щитоподібної залози, що відкрило нову еру в діагностиці та лікуванні гіпоти-
реозу. Це дозволило не тільки вірогідно розмежувати підвищений, нормальний чи знижений рівні ТТГ у крові і тим самим верифікува-
ти стани гіпо-, еу- та гіпертиреозу, але й діагностувати латентно перебігаючі порушення функції щитоподібної залози, а саме — субклі-
нічний гіпотиреоз (СГ). Дані щодо поширеності СГ досить суперечливі, а його вплив на стан здоров'я дітей є недостатньо вивченим. 
Однак відомо, що частота СГ становить в середньому 6% загальної популяції, у 5-6 разів перевищуючи поширеність явного гіпотире-
озу. Тому проблеми ранньої діагностики і корекції СГ залишаються актуальними. Недаремно в Міжнародній класифікації захворювань 
10-го перегляду субклінічний гіпотиреоз виділено в окрему рубрику. В літературі трапляються лише поодинокі публікації про субклі-
нічні дисфункції щитоподібної залози у дітей.  

9?@AB нашої роботи було вивчення окремих ланок метаболізму у дітей з СГ. 
9F@?CGFHE G I?@AJE. Для виконання поставленої мети було обстежено 40 школярів віком від 12 до 16 років, у яких було констато-

вано СГ і які становили основну групу. Контрольну групу склали 30 дітей відповідного віку, у яких на момент обстеження не було 
виявлено ознак СГ. Діагностика СГ ґрунтувалась на основі ультрасонографічного визначення розмірів щитовидної залози; хемілюмі-
несцентного імунологічного визначення рівня ТТГ, Т4 в сироватці крові. Діти обох груп знаходились на лікуванні у стаціонарі з при-
воду гострих захворювань органів дихання. Проведені нами біохімічні дослідження свідчать про інтенсифікацію процесів пероксида-
ції як ліпідів, так і білків в організмі обстежених дітей. Стан перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за вмістом в сироватці крові 
малонового діальдегіду (МДА), а перекисного окислення білків – за окисними модифікаціями білків (ОМБ). Аналіз результатів вказує 
на достовірне (р<0,001) збільшення показника МДА як кінцевого продукту процесів ПОЛ. Це є доказом надмірної активації процесів 
ПОЛ у хворих дітей, що, в свою чергу, відображає метаболічні розлади. Достовірної різниці показників у дітей без СГ та у дітей з СГ не 
було виявлено. Водночас проведене нами дослідження продуктів, які утворюються в результаті окислювального пошкодження білко-
вих молекул, показало достовірне зростання кетонопохідних основного характеру. Слід відмітити, що збільшення даного показника 
спостерігалось переважно у дітей з СГ. Підвищення рівня ОМБ при довжині хвилі 530 нм може слугувати, на нашу думку, найбільш 
раннім діагностичним критерієм метаболічних пошкоджень в організмі.

&ENOAPQE. Стан антиоксидантного захисту (АОЗ) у дітей вивчали на основі визначення глутатіонпероксидази (ГП) та глутатіонредук-
тази (ГР). При аналізі отриманих результатів бачимо достовірне (р<0,001) зниження рівня ГП, що може вказувати на напруження АОЗ. 
В той же час спостерігаємо достовірне (р<0,001) підвищення рівня ГР, що свідчить про компенсований характер порушень. З метою 
лікування виявлених метаболічних порушень в комплексну терапію були включені препарат метаболічної дії тіотриазолін та один з 
йодовмісних препаратів (йодид або йодомарин). Включення цих препаратів призвело до позитивної динаміки показників метаболізму 
у дітей з субклінічним гіпотиреозом.

"'+')&( &(<9(//!"'( *!4&%'85 "%/<*!95 +*')*(+$7/!- 
1(,)*')/4(- 5 <(')3 68($7/!1! &(85

F#(8<Q<- C.!., 3A9T- >.3., S%&;,8# :.H., 3#K#&'(# >.*., /<.<$X. 3.)., 
L'(#8E=%. 1.!., +%=<Q<- /.5., L'N#. L.:.

>!F" «P(&#'%$9,+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/. B.Q. K'&;.2(*+,-'D'»,
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Артеріальна гіпертензія (АГ) – одна з найважливіших соціально-економічних і медичних проблем як за поширеністю, так і за наслід-

ками. Вона є основним фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця, включаючи інфаркт міокарда, і основною причиною 
судинних захворювань мозку, в тому числі інсульту, частка смертності від яких переважає 50% в структурі загальної смертності. 
Численними дослідженнями встановлено, що АГ бере свій початок у дитячому і підлітковому віці і за останні роки значно “помолод-
шала”. Без своєчасної профілактики і адекватної терапії АГ трансформується у гіпертонічну хворобу в 30-40 % випадків. 

Відомо, що АГ тісно корелює з надлишковою масою тіла серед дорослого населення і є важливим компонентом метаболічного син-
дрому. 
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9?@AB роботи було встановити залежність АГ і надлишкової маси тіла чи ожиріння серед дітей середнього та старшого шкільного віку.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 540 школярів двох загальноосвітніх шкіл м. Тернополя віком 9-17 років. Середній вік обстежених 

школярів склав (13,5±1,9) років. Хлопчиків – 277, дівчаток – 263, що склало 51,3% та 48,7% відповідно. 
Задля оцінки фізичного розвитку кожної дитини показники маси тіла, зросту та індексу маси тіла порівнювали з центильними табли-

цями відповідно до віку і статі. Відповідно до протоколів МОЗ лікування дітей з ендокринними захворюваннями №55 від 03.02.09: маса 
тіла вважається нормальною у дитини, якщо ІМТ знаходиться в межах 5-ї та 85-ї центилі, надлишковою – між 85-ю та 95-ю центиллю і 
діагностуємо ожиріння при перевищенні ІМТ 95-ї центилі для відповідного віку, зросту та статі. 

Артеріальний тиск (АТ) визначали за стандартною методикою аускультативним методом разових вимірювань в три етапи і оцінюва-
ли, порівнюючи з центильними таблицями відповідно до зросту, віку і статі. 

Дефіцит маси тіла зафіксовано у 24 (4,4%), надлишкова маса тіла – в 58 (10,7%) і ожиріння – в 22 (4,1%) обстежених. Підвищений 
середній АТ, визначений методом разових вимірювань, у дітей з надлишковою вагою зафіксовано у 60,0% хлопців і лише у 28,6% дівчат, 
а з ожирінням – у 76,9% та 50,0% відповідно. При цьому підвищений АТ у дітей з нормальною масою виявлено у 18,9% хлопців та 10,4% 
дівчат. Проведений кореляційний аналіз між визначеними антропометричними показниками та рівнем АТ виявив середньої сили 
кореляційний зв'язок між АТ та вагою в хлопчиків (r= 0,434, t = 7,0, p<0,001) та дівчаток (r= 0,63, t = 7,0, p<0,001) препубертатного віку. 
Ця залежність дійсна і для хлопців-підлітків (r= 0,49, t = 7,0, p<0,001), проте в дівчат віком старше 13 років такої залежності не виявлено 
(r= 0,18, p>0,05). 

&ENOAPQE. Вірогідно, причиною АГ у дівчат-підлітків домінують інші фактори, але не надлишкова маса тіла, що потребує подальшо-
го вивчення і уточнення. 

&9("' 2%/85 & !*1+/(49( <(')3 4 "!9+'!'*!,/!= /)<!"'+'/("'=

F#K'A'(# :.C. 
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В останні роки значна увага приділяється вивченню впливу ессенціальних мікроелементів (ЕМ) на здоров'я людини, особливо в 
дитячому віці. Одним з таких ЕМ є цинк, що не має здатності накопичуватися в організмі. Цинк бере участь у клітинному метаболізмі, 
функціонуванні системи імунітету, має мембраностабілізуючу активність, бере участь у процесах росту та репродукції. Розвиток цинк-
дефіцитних станів традиційно пов'язують з особливостями харчування, дефіцитом мікроелемента в раціоні [Ruel M.T.]. Популяційна 
частота дефіциту цинку невідома більшою мірою через відсутність простих показників дефіциту мікроелемента. Протягом останніх 
років значення цинку для організму людини активно обговорюється як в нашій країні, так і за кордоном, з'являється все більше даних 
про вплив дефіциту цинку на зріст і розвиток дитячого організму [. MacDonald R]. Цинкдефіцитні стани мають велике значення для 
клінічної медицини. Недостатність цинку ідентифікувати дуже складно, в першу чергу тому, що організм досить довгий час компенсує 
недостатність мікроелемента іншими механізмами. Усвідомлення ролі цинку для росту, розвитку і здоров'я стало зрозумілим після 
досліджень наслідків дефіциту цинку на здоров'я дітей [Hambidge K.M.]. Дефіцит цього мікроелемента призводить до порушення 
функцій всіх цинкзалежних ферментів організму і порушує стан епідермальної, шлунково-кишкової, репродуктивної та центральної 
нервової систем організму. Дефіцит цинку впливає на ріст і поділ клітин, уповільнюючи його, на кератогенез, остеогенез, гемопоез, 
загоєння ран, статевий розвиток і репродуктивну функцію, клітинне дихання, розвиток мозку і поведінку, а також формування анти-
оксидантного статусу в дітей.

9?@AB нашої роботи було дослідити вміст цинку у дітей на соматотропну недостатність та обґрунтувати доцільність введення пре-
паратів, що містять ессенціальні мікроелементи, в схеми комплексної терапії таких хворих.

9F@?CGFHE G I?@AJE. У відділі дитячої ендокринної патології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка 
НАМН України" було обстежено 40 хворих (29 хлопчиків та 11 дівчаток) віком від 3 до 17 років з низькорослістю, обумовленою сома-
тотропною недостатністю різної етіології та ступеня виразності. Діагноз соматотропної недостатності був встановлений вперше на 
підставі визначення в крові викиду ГР (викид ГР ‹ 7 нг/мл), терапію рГР хворі не отримували. До початку обстеження всі хворі знаходи-
лись в еутиреоїдному стані. В контрольну групу увійшли 10 здорових дітей відповідного віку. Вміст мікроелементів досліджували у 
волоссі та плазмі крові за допомогою рентгено-флуоресцентного спектрометра «ElvaX-med» (Україна) за методикою визначення масо-
вої частки хімічних елементів у волоссі та плазмі крові (методика № 12-4502), що атестована Українським Державним комітетом з 
стандартизації, метрології та сертифікації і затверджена Державною санітарно-епідеміологічною службою України. За норму брали 
вміст цинку у волоссі 120,0-200,0 мкг/г, а в плазмі крові 0,7-1,2 мкг/мл незалежно від віку і статі, при аналізі результатів вмісту цинку у 
волоссі хворих дітей. У всіх обстежених хворих вміст цинку в волоссі був вірогідно зниженим по відношенню до контрольної групи 
(р90,05). Найнижчий показник вмісту цинку в волоссі спостерігався в групі дітей з синдромом біологічно неактивного гормону росту 
(90,6±4,7 мкг/г, при нормі 123,52±6,9 мкг/г; р90 ,001 ), у яких спостерігався найнижчий показник рівня ІФР-1 в крові (76,5±18,6 нг/мл при 
нормі 186,8±20,1 нг/мл, р90,05). Рівень цинку в плазмі крові (0,56±0,1мкг/мл) хворих на повну соматотропну недостатність був вірогід-
но зниженим по відношенню до вмісту цинку в крові здорових дітей (0,84±0,1 мкг/мл, р<0,05). Така ж картина спостерігалась і при 
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синдромі БНГР 0,60±0,1 мкг/мл, р<0,05). Рівень цинку в плазмі крові в групі дітей з частковою соматотропною недостатністю був дещо 
нижчим від контрольної групи, але вірогідної різниці між цими групами виявлено не було (р<0,01) . 

&ENOAPQE. У дітей з різними формами соматотропної недостатності, які не отримували замісну терапію препаратами рекомбінант-
ного гормону росту спостерігаються зміни мікроелементного статусу у вигляді суттєвого зниження рівня цинку в волоссі та плазмі 
крові. Отримані данні свідчать про доцільність використання цинквмісних препаратів в комплексній терапії станів, що пов’язані з 
недостатністю ендогенного гормону росту.
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Вегетативна дисфункція (ВД) у дітей та підлітків залишається на сучасному етапі актуальною проблемою педіатрії. Відомо, що зміни 
вегетативного гомеостазу є пусковим фактором формування органічної патології у дорослих (стенокардія, ІХС, гіпертонічна та гіпото-
нічні хвороби тощо). Тому на сьогодні виникає необхідність пошуку нових підходів до терапії даної патології, яка повинна бути трива-
лою, курсовою, диференційованою для кожної дитини.

9?@F нашого дослідження – аналіз клінічної ефективності комплексного рослинного препарату «Цефавора» (фірма «Мегаком», 
Україна) в лікуванні ВД у дітей та підлітків. Компоненти, що входять до складу препарату (гінкго білоба, омеля біла, глід) стабілізують 
мембрани клітин та проникливість капілярів, внаслідок чого в тканинах стимулюються процеси поглинання кисню та глюкози. Це, в 
свою чергу, покращує серцевий, мозковий і периферичний кровотік.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами обстежено 52 дитини з ВД віком від 8 до 15 років (28 дівчаток і 24 хлопчики), яким в комплекс терапії 
включалася цефавора по 15-20 крапель 3 рази на добу (в залежності від віку дитини протягом 4 тижнів). Групу контролю склали 10 
дітей аналогічного віку, яким препарат не призначався.

В клінічній картині обстежених хворих скарги найчастіше носили церебральну та кардіологічну спрямованість (головний біль, запа-
морочення, коливання АД, серцебиття, кардіалгії, лабільність настрою, зниження працездатності та ін.). Результати ЕКГ-обстеження 
свідчили про найбільш часті порушення функції автоматизму у вигляді тахі – , браді – , аритмії, міграції водія ритму у 36 обстежених 
хворих (69,2%). У 12 (23%) виявлено гетеротопії, порушення ритму серця у вигляді екстрасистолій, а у 8% – порушення провідності у 
вигляді АV-блокади І ст. (15,4%). Підвищення зубца Т спостерігалось у 28 обстежених (53,8%), що при наявності перерахованих скарг 
підтверджує вегетативний характер виявлених порушень.

При обстежені судин головного мозку за допомогою РЕГ виявлено порушення як в артеріальному, так і венозному руслі у вигляді 
ангіодистонії судин середнього та дрібного калібру, порушення венозного відтоку, гіпотонусу та гіпертонусу судин.

Під впливом комплексного лікування з застосуванням цефавори відмічається позитивна динаміка у вигляді покращення самопочут-
тя, зменшення або зниження психоемоційних церебростенічних та кардіальних розладів, нормалізації АТ вже наприкінці 1 тижня 
лікування у більшості хворих (73%). 

Аналіз показників інструментальних методів дослідження свідчив про позитивну динаміку активності міокарда та стан мозкового 
кровопливу у 67% обстежених. Препарат добре переносився і не мав побічних ефектів.

&ENOAPQE. Таким чином, результати дослідження свідчать про ефективність включення препарату «Цефавора» в комплексну медика-
ментозну терапію ВД у дітей та підлітків. Це дозволяє рекомендувати препарат для широкого впровадження в практичну медицину.
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В останні роки продовжується зростання питомої ваги інфекцій сечової системи в загальній структурі захворюваності у дітей. У 
переважної більшості дітей запалення призводить до незворотних пошкоджень паренхіми нирок із заміщенням ушкоджених ділянок 
сполучною тканиною, що надалі призводить до розвитку хронічної ниркової недостатності. Хоча багато факторів, що призводять до 
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розвитку пієлонефриту, загальновідомі (обструкція, дисметаболічні порушення, спадковість тощо), та все ж у 41% дітей склерозування 
розвивається за відсутності порушень уродинаміки, тобто безпосередньо причиною ниркового пошкодження в дітей є персистуюча 
інфекція. Торпідний перебіг пієлонефриту у дітей, формування хронічного процесу відбувається в умовах недостатності клітинного і 
гуморального імунітету всього організму, а особливо місцевого імунітету слизової оболонки сечовидільної системи. Нирки є органом-
мішенню, тому що саме вони часто страждають від інфекційних захворювань, коли після вірусної чи бактеріальної інфекції розвива-
ється гострий, чи загострюється хронічний пієлонефрит. Ризик розвитку гострого, чи загострення хронічного пієлонефриту посилю-
ється, якщо у дитини знижений імунітет (переохолодження, часті простудні захворювання) або в організмі присутні вогнища хронічної 
інфекції (синусит, тонзиліт, каріозні зуби). Так як етіологічним чинником при пієлонефриті можуть бути будь-які мікроорганізми: віруси, 
грампозитивні і грамнегативні бактерії, грибки, мікоплазми, хламідії, а також і мікробні асоціації, то й підходи до лікування та профілак-
тики рецидивів при хронічних процесах необхідно орієнтувати на весь макроорганізм і на всю імунну систему. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. У 2012 році ми провели імунокорекцію Респіброном протягом 3-х місяців (вересень, жовтень, листопад) 35 
дітям з хронічним пієлонефритом, які часто хворіли ГРЗ. Діти, незалежно від перебігу основного та супутніх захворювань, приймали 
Респіброн за схемою (3 місяці – по 10 днів кожного місяця). Контрольну групу склали 27 дітей з хронічним пієлонефритом, яким не 
проводилась імунокореція. 

Спостереження проводилось в 2012-2013 рр. Аналіз кількості загострень хронічного пієлонефриту в 2012 і 2013 роках у досліджу-
ваної групи дітей показав: до імунокорекції в 2012 р. середня кількість загострень становила 2,41, а після курсу імунокорекції в 2013 
році – 1,64 (р<0,05). У дітей контрольної групи – 2,82 і 2,65 відповідно. Середня тривалість загострення пієлонефриту у дітей основної 
групи (середній ліжко-день) в 2012 році становила 17,3±2,60, а в 2013 р. – 9,7±2,10, тобто на 7,6 днів менше, ніж в 2012 році. У дітей 
контрольної групи – 18,5±2,56 і 17,9±2,23 відповідно, тобто на 0,6 дня менше, ніж у 2012 році. 

&ENOAPQE. Таким чином, використання методу імунокорекції у дітей з хронічним пієлонефритом свідчить про достовірне зниження 
середньої кількості загострень хронічного пієлонефриту. Середній ліжко-день перебування в стаціонарі під час загострення у дітей, 
яким призначалась імунореабілітація, зменшився на 7,6 днів, в контрольній групі – на 0,6. Дітям, які хворіють на хронічний пієлонеф-
рит, може бути рекомендована імунокорекція в період клініко-лабораторної ремісії для профілактики рецидивів активності мікробно-
запального процесу в тубуло-інтерстиціальній тканині нирок.
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Гострі менінгіти входять в першу десятку причин смерті, пов’язаних з інфекційними хворобами в світі, а 30-50% осіб, які одужали, 
мають постійні неврологічні ускладнення. Когнітивна дисфункція, поведінкові розлади, сліпота, судоми, підвищення внутрішньоче-
репного тиску та рухові розлади – загальні ускладнення менінгіту у дорослих і дітей. 

Актуальним питанням на даному етапі є дослідження патогенетичних механізмів, які беруть участь у пошкодженні нервових клітин 
при нейроінфекціях. Декілька клінічних і експериментальних досліджень показали, що ішемія є важливим компонентом, який при-
зводить до нейрональної смерті. Внаслідок розвитку ішемії і гіпоксії найпершим механізмом, що запускає патологічний каскад реакцій, 
які призводять до нейрональної смерті, є феномен ексайтотоксичності. Останій при гострих нейроінфекціях досліджувався лише в 
експерименті, де було виявлено високий вміст в лікворі хворих тварин з експериментальним пневмококовим менінгітом збуджуючих 
амінокислот: глутамату (Глу), аспартата (Асп), гліцину, аланіну – біохімічних маркерів ексайтотоксичності.

9?@F дослідження: визначити наявність і вираженість церебральної ішемії з розвитком феномену ексайтотоксичності при гострих 
менінгітах у дітей та їх вплив на перебіг захворювання і розвиток ускладнень з боку ЦНС. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. В роботі використані матеріали, отримані в ході обстеження 30 здорових та 73 хворих дітей, які лікувались в 
Хмельницькій інфекційній лікарні з 2010 по 2013 роки, з яких 33 дитини з гнійними і 40 з серозними менінгітами. Дослідження збуджу-
ючих амінокислот проводилось методом іонообмінної рідинно-колоночної хроматографії в Інституті біохімії ім. О.В. Паладіна НАН 
України (м. Київ). 

Рівень Глу у дітей з ГМ був в 4,4 раза вищим, ніж у здорових дітей (199,8±12,6 і 45,37±16,32 мкмоль/л, відповідно; p<0,001) (95% ДІ, 
109,66 – 199,25 мкмоль/л). Рівень Глу у хворих дітей на СМ в 2,5 раза був вищим, порівняно зі здоровими дітьми (p<0,001) (95% ДІ, 50,79 
– 91,26 мкмоль/л).

Рівень Асп у дітей з ГМ був в 6,8 раза вищим, ніж у здорових дітей (62,27±22,7 і 9,22±3,91 мкмоль/л, відповідно; p<0,001) (95% ДІ, 44,64 
– 61,45 мкмоль/л). Рівень Асп у хворих дітей на СМ був в 4,6 раза вищим, порівняно зі здоровими дітьми (p<0,001) (95% ДІ, 27,06 – 39,03 
мкмоль/л). 

Ризик виникнення ускладнень з боку ЦНС достовірно збільшується при досягненні концентрації Глу в крові ≥ 75,0 мкмоль/л і Асп в 
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крові ≥ 40,0 мкмоль/л, про що свідчать дані ВШ (95% ДІ, 1,14 – 84,79 та (95% ДІ, 1,75 – 13,75). Шанси розвитку цих ускладнень у хворих 
з концентрацією в крові Глу ≥ 75,0 мкмоль/л в 9,9 раза вище, ніж у хворих з концентрацією Глу < 75,0 мкмоль/л. Шанси розвитку цих 
ускладнень у хворих з концентрацією в крові Асп ≥ 40,0 мкмоль/л в 4,9 раза вище, ніж у хворих з концентрацією Асп < 40,0 мкмоль/л. 

&ENOAPQE. Отже, при менінгітах доцільно досліджувати рівні збуджуючих амінокислот Глу і Асп, які є маркерами феномену ексайто-
токсичності – одного з механізмів, який призводить до загибелі нейронів. Виявлення останнього сприятиме оптимізації патогенетич-
ної терапії.
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Синдром подразненого кишечника (СПК) – одне з найпоширеніших функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту. 
Розповсюдженість СПК у дитячій популяції є дискутабельним питанням в усьому світі. Часто діти з першими ознаками захворювання не 
звертаються за медичною допомогою, а їх батьки без консультації зі спеціалістами використовують лікарські засоби симптоматично. 

З I?@AB скринінга СПК серед учнів ми використовували розроблений на основі Римських критеріїв III (2006) опитувальник, який 
складався з трьох кластерів питань. Перший кластер питань стосується наявності абдомінального болю, його періодичності й зв’язку 
з актом дефекації. Другий кластер питань відображає особливості акту дефекації та характеру випорожнень. Третій кластер характе-
ризує особливості психоемоційної сфери респондентів. На кожне питання запропоновано шість варіантів дистракторів. Строк, за який 
збираються дані при опитуванні, охоплює три місяці.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Проанкетовано 398 дітей І й ІІ групи здоров’я віком 10-17 років, з них 218 хлопців (54,8 %) і 180 дівчат (45,2 %). 
Врахована кількість відповідей, які свідчать про наявність основних симптомів СПК у дітей. Статистичну обробку проводили з викорис-
танням непараметричного критерію F2 з поправкою Йетса на безперервність. Рівень статистичної значущості прийнятий як p < 0,05. 

Встановлено, що серед опитаних дітей у 34 був вірогідний діагноз СПК. Показано, що найбільш високий преваленс СПК притаманний 
дівчатам у віці 12-15 років (до 21,4% від загальної кількості опитаних). Проведене анкетування показало необхідність врахування віко-
вого і гендерного аспектів при аналізі даних опитування, а також такого факту, що найбільш повні відповіді, а відтак і найбільш інфор-
мативні дані, можуть бути отримані у дітей у віці 10-13 років. Для більш старших дітей є притаманним значна кількість формальних 
відповідей та неуважне ставлення до процедури анкетування. 

&ENOAPQE. Загалом, згідно з проведеним дослідженням розповсюдженість СПК серед учнів складає 21,4% серед дівчат і 13,1% серед 
хлопчиків. При об’єктивному дослідженні та аналізі лабораторно-інструментальних даних діагноз СПК був підтверджений у 29 (85,3%) 
з 34 дітей, у яких відзначалося 3 й більше патогномонічних симптомів, що свідчить про високу чутливість розробленого опитувальни-
ка до виявлення симптомів СПК на ранніх строках захворювання. 
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Вітамін Д відіграє важливу роль у підтриманні кальцієвого гомеостазу та формуванні кісткової тканини. Висока розповсюдженість 
остеопорозу серед дорослого населення потребує інформації відносно процесів формування піку кісткової маси у сучасних дітей та 
підлітків, бо саме у цей період життя зумовлюються подальші шанси розвитку остеопорозу.

Однак на сьогодні розповсюдженість дефіциту вітаміну серед школярів сходу України недостатньо вивчено, а тим більше мало 
детальної інформації щодо впливу недостатності або дефіциту вітаміну Д (ВД) на структурно-функціональний стан кісткової тканини. 
Це й стало метою нашого дослідження.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 95 школярів віком 10-17 років. Із них хлопці й дівчата розподілились майже порівну (50,7% й 49,3% 
відповідно). Проводилось визначення сироваткового рівня 25(ОН)D, паратгормону (ПТГ), кальцію, фосфору. Визначався середньодобо-
вий вміст кальцію та вітаміну Д у продуктах харчування за розробленою анкетою. Структурно-функціональний стан кісткової тканини 
(СФСКТ) вивчали за допомогою ультрасонографічного денситометра Sahara (Hologic). Дослідження здійснювалося восени (жовтень – лис-
топад) для виключення впливу сезонного фактора на досліджуваний показник 25 (ОН) D. Отримані результати оброблено статистично.
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Частота дефіциту ВД (≤ 49,5 нмоль/л) склала 88,5%, недостатності ВД (75,0 – 50,0 нмоль /л) – 8,8% і лише 2,6% дітей мали нормальні 
показники ВД (≥75,0 нмоль /л). Вторинний гіперпаратиреоз діагностований у 1,5% обстежених. Середній добовий рівень вживання 
кальцію у школярів склав (616,0 ± 13,8) мг/доб., а вітаміну Д – (88,08 ± 11,1) МО /доб., що значно нижче рекомендованих норм.

Визначено, що рівень ПТГ з віком підвищується, особливо у дітей пубертатного віку, а у дітей 17-18 років повертається до вихідного 
препубертатного рівня. У дітей пубертатного періоду існує негативний достовірний кореляційний зв'язок між ПТГ та показниками 
ультразвукової денситометрії, такими як індекс міцності (r = -0,19, p <0,05), мінеральна щільність кісткової тканини (r = -0,19, p <0 , 05) 
та широкосмугове ослаблення ультразвуку (r = -0,23, p <0,01). Виявлені кореляційні зв'язки існують лише у пацієнтів з дефіцитом віта-
міну Д. Впливу рівня 25 (ОН) D на показники СФСКТ не виявлено.

&ENOAPQE. Таким чином, частота дефіциту ВД серед школярів східного регіону України становить 88,5% і лише 2,6% дітей мають нор-
мальні показники 25 (ОН) D. Вторинний гіперпаратиреоз діагностовано в 1,5% обстежених. Тільки у дітей пубертатного віку при дефіци-
ті ВД існував негативний достовірний кореляційний зв'язок між рівнем ПТГ та показниками ультразвукової денситометрії. Виявлені 
порушення вимагають розробки алгоритмів профілактики і лікування дефіциту вітаміну Д у школярів, особливо пубертатного віку.

(/')*+8'%&/( ')./!$!1(- /+&0+//; $(8+*(& & !&!$!<(//( 
,*%/2%,+9% _<*5V/7!1! ,(<.!<5 <! 9!$!<(\

F#&K'A,-.' +.L., 3$&#Q'. +.!. 
H.&-$*+,-. /(012#. .-.0(/$3 %$+9301%9'/#'7 '+*$)1, /. H.&-$*, 6-&.7#.

У всьому світі протягом останніх 10-15 років постійно зростає розуміння і визнання важливості створення особливих служб здоров’я для під-
літків, які відповідають їх потребам, а також вдосконалюється поняття “підліткової медицини”. Початковий період юнацтва – це критичний період 
біологічної і психологічної перебудови, у ці роки формуються навички поведінки і звичок, пов’язаних зі здоров’ям. Тому для молодих людей потріб-
ні послуги, які за формою відрізняються від послуг, що надаються дітям та дорослим. Фахівці, які працюють у поліклініках, не завжди можуть бути 
підготовлені до відвертої бесіди з підлітками. Це й спричинило необхідність створення медико-соціальних закладів для молоді, що здатні вирішити 
проблеми ризикової поведінки сучасних підлітків – “Клінік, дружніх до молоді» (КДМ). Але вирішення поставлених перед медичним суспільством 
задач щодо здоров»я підлітків неможливо лише силами КДМ. Лікарі всіх спеціальностей, які надають медичну допомогу підліткам, повинні бути 
обізнані з принципами роботи із молоддю, особливостями дозрівання організму в підлітковий період, особливостями консультування підлітково-
го контингенту. Підлітковий вік – це вік, коли діти починають відчувати себе дорослими, вони прагнуть ставлення до себе, як до дорослих, вони 
хочуть бути почутими, прагнуть довіри, діалогу, а не імперативних вказівок. Ввічливе, доброзичливе спілкування, вміння вислухати підлітка, гово-
рити на зрозумілій підлітку мові, не намагатись налякати підлітка, не давати оціночних суджень – один із важливих етапів надання медичної допо-
моги підліткам та молоді. Тому спілкування та надання медичної допомоги цьому контингенту населення потребує знання не тільки анатомо-
фізіологічних особливостей та особливостей перебігу захворювань у підлітковому віці, а й знання психічного, психосексуального та психосоціаль-
ного розвитку підлітка. Все це передбачає використання у роботі лікаря, який обслуговує підлітків принципів консультування. 

Таким чином, для роботи з підлітками повинні бути підготовлені фахівці, які надають допомогу підліткам та молоді через розуміння їх 
проблем і спільний пошук шляхів їх вирішення задля зміни ризикової поведінки, збереження здоров’я. Саме цьому приділяється достатньо 
уваги на циклах спеціалізації, передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення на кафедрі підліткової медицини ХМАПО. 
Крім викладання суто медичних питань, в процесі навчання багато уваги приділяється формуванню комунікативних навичок, вихованню 
доброзичливого ставлення до підлітка. Це обумовлює використання в процесі навчання новітніх технологій: інтерактивні семінари, рішен-
ня ситуативних задач, рольові ділові ігри, кейс-метод, VIPP – метод. Передача та узагальнення досвіду спілкування та надання медичної 
допомоги підліткам потребує іншої моделі, ніж традиційна пасивна «лекційна» модель навчання. На його зміну приходить навчальний про-
цес з активним залученням до прийняття рішень. Прийняття рішення слухачем базується на основі індивідуального аналізу, групової дис-
кусії та наставництва викладача. Використання перелічених технологій є оптимальним, тому що їх інтерактивна природа відповідає стилю 
навчання дорослих людей, допомагає розвивати навички з комунікації для ефективного спілкування з підлітками.

+/'%$)38!'*%>/!&+ ')*+,(; & <%';0(3 +$)*1!$!1(-

F&'K'&'(# 2.F., V'A,-.' :.*.
F.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/. 5.5.N'D'/'9,?3,

/. 817*, 6-&.7#.

Національні та міжнародні рекомендації стосовно лікування бронхіальної астми у дітей пропонують для базисної терапії, окрім 
топічних стероїдів та гормонів, використовувати антилейкотриєнові препарати, які відіграють суттєву роль у зменшенні проявів алер-
гічного запалення бронхів.
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9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням знаходилось 34 дітей віком від 6 до 12 років з бронхіальною астмою в стадії загострення. 
Інтермітуючу бронхіальну астму мали 9 дітей, персистуюча бронхіальна астма легкого ступеня тяжкості діагностована у 14 дітей, серед-
ньотяжка – у 11 дітей. Алергічний риніт відмічався у 20 хворих. 

Дітям з інтермітуючою бронхіальною астмою та 8 хворим з персистуючою астмою легкого ступеня тяжкості проводилась монотера-
пія монтелукастом натрія. В базисній терапії 6 дітей з персистуючою астмою легкого ступеня тяжкості та усіх обстежених з середньо-
тяжкою астмою, крім монтелукасту, використовували флутиказона пропіонат.

Після 3 місяців лікування контроль над симптомами бронхіальної астми був досягнутий у 32 (94,1%) дітей. Інтермітуюча бронхіальна астма 
стала контрольованою у 8 хворих завдяки використанню тільки монтелукасту. У 7 дітей з легкою персистуючою астмою зникла потреба у 
використанні бета-агоністів при застосуванні монотерапії монтелукастом. Шістнадцятьом хворим вдалося знизити дозу кортикостероїдів і 
досягти контролю при використанні комбінованої терапії монтелукастом та топічними стероїдами. Покращення спірографічних показників 
відмічалось у 8 (23,5%) дітей з середньотяжкою астмою. Після базисної терапії значення ОФВ1, ПШВ та ІТ знаходились у межах норми (87-104%) 
у 33 (97,1%) обстежених дітей. У більшості хворих (79,4%) знизилась гіперреактивність бронхів, що визначалось у пробах з фізичним наванта-
женням. Терапія монтелукастом сприяла зниженню кількості еозинофілів у мокротинні і носовому слизу. Позитивний результат у лікуванні 
алергічного риніту був досягнутий у 19 (80%) дітей, серед яких монотерапія монтелукастом була проведена у 12 обстежених.

&ENOAPQE. Таким чином, використання монотерапії антилейкотриєновими препаратами можна вважати єфективним у більшості 
випадків (88,8 %) при інтермітуючій астмі та у 50% випадків легкої персистуючої астми, при алергічному риніті (63,3%). Включення 
монтелукасту у базисну терапію дозволяє знизити об’єм гормональної терапії з досягненням контролю у пацієнтів з персистуючою 
астмою легкого та середнього ступеня тяжкості. Інгібітори лейкотриєнових рецепторів пригнічують запальні процеси і запобігають 
прогресуванню патології. 

&,$%& &/5'*(6/7!5'*!#/%. (/:)82(3 ( ,+'!$!1(- 
+/')/+'+$7/!1! ,)*(!<5 /+ "'+/ ")*2)&!R"5<%//!- "%"')9% 

G,N-9=,-.' 5.C., :'8'Q<- 2.!., +,",;<-,JE ).2.
".%'&$=,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. ".%'&$II3, 6-&.7#.

Стан здоров’я дітей вважається інтегральним показником добробуту країни. Незважаючи на значні досягнення в профілактиці 
ускладнень вагітності, залишаються високими внутрішньоутробне інфікування і гестози, що може призводити до проникнення до 
плода чужорідних антигенів і структурних ушкоджень серця з подальшими негативними наслідками протягом життя.

9?@F. Клінічне і експериментальне вивчення впливу патології антенатального періоду і внутрішньоутробних інфекцій на стан 
серцево-судинної системи дозволить покращити здоров’я дітей. З урахуванням вищенаведеного, було проведено клініко-
експериментальне дослідження.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням перебувало 133 дитини: 45 з кардитами на тлі вродженого токсоплазмозу, 20 з кардитами на тлі 
інфекцій вірусно-бактеріальної етіології, 20 з вродженим токсоплазмозом без ознак кардитів, вроджених вад серця, 20 умовно здорових дітей 
від матерів з прееклампсією легкого ступеня під час вагітності. Контрольну групу склали 28 здорових дітей. Всім дітям проведено комплексне 
клініко-інструментальне обстеження з включенням допплерехокардіографії, холтерівського моніторування ЕКГ, визначення катехоламін- та 
інсуліндепонуючої функції еритроцитів. Проведено анатомо-експериментальне дослідження впливу внутрішньоутробного введення антиге-
нів щурам (імуноглобулін людський, вакцина «Ваксигрип») на морфогенез серця в постнатальному періоді за методом М.А. Волошина. 

У дітей з кардитами обох груп виявлено напруження регуляції серцевого ритму (зниження загальної потужності спектра, відносна 
гіперсимпатикотонія, виражені порушення реполяризації, подовження інтервалу QTc), прояви ремоделювання міокарда лівого шлу-
ночка за типом концентричного ремоделювання з достовірним в порівнянні з показниками здорових дітей підвищенням відносної 
товщини стінок, маси і індексу маси міокарда лівого шлуночка, підвищення депонування катехоламінів і фазні зміни депонування 
інсуліну в еритроцитах, що свідчило про надлишкову активацію симпатоадреналової системи та недостатність репаративних процесів. 
У дітей з кардитами вірусно-бактеріальної етіології через 7-12 місяців вищезазначені показники наближались до показників здорових 
дітей, що свідчило про завершення патологічного процесу. У дітей з кардитами з вродженим токсоплазмозом вищезазначені зміни 
мали тільки тенденцію до нормалізації, але зберігались і через 7-12 місяців від початку лікування. У дітей з патологією антенатального 
періоду і з вродженим токсоплазмозом без уражень серця виявлені менше виражені, але аналогічні порушення серцевого ритму, 
реполяризації, підвищення депонування в еритроцитах як катехоламінів, так і інсуліну. В експерименті у антигенпремійованих тварин 
виявлено зниження відносної маси серця на тлі надлишкової маси тіла, зниження частки кардіоміоцитів з одночасним підвищенням 
частки сполучнотканинного компоненту міокарда з ранніх строків постнатального періоду до 60-ї доби життя, підвищення вмісту глі-
когену в кардіоміоцитах шлуночків на 60-у добу життя, що відповідає підлітковому віку людини.

&ENOAPQE. З урахуванням отриманих даних обґрунтована гіпотеза антигенного впливу в антенатальному періоді на формування 
метаболічного синдрому, патології серцево-судинної системи в подальшому житті.



62

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Июль/Август 2013     Том 4     №1

2)*5$!,$+49(/ ;8 9+*8)* "'+/5 +/'%!8"%<+/'/!- "%"')9%
5 <(')3 (4 *)+8'%&/%9% +*'*%'+9% 5 &(8!&!95 +",)8'(

G<=.'(# 1.!.
!" «LAD.#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)()», /. LAD.#+,-, 6-&.7#.

У структурі ревматичних захворювань провідне місце посідає патологія кістково-м’язової системи, у тому числі реактивні артри-
ти (РеА). У патогенезі даної групи захворювань провідну роль відіграє запальний процес як універсальна реакція організму, що 
супроводжується переокисним окисленням ліпідів. Захист організму забезпечується наявністю антиоксидантної системи, одним 
із основних та стійких компонентів якої є церулоплазмін (ЦП). ЦП – це гострофазовий білок плазми (період напіврозпаду 6 діб), 
відноситься до α2-глобулінів. Більша частина ЦП синтезується гепатоцитами печінки та епітеліоцитами легенів. Захисна функція 
ЦП багатогранна й пов’язана, в першу чергу, з антирадикальною здатністю білка інгібувати активні кисневі метаболіти, поперед-
жати окислення ліпідів у зруйнованих мембранах клітин. ЦП може діяти як прооксидант або як антиоксидант у залежності від 
впливу різноманітних факторів. 

9?@AB дослідження було визначення стану антиоксидантної системи за даними рівня церулоплазміну в сироватці крові дітей із 
реактивними артритами у віковому аспекті.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під наглядом перебувала 161 дитина із РеА. За віком було сформовано 4 підгруппи: перша – 36 дітей, середній 
вік – 3,18±0,14 року, друга – 32 дитини, середній вік – 5,56±0,17 року, третя – 45 дітей, середній вік – 9,55±0,19 року, четверта – 48 дітей, 
середній вік – 14,97±0,17 року. 

Вміст ЦП визначався методом Равіна за допомогою набору реактивів «Для визначення вмісту церулоплазміну» виробництва 
АТ «Реагент» (м. Дніпропетровськ, Україна) на спектрофотометрі «Solar» PV-1251C у перші три доби після вступу дитини до ста-
ціонару. 

Отримані дані свідчили, що у дітей перших трьох вікових підгруп спостерігалось підвищення ЦП відповідно в 69,4% – 65,6% – 64,4% 
випадків, що вірогідно відрізнялось від показників четвертої вікової підгрупи, де підвищення рівня ЦП відмічено тільки у 24,4% паці-
єнтів. Середній рівень ЦП у вікових підгрупах відповідно становив: у першій – 350,3±15,6 мг/л, другій – 322,7±12,9 мг/л, третій – 
275,17±13,2 мг/л, четвертій – 255,69±9,9 мг/л. Як свідчать отримані результати, за середніми даними спостерігається поступове зни-
ження рівня ЦП у дітей, хворих на РеА (відповідно Р1>0,05, Р2<0,05, Р3>0,05, Р4<0,001). 

При індивідуальному аналізі встановлено, що рівень ЦП корелював із гостротою та тяжкістю перебігу запального процесу. 
&ENOAPQE. Таким чином, отримані дані свідчили про напруження антиоксидантного захисту у дітей із реактивними артритами, 

поступове зниження рівня ЦП з віком, що обґрунтовує доцільність динамічного спостереження даного показника у пацієнтів на тлі 
лікування та вивчення його взаємозв’язків з іншими гострофазовими показниками.

,*!:($+8'%0/+ *!#!'+ <($7/%0/%. $(8+*(&R,)<(+'*(&
,!$(8$(/(0/!1! &(<<($)//; `5 (&+/!R:*+/8(&"78!- 8$(/(0/!- 

9("78!- $(8+*/( 4+ ,)*(!< 2010R2012 *!8%

G%"J'(# +.G., :#.%- R.:.
4$+,-. 01)32. -9$#$2#. 9$-.&#3, %'9$-9$#$2#( *$00$9(##3 :5, 
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Важко переоцінити значення профілактичних щеплень в профілактиці дитячих інфекційних захворювань. Тому приділяється 
дуже багато сил і уваги імунопрофілактиці. Ефективність профщеплень залежить від багатьох факторів. Велике значення має 
дотримання термінів проведення вакцинації і ревакцинації. Імунопрофілактика дітей проводиться згідно з індивідуальними 
календарями профщеплень. Вакцинація і ревакцинація дітей проводиться тільки в кабінеті профщеплень лікарем дитячої полі-
клініки. Кожна дитина перед профщепленнями обстежується і оглядається обов'язковою термометрією. Особлива увага приді-
ляється дітям з алергічними захворюваннями, тим, що мали в анамнезі реакції на профщеплення, дітям з ураженням нервової 
системи та часто хворіючим. Дітям з обтяженим алергологічним анамнезом профщеплення проводиться на фоні десенсибілізу-
ючої терапії, деяким в умовах стаціонару. Тимчасові і тривалі протипоказання до профщеплень оформляються на імунологічній 
комісії. 

Відмічається зростання відсотків охоплення дітей профілактичними щепленнями по всіх вікових категоріях. Так, всього охоплено 
вакцинацією по відділенню 97,6% у 2012 році, проти 96,8% у 2011 році, та 47,3% – у 2010 році відповідно. В 2010р. низький відсоток 
виконання пов'язаний з недостатньою кількістю вакцини і несвоєчасним забезпеченням її протягом року, а також з антипропагандою 
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в засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса) стосовно вакцинації дітей, що призвело до масових відмов батьків від вакци-
нації. Спостерігається незначне зниження охоплення ревакцинацією проти дифтерії у 2011 та 2012 роках. Встановлено, що у 2012 році 
показник ревакцинації становив 86,8%, в порівнянні з 2011 роком – 87,0% та 97,1% у 2010 році відповідно. Верифіковано значне охо-
плення дітей вакцинацією проти поліомієліту та кору. Рівень охоплення дітей вакцинацією у 2012 році проти поліомієліту становив 
97,7% в порівнянні з 2011 роком – 96,8% та 2010 роком – 34,1% відповідно. Практично аналогічна картина показника охоплення 
щеплення проти кору, 2012 рік – 99,6%, 2011 рік – 99,0%, 2010 рік – 55,3% відповідно.

&ENOAPQE. Тож важливим чинником у сприянні високій активності батьків в охоплені щепленням дітей, поряд із медичним 
працівником, залишаються засоби масової інформації, що часто спотворюють інформацію. Сприянням у вирішенні даної про-
блеми повинні бути ті ж ЗМІ, які висвітлюють проблематику при участі батьків, журналістів, практичних лікарів і провідних 
спеціалістів Міністерства охорони здоров’я. Розуміння батьками важливості профілактичних щеплень необхідно постійно 
висвітлювати, роз’яснювати по телебаченню у невеличких мультимедійних відеосюжетах рекламного характеру із соціальним 
вмістом.

!2(/8+ ):)8'%&/!"'( :+*9+8!')*+,(- 5 <(')3 4 .*!/(0/!= 
1+"'*!<5!<)/+$7/!= ,+'!$!1(>=, +"!2(3!&+/!= 4 CAGA [ 

,!4%'%&/%9% 6'+9+9% HELICOBACTER PYLORI

G%;,-.' C.2.
>$##1?,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/. 4.B. C1&'D'*., 

/. >$##1?3, 6-&.7#. 

Основним етіологічним чинником у розвитку запального процесу шлунка та дванадцятипалої кишки є бактерія Helicobacter 
pylori. Доведено, що цією бактерією інфіковано понад 50% населення в розвинених країнах та до 90% населення в країнах, що 
розвиваються. Прогрес у розв’язанні проблеми інфекції Helicobacter pylori пов’язаний насамперед з відмовою від хаотичного 
призначення індивідуальних схем та переходом на фіксовані фармакокінетично та фармакодинамічно збалансовані комбінації 
лікарських засобів. Основними вимогами до схем антигелікобактерної терапії у дітей згідно з рішеннями європейських консен-
сусів щодо діагностики та лікування інфекції Helicobacter pylori є необхідність її ерадикації на рівні не менше, ніж 80%, не вико-
ристання схем квадротерапії у дітей та заборона збільшення дози антибіотиків і антисекреторних фармакопрепаратів удвічі. 

На сьогодні залишається актуальною проблема вибору оптимальних схем лікування хворих з хронічною гастродуоденальною 
патологією (ХГДП), асоційованою з Helicobacter pylori, оскільки досі жодна з існуючих схем не має 100% рівня ерадикації цієї 
бактерії. Триває вивчення нових лікарських засобів, підбір оптимальних доз антимікробних препаратів, послідовності і тривалос-
ті їх призначення. Також триває дискусія щодо вибору антигелікобактерної терапії залежно від наявності цитотоксичних штамів 
Helicobacter pylori.

9?@AB нашої роботи було визначити ефективність 10-денної схеми антигелікобактерної терапії зі збільшенням дози амокси-
циліну на 50% у дітей з ХГДП, асоційованою з цитотоксичними штамами Helicobacter pylori.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 90 дітей з ХГДП, асоційованою з Helicobacter pylori, віком від 12 до 18 років, які проходили 
стаціонарне обстеження та лікування в гастроентерологічному відділенні Вінницької ОДКЛ. Враховуючи середній вік обстеже-
них пацієнтів ((13,18 ± 2,73) року), схема антигелікобактерної терапії включала: омепразол (40 мг/добу) + амоксицилін (750 мг 2 
рази на добу) + «Ніфурател» (15 мг/кг). Хворих було розподілено на три групи по 30 пацієнтів. Першу групу склали пацієнти, інфі-
ковані CagA(–) штамами Helicobacter pylori, які отримували стандартну потрійну 7- денну антигелікобактерну терапію; другу – 
пацієнти, інфіковані CagA(+) штамами Helicobacter pylori, які також отримували стандартну потрійну терапію курсом 7 днів; третю 
— діти з CagA(+) штамами Helicobacter pylori, які отримували потрійну терапію впродовж 10 днів зі збільшенням дози антибіоти-
ка на 50% протягом перших 3 днів застосування з подальшим переходом на стандартну дозу.

Ефективність терапії оцінювали на підставі динаміки клінічної картини хронічної гастродуоденальної патології больового, дис-
пепсичного, астеновегетативного синдромів та ступеня ерадикації Helicobacter pylori.

&ENOAPQE. Виявлено, що у дітей з CagA(+) штамами Helicobacter pylori, при 10- денній ерадикаційній терапії спостерігалася 
більш позитивна динаміка клінічних синдромів в порівнянні з групою дітей, що отримували 7-денне лікування. Крім того, рівень 
ерадикації Helicobacter pylori у дітей з цитотоксичними штамами при 10-денній терапії становив 93,33%, що на 10% перевищува-
ло аналогічний показник дітей з 7- денним курсом лікування.
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9?@F. Дослідження присвячене визначенню рівнів інтерлейкіну (IL) -12 та IL-13 у дітей з бронхіальною астмою (БА) і обструктивним 
бронхітом (ОБ) та динаміки зазначених показників на фоні лікування.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 49 дітей віком від 2 до 6 років, які були розділені на групу дітей, хворих обструктивним бронхітом 
(n=21) та бронхіальною астмою (n=28). Групу контролю склали 12 умовно здорових дітей. 

Було виявлено достовірно нижчий (p<0,01) рівень IL-12 у дітей з БА у порівнянні з показниками здорових дітей (118,35±10,97 пг/мл 
проти 212,06±21,23 пг/мл). IL-12 у дітей з ОБ був нижчим, ніж у здорових дітей (178,93±16,65 пг/мл), але різниця показників не досягала 
достовірних значень. При порівнняні показників дітей з ОБ та БА (178,93±16,65 пг/мл проти 118,35±10,97 пг/мл) рівень IL-12 був досто-
вірно вище у дітей з ОБ (p=0,01).

При співставленні рівнів IL-13 встановлено достовірно вищий рівень (p<0,01) цитокіну у хворих на ОБ та БА у порівнянні з рівнями 
показників здорових дітей (27,37±5,50 пг/мл і 26,42 ±4,83 пг/мл проти 4,91±1,76 пг/мл відповідно). При цьому рівні IL-13 в групах дітей 
з ОБ та БА достовірно не відрізнялися. 

На фоні лікування відмічалася тенденція до зростання IL-12 як в групі дітей з БА (з 118,35±10,97 пг/мл до 141,52±22,04 пг/мл), так і в 
групі дітей з ОБ (з 178,93±16,65 пг/мл до 191,44±18,55 пг/мл), але різниця не була значущою (p>0,30). 

При розгляді показників IL-13 на фоні лікування було відмічено його достовірне зниження в групі дітей ОБ з 26,42 ±4,83 пг/мл до 
13,16±3,56 пг/мл (p=0,04), тоді як в групі дітей з БА рівень IL-13 змінився незначно (з 27,37±5,50 пг/мл до 25,35±9,29 пг/мл) і зберігався 
на достовірно вищому рівні (p=0,03) у порівнянні з показниками здорових дітей (4,91±1,76 пг/мл). При порівнянні показників IL-13 у 
дітей з ОБ після лікування (13,16±3,56 пг/мл) і здорових дітей (4,91±1,76 пг/мл) достовірної різниці показники не досягали (p=0,10). 

&ENOAPQE. Збереження високого рівня IL-13 у дітей на фоні лікування потребує додаткового дослідження і визначення його повної 
ролі в імунологічних механізмах алергічних захворювань.
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Дослідження останніх років довели, що активність і характер запалення та імунної відповіді при інфекційно-запальних захворюван-
нях органів дихання зумовлюються рівнем експресії фактора транскрипції NF-kB, активація якого індукується патоген-асоційованими 
молекулярними структурами (PAMP) інфекційних агентів. 

9?@AB даного дослідження було визначення маркерів алергічного запалення в активну фазу запального процесу при гострому 
обструктивному бронхіті (ГОБ) у дітей перших трьох років життя та динаміки цих показників в періоді реконвалесценції захворювання 
в залежності від рівня експресії нуклеарного фактора транскрипції NF-kB. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під нашим спостереженням знаходилося 42 дитини раннього віку, серед них 18 дітей віком від 6 до 12 міс. 
(42,9%) та 24 дитини віком 1-3 роки (57,1%), з гострим обструктивним бронхітом, які перебували на стаціонарному лікуванні в інфек-
ційному відділенні №3 КЗ «Дніпропетровська МДКЛ №1» ДОР. У всіх дітей на початку захворювання та в періоді реконвалесценції про-
водилося визначення вмісту у сироватці крові загального IgE методом електрохемілюмінесцентного імуноаналізу (ECLIA), IL-13 за 
допомогою імуноферментного аналізу (ELISA) та рівня експресії транскрипційного фактора NF-kB в лімфоцитах периферійної крові 
методом проточної цитометрії. За гендерною ознакою серед обстежених дітей першого року життя та серед дітей 1-3 років переважа-
ли хлопчики (83,3% та 66,7% відповідно). За даними анамнезу, 16,7% дітей 6-12 міс. та 50% дітей старше року раніше вже хворіли на 
ГОБ. Майже кожна друга дитина першого року життя мала хворих на алергічні захворювання родичів, переважно по лінії матері. У 
родинах дітей другого та третього років життя алергологічні хворі однаково часто виявлялися як по материнській, так і по батьківській 
лінії, при цьому обтяжена спадковість відзначалася у 70,8% спостережень. Результати проведених імунологічних досліджень показали 
наявність активності алергічного запалення на початку захворювання у 52,4% пацієнтів. За віковою ознакою це були переважно діти 
другого та третього років життя (63,6%). Середня концентрація IgЕ перевищувала нормальні показники більш ніж у 2 рази і складала 
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у дітей 6-12 міс. 36,4 МО, у дітей другого та третього років життя – 128,5 МО. Вміст IL-13 знаходився в межах фізіологічної норми та у 
середньому складав 4,4 та 4,0 пг/мл відповідно. В періоді реконвалесценції рівень IgЕ залишався підвищеним у 27,8% дітей, переважно 
першого року життя (60%). При цьому у 6 (14,3%) дітей 6-12 міс., у яких на початку захворювання концентрація IgЕ перевищувала віко-
ві норми у 5 та більше разів, у періоді реконвалесценції вміст IgЕ ще підвищувався. Середній вміст IgЕ у сироватці крові дітей першого 
року життя в періоді реконвалесценції склав 49,2 МО, у дітей другого та третього років життя – 89,3 МО, в той же час концентрація IL-13 
зберігалася нормальною у всіх дітей і склала в середньому 4,9 пг/мл у дітей 6-12 міс. та 4,6 пг/мл у дітей старше року. 

&ENOAPQE. Зміни рівня експресії NF-kB в динаміці перебігу ГОБ корелювали зі змінами вмісту IgЕ: у дітей першого року життя вияв-
лено тенденцію до зростання, у дітей другого та третього років життя – до зниження середніх значень відносної кількості лімфоцитів, 
що експресують нуклеарний фактор транскрипції NF-kB та рівень його експресії. 
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В останні роки все більше уваги приділяється так званому метаболічному синдрому (МС), який має значний вплив на формування 
стану здоров’я дорослого населення та підлітків у всьому світі. Особливе значення метаболічний синдром має у підлітків у зв’язку з 
наростанням поширеності даної патології, несприятливими наслідками з боку серцево-судинної та ендокринної систем. У зв’язку з 
цим привертають до себе увагу питання діагностики даної патології у дитячого населення. 

9?@AB нашого дослідження було встановлення вікових особливостей артеріального тиску у дітей з МС у порівнянні з дітьми з пер-
винною артеріальною гіпертензією. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами використовувались критерії першого міжнародного конгресу з переддіабету (2005), вони є більш жор-
сткими у порівнянні з іншими за такими показниками, як об’єм талії, ЛПВЩ, рівень глюкози. Під нашим спостереженням знаходилось 
54 підлітки віком 13-17 років з діагнозом ожиріння, які страждають на підвищений артеріальний тиск. У 14 підлітків було встановлено 
діагноз метаболічного синдрому на підставі критеріїв міжнародної діабетичної асоціації (надлишкова вага тіла, збільшений артеріаль-
ний тиск, підвищення рівня β-ліпопротеїдів). У всіх дітей з МС індекс ваги тіла був більшим за 25. Середній вік хлопців та дівчаток 
складав 14 років. Маса тіла хлопчиків коливалась у межах 87,7±1,5 кг, дівчаток – 73,9 ± 1,6 кг. Індекс маси тіла складав 28,52 і 28,36 від-
повідно. Зріст хлопчиків був значно вищим, ніж дівчаток – 175,2±3,8 см і 160,7±2,9 см відповідно. Звертає на себе увагу той факт, що, 
незважаючи на значну різницю у зрості хлопчиків та дівчаток, ІМТ був майже однаковим, що вказує на схожість метаболічних процесів 
в обох групах. При дослідженні артеріального тиску було встановлено, що рівень систолічного та діастолічного тиску у хлопчиків був 
вищим, ніж у дівчаток, що збігається з показниками АТ у дорослого населення. Так, у хлопчиків у віці 13 років АТ коливався у межах 
140/80 мм рт.ст., у дівчаток – 138/75 мм рт.ст., у віці 17 років – 151/94 та 146/88 мм рт.ст. відповідно. У дітей без метаболічного синдрому, 
які знаходились на стаціонарному лікуванні з приводу первинної артеріальної гіпертензії, показники артеріального тиску були нижчи-
ми в порівнянні з дітьми без МС в усіх вікових групах. Звертає на себе увагу той факт, що зі збільшенням віку показники артеріального 
тиску збільшувались як у хлопчиків, так і у дівчаток. Також слід відзначити, що серед підлітків з метаболічним синдромом значно пере-
важали хлопчики (64%). Жировий гепатоз у дітей з МС спостерігався в 28% випадків, тоді як у дітей без МС – тільки в 5,9% випадків. 
Клініка жирового гепатозу не відрізнялася від такої у дорослих і включала гепатомегалію, тимчасове незначне підвищення АлАт, АсАт, 
ущільнення тканини печінки на УЗД, знижену толерантність до жирної їжі, періодичні болі в правому підребер'ї. Так само у підлітків з 
МС частіше спостерігалися зміни на ЕКГ, що характеризувалися тахікардією, порушеннями метаболічних процесів в міокарді, зниже-
ною толерантністю до фізичного навантаження. У 35% хворих спостерігалася незначна гіпертрофія лівого шлуночка і збільшення роз-
мірів серця, що можна пояснити стійким підвищенням артеріального тиску і ожирінням. 

&ENOAPQE. При дослідженні загального холестерину і β-ліпопротеїдів більш високий рівень обох показників був виявлений у хлоп-
чиків у віці 17 років, що вказує на взаємозв’язок між біохімічними порушеннями та рівнем артеріального тиску у підлітків. 
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Проблеми артеріальної гіпертензії (АГ), надмірної маси тіла та/або ожиріння у дітей нині розглядаються як провідні в сучасній меди-
цині, оскільки представляють загрозу ранньої інвалідизації і скорочують тривалість життя. Крім того, найбільш ранніми проявами 
метаболічного синдрому (МС), на думку деяких авторів, є ожиріння з супутньою дизліпідемією і АГ. Метаболічний синдром є комплек-
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сом взаємопов’язаних порушень вуглеводного і жирового обміну, а також механізмів регуляції артеріального тиску (АТ), функцій 
ендотелію, в основі розвитку яких лежить зниження чутливості тканин до інсуліну – інсулінорезистентність (ІР). Більшість змін у рамках 
МС починають формуватися вже в дитячому віці і тривалий час протікають безсимптомно. Особливе значення метаболічний синдром 
має у підлітків у зв’язку з наростанням поширеності даної патології, несприятливими наслідками з боку серцево-судинної та ендокрин-
ної систем. У зв’язку з цим привертають до себе увагу питання діагностики даної патології у дитячого населення.

 9?@AB нашого дослідження було встановлення вікових особливостей артеріального тиску та біохімічних порушень у дітей з МС у 
порівнянні з дітьми з первинною артеріальною гіпертензією.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами використовувались критерії першого міжнародного конгресу з переддіабету (2005), вони є більш жор-
сткими у порівнянні з іншими за такими показниками, як об’єм талії, ЛПВЩ, рівень глюкози. Під нашим спостереженням знаходилось 
54 підлітки віком 13-17 років з діагнозом ожиріння та підвищеним артеріальним тиском. У 14 підлітків було встановлено діагноз мета-
болічного синдрому на підставі критеріїв міжнародної діабетичної асоціації (надлишкова вага тіла, збільшений артеріальний тиск, 
підвищення рівня β-ліпопротеїдів). У всіх дітей з МС індекс маси тіла був більшим за 25. Середній вік хлопців та дівчаток був 14 років. 
Маса тіла хлопчиків коливалась у межах 87,7±1,5 кг, дівчаток – 73,9±1,6 кг. Індекс маси тіла складав 28,52 і 28,36 відповідно. При дослі-
дженні артеріального тиску було встановлено, що рівень систолічного та діастолічного тиску у хлопчиків був вищим, ніж у дівчаток, що 
збігається з показниками АТ у дорослого населення. Так, у хлопчиків у віці 13 років АТ коливався у межах 140/80 мм рт.ст., у дівчаток 
– 138/75 мм рт.ст., у віці 17 років – 151/94 та 146/88 мм рт.ст. відповідно. У дітей без метаболічного синдрому, які знаходились на стаці-
онарному лікуванні з приводу первинної артеріальної гіпертензії, показники артеріального тиску були нижчими в порівнянні з дітьми 
без МС в усіх вікових групах. Також слід відзначити, що серед підлітків з метаболічним синдромом значно переважали хлопчики (64%). 
При дослідженні рівня загального холестерину у підлітків було встановлено, що найбільший його рівень спостерігався у хворих на МС 
– 5,1±011 ммоль/л, у хворих на ожиріння та ПАГ він коливався в межах 4,58±0,17 ммоль/л, у підлітків з ПАГ він був 4,33±0,12 ммоль/л. 
Рівень ліпопротеїдів високої щільності у підлітків з МС був більш низьким (1,14±0,09 ммоль/л) у порівнянні з підлітками з ожирінням 
(1,48±0,1 ммоль/л) та ПАГ (1,45±0,11 ммоль/л). При дослідженні ЛПНЩ у підлітків з МС їх рівень коливався в межах 2,48±0,12 ммоль/л, 
у підлітків з ожирінням та ПАГ – 2,36±0,13 ммоль/л, у підлітків з ПАГ – 2,24±0,1 ммоль/л. 

&ENOAPQE. При дослідженні загального холестерину та β-ліпопротеїдів більш високий рівень обох показників був виявлений у 
хлопчиків віком 17 років, що вказує на взаємозв’язок між біохімічними порушеннями та рівнем артеріального тиску у підлітків.
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Известно, что эндотелий выполняет ключевую функцию в регуляции тонуса сосудов, роста сосудов и в балансе профибринолити-
ческой и протромбогенной активности. Решающую роль при этом играет образующаяся в эндотелии окись азота (NO). Окись азота 
выполняет важную функцию в регуляции коронарного кровотока, а именно, расширяет или суживает просвет сосудов в соответствии 
с потребностью. Другие факторы, например, ацетилхолин, воздействует на синтез NO, одновременно обладает способностью через 
сокращение гладких мышечных клеток вызывать вазоконстрикцию. Если функция эндотелия в норме, то превышает вазодилатирую-
щее действие ацетилхолина. При повреждении эндотелия равновесие нарушается в сторону вазоконстрикции. Неравновесие между 
вазодилатацией и вазоконстрикцией определяет состояние, которое называется эндотелиальной дисфункцией.

2?HMB работы явилось изучение эндотелиальной функции у детей больных реактивным артритом (РеА).
9F@?CEFHX E I?@AJX. Обследовано 33 ребёнка больных РеА. Острое течение диагностировано у 17, рецидивирующее и затяжное у 9 и 7 

детей соответственно. Контрольную группу составили 33 здоровых ребёнка. Функция эндотелия определена по данным эндотелийзависимой 
вазодилатации (ЭЗВД) с помощью манжеточной пробы, позволяющей косвенно оценить уровень выработки NO (D.Celermajer; 1992). Дисфункцией 
эндотелия (ЭД) считается прирост диаметра плечевой артерии через 60с ≤10% или появление парадоксальной реакции.

Параллельно с оценкой диаметра исследуемой артерии проводили динамический мониторинг изменения скоростных показателей 
кровотока с последующим определением индекса реактивности (ИР), который оценивается как отношение времени скорости крово-
тока после пробы к аналогичному показателю до пробы.

Оценка типа реакции у больных и контроле установила, что в обеих группах лиц с выраженной и умеренной ЭД, а также парадок-
сальной реакции не обнаружено.

При остром течении РеА лёгкая ЭД определена только среди больных детей (у 8,6%; р<0,05), преддисфункция у 65,7% больных 
(р<0,001).

При рецидивирующем течении РеА лёгкая ЭД выявлена у 11,1%, а преддисфункция эндотелия у 77,8% больных (р<0,001).



67

ПЕДИАТРИЯ

При затяжном течении лёгкая ЭД была характерна для 35,8% больных (р<0,001), преддисфункция эндотелия определялась у 57,1% р<0,05).
При оценке ИР отрицательная реакция, определяющая напряженность регуляторных механизмов ЭД, обнаружена у 42,9% больных 

при остром, у 50% при рецидивирующем и 80% при затяжном течении РеА и не установлена среди здоровых детей (р<0,001).
&XPAJX. У больных РеА в сравнении со здоровыми детьми выявлено высокодостоверное снижение показателей ЭЗВД, а также ИР. 

У больных РеА установлено напряжение механизмов ЭД, сочетающееся у части больных (1,2%) с дисфункцией, а в 65,7% случаев с 
преддисфункцией. У больных с затяжным течением РеА в сравнении с острым и рецидивирующим течением заболевания выявлены 
более значимые р<0,05 нарушения эндотелиальной функции.
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9?@F CADA@E – встановити сукупність факторів ризику (ФР), що впливають на несприятливий перебіг різних варіантів АГ у підлітків.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено комплексне обстеження з аналізом факторів ризику та оцінкою індексу маси тіла (ІМТ) за показниками 

зросту і ваги за перцентільними таблицями для визначення надлишкової маси тіла -НМТ (їх показники в межах від 85-ї до 97-ї перцентілі) та 
ожиріння – О (вище 97-ї перцентілі) у 93 юнаків віком 13–18 років із різними варіантами АГ: 38 – із первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ), 
25 – із АГ з НМТ (АГнмт) та 30- із АГ з О (АГо). Всім дослідженим проводилось клінічне обстеження з вивченням сімейного анамнезу з урахуван-
ням даних обтяженої спадковості (ОС) по серцево-судинних захворюваннях (ССЗ), ожирінню, цукровому діабету (ЦД) та визначенням модифі-
кованих ФР: частоти ознак гіподинамії, шкідливих звичок (паління, вживання алкогольних напоїв), харчового ризику (надмірне вживання 
кухонної солі, тваринних жирів, солодощів, здоби). Всім підліткам проводили добове холтерівське моніторування АТ, ехокардіографія .

&N@FOAPH?OA: майже 90% пацієнтів, незалежно від форми АГ, мали ОС по ССЗ, серед яких більшість – по гіпертонічній хворобі. Слід 
відзначити, що інсульт реєстрували в 23% сімей із групи АГ з ожирінням (АГо) і в поодиноких випадках із групи АГнмт та ПАГ, в той час 
як інфаркт міокарда (ІМ) відмічено лише в групі ПАГ (у 14% їх сімей) та в поодиноких випадках із групи АГнмт. Доведено також, що ОС 
по ССЗ, асоційована з О та ЦД, вірогідно частіше зустрічалася в групі АГо (у 96% проти 23% при ПАГ, р < 0,002) та в групі АГнмт (у 73% 
проти 23% при ПАГ, р<0,002). Аналіз модифікованих ФР показав, що гіподинамію мають переважно підлітки із груп АГо та АГнмт 
(майже 70% серед них не відвідують навіть шкільні заняття з фізкультури; в той час як в групі ПАГ, крім цих занять всіма обстеженими, 
16% регулярно займаються спортом). На сучасному етапі гіподинамії сприяє надмірне користування комп`ютером – більше 2/3 паці-
єнтів, незалежно від форми АГ, проводять за комп`ютером більше 3-4 годин щоденно. Палять регулярно 15% підлітків незалежно від 
форми АГ, слабо-алкогольні напої (ром-кола) вживали «іноді» продовж останнього року більше третини пацієнтів, також незалежно 
від форми АГ, а пиво (теж «іноді») вірогідно частіше вживали підлітки із групи АГнмт (36% проти 2% юнаків із ПАГ, р< 0,002) та із групи 
АГо (40% проти 2% юнаків із ПАГ, р< 0,002 ). Відносно харчового ризику, надмірне вживання кухонної солі «іноді» встановлено у 50% 
обстежених, незалежно від форми АГ; більше 10% серед них «досолюють страви без куштування». Серед тих, хто використовує в 
стравах переважно тваринні жири, більшість склали підлітки з груп АГнмт (40% проти 9% при ПАГ, р<0,05) та із АГо (50% проти 9% при 
ПАГ, р<0,05). «Часто» вживають здобу та солодощі (в тому числі солодкі газовані напої) також юнаки із групи АГо (70%), що втричі 
переважає кількість таких пацієнтів із групи ПАГ(22%) та із групи АГнмт (23%) .  

&ENOAPQE. Таким чином, у підлітків із різними варіантами АГ встановлено значне накопичення ФР, частина з яких є модифікованими. 
В групі АГо – це гіподинамія та негативні харчові пристрасті (надмірне вживання солі, тваринних жирів, здоби, солодощів і пива); в групі 
АГнмт – такі ж ФР, але частота вживання здоби та солодощів втричі менше в порівнянні з групою АГо; в групі ПАГ- надмірне вживання 
солі та неконтрольовані спортивні навантаження. Особливої уваги потребують пацієнти з АГнмт, які крім перелічених ФР мають НМТ з 
періоду раннього пубертату та наявність ОС по ССЗ, що асоційована з ожирінням та цукровим діабетом. 

1(,)*05'$%&("'7 <%.+$7/%. 6$;.(& 5 <(')3, .&!*%. /+ +'!,(0/5 
#*!/.(+$7/5 +"'95

3#?<- 3.>.
NA-'*1#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. O(&#$*?$, 6-&.7#.

&N@La. Бронхіальна астма (БА) розглядається як захворювання, що проявляється різними фенотипами, кожен з яких потребує спе-
цифічних методів діагностики, лікування. Так само пацієнти з окремими фенотипами мають високі ризики недосягнення контролю над 
захворюванням та персистенції симптомів бронхіальної астми на тлі стандартної профілактичної терапії.
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9?@F CADA@E – вивчити гіперчутливість бронхів у дітей, хворих на персистувальну бронхіальну астму, для оптимізації індивідуалізо-
ваного базисного лікування.

9F@?CGFHE G I?@AJE. На базі обласної дитячої клінічної лікарні (м. Чернівці) обстежено 50 дітей шкільного віку, хворих на персистувальну 
БА, які впродовж останніх трьох місяців отримували як базисне лікування інгаляційні глюкокортикостероїди. Групоформувальною ознакою 
вважали наявність у пацієнтів ознак атопії. До першої клінічної групи увійшли 25 дітей з обтяжливим сімейним алергологічним анамнезом та 
позитивними алерготестами з небактерійними алергенами. Групу порівняння склали 25 дітей з неатопічним фенотипом БА. Гіперчутливість 
дихальних шляхів визначали за результатами індексу бронходилятації, який вираховували за різницею об’єму форсованого видиху на першій 
секунді при вихідному дослідженні та через 15 хв. після інгаляції селективного швидкодіючого β2-адреноміметика. Результати обчислювали 
за допомогою біостатистики та клінічної епідеміології (розраховували абсолютний та відносний ризики, співвідношення шансів).

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Встановлено, що індекс бронходилятації в пацієнтів з атопічним фенотипом БА становив 14,7% (95% дові-
рчий інтервал (ДІ) 9,9-19,5%) і був достовірно вищим за аналогічний показник у дітей з неатопічним варіантом захворювання – 8,2% 
(95% ДІ 4,5-11,8%), Р<0,05. Абсолютний ризик збереження надмірної чутливості бронхів, який виявляли при наявності індексу бронхо-
дилятації вище 15,0%, у дітей з атопічною БА порівняно з пацієнтами другої клінічної групи, становив 8,0%, відносний ризик – 1,11 (95% 
ДІ 0,53-2,31) при співвідношенні шансів – 1,56 (95% ДІ 0,42-5,78).

&ENOAPQE. Пацієнти шкільного віку з атопічним фенотипом бронхіальної астми характеризуються більш виразною чутливістю 
дихальних шляхів до селективних β2-агоністів порівняно з дітьми, хворими на неатопічну форму захворювання. Ймовірно, більш 
ефективною тактикою базисного лікування у дітей з ознаками атопії, буде призначення комбінованих лікарських засобів, які містять 
пролонговані β2-адреноміметики (сальмотерол, формотерол).

8!9,7=')*/+; '!9!1*+:%; & <%+1/!"'%8) &*!V<)//!3 
,+'!$!1%% '!$"'!3 8%68% 5 <)')3 

3#<;'( S.V., !.<8'( V.!. 
P.E-(#)+-1@ 1#+)1)A) A+'*(&E(#+)*'*.#13 *&.2(@,

R(+%A;91-.#+-1@ #.A2#M@ ?(#)& W-+)&(##'@ /(01?1#+-'@ %'/'X1,
D. P.E-(#), 6=;(-1+).#

2?HM ENNH?JAPFOEU. Применения мультсканной компьютерной томографии (МСКТ) в диагностике врожденной патологии толстой 
кишки у детей с хроническими запорами.

9F@?CEFHX E I?@AJX. В отделении неотложной хирургии детского возраста Республиканского научного центра экстренной медицинской 
помощи (г. Ташкент) с 2006 года по настоящие время получили лечение 75 детей с различной патологией толстой кишки, страдающих хроничес-
кими запорами, из них 45 (60%) мальчиков и 30 (40%) девочек, в возрасте от 3 месяцев до 14 лет. Все пациенты поступили с клиникой острого 
живота: перфорации толстой кишки, острого аппендицита, острой кишечной непроходимости, заворотом толстой кишки, кишечной коликой. 

В ходе динамического наблюдения после исключения острой хирургической патологии больным проводилась инфузионная, спаз-
молитическая и симптоматическая терапия. После купирования болевого синдрома дети были обследованы с целью уточнения 
этиопатогенеза запоров. 

С целью подготовки толстой кишки перед исследованием детям с длительным анамнезом запоров назначали сифонные клизмы с гипер-
тоническим раствором в течение 3-4 дней. МСКТ-исследование проводилось на 40-срезном компьютерном томографе Brilliance фирмы 
Philips при следующих параметрах: 50-140 мАс, 80 кВ, толщина среза 1,5 мм. Сканирование осуществлялось в положении ребенка на спине 
после предварительного введения с помощью клизмы 1,5 л воды с добавлением 76% 20 мл контрастного вещества тразографа. 

*?KLHM@F@X E ADNLTJ?OE?. У 13 (43,3%) была диагностирована долихосигма, у 3 (10%) – болезнь Гиршпрунга, 7 (23,3%) – долихо-
колон или долихомегаколон, у 4 (13,4%) – цекоилеальный рефлюкс, у 3 (10%) – синдром мальротации. 

Критериями диагностики долихосигмы, по данным МСКТ, явилось удлинение сигмовидной кишки, формирование 2-х и более 
петель, расположение удлиненных петель сигмовидной кишки в правых отделах брюшной полости. Долихомегаколон выявляли на 
основании удлинения и расширения толстой кишки на всём её протяжении, цекоилеальный рефлюкс – на основании заполнения 
тонкой кишки контрастом в результате заброса её из толстой кишки.

С помощью 3D-реконструкции, двухмерных многополосных реконструкций определяли форму кишки, ее расположение, контуры, 
гауструацию, ширину просвета на всем протяжении, наличие деформаций контура, стенозов, наличие удлиненных отделов или 
добавочных петель толстой кишки. Трехмерный слепок просвета толстой кишки позволял выявить цекоилеальный рефлюкс, анома-
лии развития (долихосигма, долихоколон, мегаколон, болезнь Гиршпрунга). 

&XPAJX. Таким образом, при врожденной патологии толстой кишки у детей мультсканная компьютерная томография является 
более информативным методом обследования, с помощью 3D-реконструкции можно оценить толстую кишку, проводить срезы в 
различных участках, определять тактику дальнейшего лечения. 
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Хронические запоры у детей наблюдаются довольно часто в детской практике. Данная проблема представляет актуальность в 
плане выбора тактики лечения, оказания помощи зачастую без назначения лечения.

Для установления причины запоров выделяют две группы заболеваний: 1 – патология, относящаяся к хирургической, 2 – 
функциональные заболевания. Все заболевания хирургической группы – это большой раздел, включающий все пороки развития 
аноректальной области и толстой кишки, болезнь Гиршпрунга, мегадолихоколон, долихосигма, синдром Пайра, а также следствие 
перенесенных ранее оперативных вмешательств и повреждений прямой кишки. К группе функциональных расстройств, которые 
встречаются наиболее часто, относятся расстройства, связанные с поражением ЦНС, психическими заболеваниями, эндокринной 
патологией и большой группой заболеваний желудочно-кишечного тракта, характеризующихся нарушением проводимости и 
всасывания кишечного химуса. Наиболее частой причиной является нерегулярность приема пищи, несбалансированность пищевых 
компонентов, сознательная задержка стула, болезненность при дефекациях.

В некоторых случаях таким больным не назначается медикаментозное лечение, поскольку в этом нет необходимости. Определение 
правильного режима питания и регулирование стула с помощью клизм, как средства выработки и закрепления ежедневной дефека-
ции, приносит этим больным выздоровление. В случае дефекации плотными каловыми массами или стула в виде «овечьего кала» 
необходимо лабораторное обследование с целью выявления нарушения перевариваемости. Копрологическое исследование дает 
возможность судить о функциональных нарушениях таких органов, как поджелудочная железа и печень, что учитывается при назна-
чении лечения. Этим больным мы назначаем ферменты поджелудочной железы, а также желчегонные препараты для улучшения 
пищеварения, начиная с верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

В план лечения функциональных расстройств дефекации включаем диетотерапию с повышенным содержанием грубой пищи и 
клетчатки, физиолечение, ЛФК, препараты, усиливающие моторную функцию толстой кишки. Что касается слабительных средств, то в 
последнее время мы ограничиваем их применение из-за неблагоприятного влияния на слизистую толстой кишки и подслизистых 
нервных окончаний.

В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи (г. Ташкент) с 2006 по 2012 гг. на лечении находились 
70 детей, из них 42 (60%) мальчика и 28 (40%) девочек, в возрасте от 3 месяцев до 14 лет, большинство в возрасте от 3 до 14 
лет – 50 (71,4%), с расстройствами дефекации в виде хронических запоров. Все дети прошли стационарное обследование и 
лечение по поводу различных пороков и заболеваний толстой кишки, требующих как хирургического вмешательства, так и 
только консервативного лечения. 55 больных получали комплекс консервативных мероприятий и рекомендации по соблю-
дению режима питания, регулярности дефекации и выработки рефлексов. У 25 пациентов прибегли к оперативному вмеша-
тельству.

*!$7 ,+*!'%</!3 "$=/W & ,!<<)*V+/%% 9)"'/!1! %95/%')'+ 
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3,-=,-.' /.C., 3#"#;#Q U.U., H#%$<-# 1.:., L'6%$-<J.#T 2.Z., C&<[,-.' /.:.
K" «LAD.#+-1@ D'+A0.&+)*(##M@ /(01?1#+-1@ A#1*(&+1)()», D. LAD.#+-, 6-&.1#.

Известно, что слюна обладает выраженной антимикробной активностью благодаря содержанию бактериолитических ферментов 
(лизоцим), факторов местного иммунитета (секреторный иммуноглобулин А – sIgA) и неспецифической резистентности (активные 
нейтрофилы). В то же время местный иммунитет и неспецифическая резистентность, в том числе полости рта, являются достаточно 
автономными и отображают общую иммунную реактивность на уровне слизистых оболочек. В частности, хронические неспецифичес-
кие заболевания лёгких сопровождаются снижением уровня sIgA в слюне. Важная роль в функционировании многокомпонентной 
местной системы защиты органов полости рта принадлежит околоушным слюнным железам. Прежде всего они являются одним из 
основных источников лизоцима и sIgA. Причём концентрация в слюне иммуноглобулинов, вырабатывающихся паротидными 
слюнными железами, не зависит от концентрации их в крови. Однако нет данных о том, как изменяются состав и свойства паротидной 
слюны у часто и длительно болеющих детей во время болезни.
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2?HMB работы стало исследование изменений скорости паротидной секреции, уровня факторов местного иммунитета и неспеци-
фической резистентности в паротидной слюне часто и длительно болеющих детей во время болезни.

9F@?CEFHX E I?@AJX. Под нашим наблюдением находилось 62 ребёнка в возрасте от 5 до 7 лет (девочек – 28, мальчиков – 34). Все 
дети относились к группе часто и длительно болеющих. Иммунные показатели изучались в общей паротидной слюне здоровых на 
момент обследования детей и тех же детей во время болезни. На момент повторного обследования дети имели диагнозы: ОРВИ, 
острый ринофарингит; ОРВИ, острый ларинготрахеит. Все дети были обследованы на 2-3-й день болезни. Исследования проводились 
натощак без стимуляции слюноотделения. Нами определялась скорость паротидной секреции, изучалось состояние факторов мест-
ного иммунитета и неспецифической защиты: фагоцитарный индекс и фагоцитарное число, содержание лизоцима, секреторного 
иммуноглобулина А (SIgA) и процентный состав лейкоцитов слюны.

В ходе исследований были получены следующие результаты: скорость паротидной секреции во время болезни достоверно увели-
чивалась на 35%, что, очевидно, являлось защитной реакцией слюнных желез на воспаление слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей. Удельный вес нейтрофилов, напротив, достоверно снижался на 7%. Фагоцитарный индекс и фагоцитарное число 
во время болезни также были значительно снижены (на 25% и 22% соответственно). Кроме того, достоверно снижались показатели 
уровня лизоцима (на 15%) и sIgA (на 25%). Все указанные изменения уровня факторов местного иммунитета и неспецифической 
резистентности полости рта в начальный период болезни, очевидно, явились отражением снижения уровня общей иммунной реак-
тивности, которая и сделала возможным внедрение возбудителя в слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что, в свою оче-
редь, привело к развитию заболевания.

&XPAJX. Таким образом, мы считаем целесообразным включение в схему профилактики ОРВИ у часто и длительно болеющих 
детей мероприятий по повышению уровня местного иммунитета и неспецифической резистентности полости рта.
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Одним з найбільш інформативних та адекватних критеріїв розвитку організму дітей різного віку, важливим індикатором перебігу 
процесів формування здоров’я, невід’ємною характеристикою стану адаптаційних ресурсів організму слід вважати фізичний розвиток 
індивідуума. Отже, ймовірне передбачення різних за своїм змістом як сприятливих, так і несприятливих зрушень у його стані, що 
можуть бути зумовлені впливом численних природних, соціальних та біологічних чинників, має надзвичайно суттєве значення і з 
клінічної, і з профілактичної точок зору. Причому особливу значущість такий підхід набуває у новонароджених дітей, серед яких про-
гностична оцінка змін з боку критеріальних показників фізичного розвитку є невід’ємним чинником не лише визначення особливос-
тей морфофункціонального стану, але й наукового обґрунтування прогностичних критеріїв формування їх організму в онтогенезі.

В ході проведених досліджень на підставі здійснення прогностичної оцінки провідних показників фізичного розвитку новонародже-
них дітей, які народилися у матерів, котрі мешкають як в умовах міста, так і в умовах сільської місцевості, з використанням процедур 
описової статистики, кореляційного і покрокового регресійного аналізу розроблені інформаційно-здатні статистично-достовірні 
моделі, що мають суттєве медико-соціальне і профілактичне значення. 

Виявлено, що найчастіше до складу рівнянь лінійної регресії, що були розроблені для новонароджених дівчаток у матерів, які меш-
кають в умовах сільської місцевості, входять дані щодо морфофункціонального стану новонароджених та окремі анамнестичні дані 
матерів, зокрема показники відносно порядкового номеру пологів, особливостей перебігу періоду вагітності та статевого розвитку, 
способу життя і трудової діяльності. Найбільш часто до складу рівнянь лінійної регресії, що були розроблені для новонароджених 
хлопчиків у матерів, які мешкають в умовах сільської місцевості, входять дані щодо морфофункціонального стану новонароджених та 
окремі анамнестичні дані матерів, зокрема показники відносно порядкового номеру пологів, особливостей перебігу періоду вагітнос-
ті і пологів та особливостей статевого розвитку.

Натомість у матерів, які мешкають в умовах міста, найчастіше до складу рівнянь лінійної регресії, що були розроблені для новонаро-
джених дівчат, входять дані щодо морфофункціонального стану новонароджених та окремі анамнестичні дані матерів, зокрема показ-
ники відносно особливостей перебігу періоду вагітності та особливостей статевого розвитку, віку матері тощо. Найбільш часто до 
складу рівнянь лінійної регресії, що були розроблені для новонароджених хлопчиків у матерів, які мешкають в умовах міста, входять 
дані щодо морфофункціонального стану новонароджених та окремі анамнестичні дані матерів, зокрема показники відносно порядко-
вого номеру пологів, особливостей перебігу періоду вагітності та особливостей статевого розвитку, трудової діяльності, довжини тіла 
матері тощо. 
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&ENOAPQE. Дані щодо прогностичної оцінки провідних показників фізичного розвитку новонароджених дітей, що народилися у 
матерів, котрі мешкають як в умовах міста, так і в умовах сільської місцевості, отримані під час проведених досліджень, потребують 
подальшого урахування в ході розроблення сучасних профілактичних технологій збереження репродуктивного здоров’я жінок, які 
проживають в різних етно-територіальних, соціокультурних та екологічних умовах, визначають конкретні шляхи щодо запровадження 
лікувально-профілактичних заходів у закладах охорони здоров’я неонатологічного профілю та перинатальних центрах.
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Адекватне проведення прогностичної оцінки рівня особливостей перебігу адаптаційних процесів, властивих для організму учнів старших класів 
та підлітків, які перебувають в умовах здійснення напруженої навчальної діяльності, зумовлює потребу у розв’язанні цілого ряду проблемних питань, 
які передбачають проведення об’єктивної оцінки рівня розвитку та визначення особливостей формування зрушень з боку критеріальних соціально- 
і навчально-значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості в динаміці перебування в сучасному навчальному закладі, створен-
ня адекватних, простих і доступних у використанні методів здійснення комплексної оцінки досліджуваних ознак на підставі наукового обґрунтуван-
ня або інтегральних показників, або шкал бальної оцінки, розроблення та запровадження підходів до своєчасної корекції ймовірних викривлень від 
природного перебігу процесів соціального становлення і навчально-значущого зростання учнів шкільного віку та підлітків.

Враховуючи зазначене, в ході проведених досліджень розроблена, науково-обґрунтована та впроваджена у практичну діяльність 
загальноосвітніх навчальних закладів та установ вищої освіти методика комплексної бальної оцінки особливостей перебігу психофізі-
ологічної і психічної адаптації учнів шкільного віку та підлітків до умов здійснення напруженої повсякденної діяльності в сучасних 
навчальних закладах, яка дозволяє здійснити постійний, пролонгований у часі моніторинг особливостей адаптаційних перетворень, 
що відбуваються в організмі дівчат і юнаків, котрі здобувають освіту.

Основними етапами практичної інтерпретації розробленої методики слід було вважати: визначення на підставі застосування сучасних 
інструментальних і тестових психофізіологічних та психодіагностичних методик ступеня вираження провідних соціально- і навчально-
значущих психофізіологічних функцій та особливостей особистості, оцінку отриманих результатів у балах відповідно до спеціально ство-
рених шкал бальної оцінки рівня психофізіологічної і психічної адаптації дівчат і юнаків, розрахунок, згідно з узагальненими формулами 
для визначення особливостей перебігу процесів психофізіологічної і психічної адаптації, величин інтегрального показника успішності 
перебігу психофізіологічної адаптації, що визначає рівень психофізіологічної готовності організму школярів до успішного засвоєння 
навчально-значущих знань і умінь, та величин інтегрального показника успішності перебігу психічної адаптації, що визначає ступінь 
вираження особистісних передумов до формування адекватного робочого динамічного стереотипу ефективного здійснення повсякден-
ної навчальної діяльності у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, оцінку особливостей перебігу психофізіологічної і пси-
хічної адаптації учнів старших класів сучасної школи на підставі застосування кількісних критеріїв змістовної оцінки інтегральних показ-
ників щодо успішності визначених адаптаційних перетворень, визначення індивідуалізованих, відповідно до змісту і спрямування, стра-
тегій застосування засобів психофізіологічного впливу та психогігієнічної корекції відхилень, що мають місце.
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Ефективна профілактика пошкоджуючого впливу факторів довкілля на всі ланки метаболізму дитячого організму, як найбільш чут-
ливого, досягається розробкою поетапних заходів вивчення та аналізу залежності малоінвазивних показників донозологічних зру-
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шень мікроелементного складу волосся. Онкозахворюваність, в першу чергу дитячих контингентів, є свідченням антропогенного 
забруднення середовища, а її зростання потребує діяльних підходів до охорони навколишнього середовища. На дестабілізацію еколо-
гічної ситуації у Львівській області впливають потужні виробництва гірничодобувної, нафтопереробної, хімічної, паперово-целюлозної, 
машинобудівної промисловості з їх недосконалими енерго- та ресурсозатратними технологіями. За останні 10 років в пробах атмос-
ферного повітря, грунту та води констатується постійне перевищення гранично-допустимих концентрацій в різних промислово роз-
винених районах на 10-27,2%, що складає в середньому 10-12% по області з тенденцією до зростання по роках.

Мікроелементограми волосся дітей забруднених районів виявили значні відхилення вмісту есенціальних мікроелементів: марганець – у 
74,19% проб, селен – у 61,29%, йод лише у 4%, поряд з наявністю токсичних елементів: стронцію та свинцю у 100% елементограм, кадмію – у 
83,87% та ртуті – у 11,29%. Кальцій в межах референтних значень визначався всього у волоссі 12,6% дітей, цинк – у 33,9%, залізо –76,2%, селен – у 
62,2%. У 66,1% обстежених дітей виявлено підвищену концентрацію стабільного стронцію, з них у 14,6% його вміст перевищував референтні зна-
чення у три рази. Отримані результати свідчать про ризик виникнення в обстеженого контингенту дітей синдрому екологічної дезадаптації. 

Ріст рівня онкопатології і зміни в її структурі, в першу чергу серед дитячих контингентів населення, вимагають встановлення тери-
торіальних закономірностей її формування в сучасних соціально-економічних умовах, що склалися на території Львівської області. 
Серед дитячих контингентів загрозливим є ріст числа онкопатології крові, раку щитоподібної залози, сарком. Причинами зростання 
числа онкопатології серед дитячих контингентів є високий ступінь антропогенного забруднення довкілля, перевага “міського стилю 
життя”, неякісне харчування, низькоефективна профілактична медична допомога на місцях. За останні 10 років питома вага онкопато-
логії серед зареєстрованих захворювань коливалась в межах 0,2-0,3% (серед дітей); 0,3-0,7% (серед підлітків) і мала тенденцію до 
зростання з 4,2 до 6,2%. За 10 років рівень онкозахворюваності теж зростав по роках із 1,5 на 1000 дітей до 1,8, що складало високий 
ріст серед всіх нозологій з 3,9 до 4,2. Викликає занепокоєння захворюваність на онкопатологію серед підлітків (на 1000 підлітків, яка 
зросла за 10 років у Львівській області в середньому на 18% з 3,8 до 4,4. Показники онкопатології дитячих та підліткових контингентів 
області дещо різнилися в сільського та міського населення і в останнього контингенту були на 2-17% вищими. 

Слід зазначити, що показники мікроелементограм демонструють перспективність застосування спектрального аналізу волосся для 
визначення надходжень елементів в організм дитини і є об’єктивними критеріями екзогенної дії довкілля та ендоекологічного стану 
організму. Загальна закономірність територіального розподілу онкопатології виявляється у Львівській області вірогідно (р<0,05) біль-
шою у техногенно розвинених районах області, де максимально проявлялися екологічні та соціально-економічні фактори ризику у 
Сокальському, Стрийському, Миколаївському, Жидачівському районах.
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Природжена діафрагмальна грижа (ПДГ) характеризується високою летальністю серед новонароджених дітей і є однією з найтяж-
чих за клінічним перебігом та глибиною морфологічних змін вадою розвитку. Частота ПДГ становить 1 на 2000-5000 живих новонаро-
джених дітей.

Проведено аналіз історій хвороби 69 новонароджених дітей, які знаходилися в клініках ДУ "ІПАГ НАМН України" протягом останніх 
30 років. До 2005 року включно лікувальна тактика полягала в терміновій хірургічній корекції ПДГ одразу після встановлення діагнозу, 
причому, чим раніше, тим краще. За такої тактики післяопераційна летальність склала 44,4% (оперовано 27 новонароджених, померло 
– 12). З 2006 року в клініці хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей інституту спостерігали 28 новонароджених дітей з 
ПДГ, які проліковані за розпрацьованою нами новою лікувальною тактикою та стратегією. Її сутність полягає у відстроченій хірургічній 
корекції ПДГ після стабілізації стану пацієнта.

/FIE CAKCADH?OA QCE@?CGb cA@APOAN@G OAPAOFCAJT?OEd JG@?e K ,<1 JA CFJEQFHMOAb QAC?QfGb fGgb PFJE. &AOE aAHUcFB@M P 
OFN@LaOAIL:

а) стабілізація респіраторного статусу:
1)  корекція ацидозу (проведення планової алкалізації), рH крові має бути в межах 7,45-7,55;
2) корекція гіпоксії (сатурація крові(SaО2) має бути в межах 90-95% при концентрації кисню (FiO2) ≤ 60 %);
б) стабілізація гемодинамічного статусу:
1) зменшити високолабільний тонус легеневих судин та знизити тиск у легеневій артерії до рівня нижче системного;
2) протистояти наслідкам персистуючої фетальної циркуляції – необхідно досягти шунтування крові зліва направо (відсутнє 

право-ліве шунтування, через фетальні комунікації);
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3) стабілізація центральної та периферичної гемодинаміки (середній артеріальний тиск (А/Т) має бути не нижчим, ніж 40-45 мм рт. 
ст., а діурез не меншим, ніж 2 мл на 1 кг за годину.

Терміном готовності до хірургічної корекції ми вважаємо стабільність зазначених показників респіраторного та гемодинамічного 
статусу протягом не менше 1 доби.

Хірургічну корекцію ПДГ згідно із запропонованою нами тактикою та стратегією лікування проведено у 18 новонароджених дітей. З 
них 15 (83,3%) вижили та виписані з клініки. У 9 пацієнтів була висока легенева гіпертензія з відновленням фетального кровообігу і 
шунтуванням крові справа наліво, незважаючи на отриману інтенсивну терапію вони мали виражену гіпоксію, ці пацієнти не могли 
бути стабілізовані і не отримали хірургічного лікування.
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38I4'( ).L., F'-'A#&,-.' ).F., +%J,-.' 3.:., ]%&#(,8E !.).
!6 "B#+)1)A) %(0$.)&$7, .-AE(&+)*. ). D$#(-'9'D$7 FG4F 6-&.7#1",

/. 817*

Однією з основних причин неонатальної смертності в Україні протягом останніх років є природжені вади розвитку, частота яких 
зростає. Природжена діафрагмальна грижа (ПДГ) відноситься до вітальних вад розвитку і є не просто анатомічним дефектом діафраг-
ми, а представляє собою сукупний набір патофізіологічних змін, обумовлених гіпоплазією легень, легеневою гіпертензією, дефіцитом 
сурфактанту, які і є основною причиною смерті при даній патології.

Гіпоплазія легень це – недорозвиток усіх структурних елементів органу, виникає при ПДГ у внутрішньоутробному періоді в резуль-
таті компресії легень грижовим вмістом грудної клітки.

За період з 1981 по 2012 р. проаналізовано 68 історій хвороб та 42 протоколи аутопсій 73 новонароджених з ПДГ. Серед дітей, які 
знаходились на обстеженні та лікуванні в акушерських та дитячих клініках ДУ "ІПАГ НАМН України", 68 живонароджених та 5 мертво-
народжених. 

Оцінку стану зрілості легень та серця проводили під час аутопсії у померлих дітей з ПДГ. Оцінювали розміри легень, їх колір, консис-
тенцію, повітряність, повнокров’я і, в тому числі, при розрізі цих органів. Визначали масу легені на боці діафрагмальної грижі, проти-
лежної легені, обох легень та вимірювали запропонований нами легенево-корпоральний індекс (ЛКорІ), як відношення маси легень 
до маси тіла дитини.

Гіпоплазія легень виявлена у 98,6% новонароджених з ПДГ, ускладнюючи перебіг цієї вади розвитку. Вона є однобічною (на боці 
грижі) у 41,6% пацієнтів і двобічною – у 58,3%. Тяжкість і розповсюдженість гіпоплазії легень визначає прогноз на виживання у ново-
народжених з ПДГ.

У померлих новонароджених з ПДГ у 25,6% випадків виявлено компресійну гіпоплазію серця, у 83,7% – відкриті фетальні кому-
нікації (відкриті артеріальний проток (83,7%) та овальне вікно (46,5%), а також супутні вади серця (25,6%). Таким чином, наявність 
патології серцево-судинної системи у новонароджених з ПДГ у вигляді компресійної гіпоплазії серця, наявності функціонуючих 
фетальних комунікацій, супутніх природжених вад серця свідчить про надзвичайну тяжкість перебігу у відношенні виживання цих 
критичних хворих. 

Отже, при проведенні передопераційної стабілізації новонароджених дітей з ПДГ необхідно враховувати ступінь вираженості гіпо-
плазії легень і легеневої гіпертензії з внутрішньосерцевим шунтуванням крові справа наліво через фетальні комунікації та гіпоплазію 
лівих відділів серця, яка супроводжується порушенням гемодинаміки.

0+"'!'+ ,*%*!<V)/%. <(+:*+19+$7/%. 1*%V 5 <(')3 *(4/!1! 
&(85 4+ <+/%9% <5 _(,+1 /+9/ 58*+-/%\

38I4'( ).L., :,D,8EDE.<B :.+., 38I4'( *.)., U&A'8'(# C.3., F'-'A#&,-.' ).F., 2#$(9B=%. G.C., 
296%& 2.5., 3.<"# ).3.

!6 "B#+)1)A) %(0$.)&$7, .-AE(&+)*. ). D$#(-'9'D$7 FG4F 6-&.7#1", *$00$9(##3 <$&A&D$2#'7 -'&(-?$7 %&1&'0I(#1< *.0 
&'=*1)-A A 0$)(@ (=.*. 0./.#. S9V%'* 5.8.), /. 817*.

У відділенні хірургічної корекції природжених вад розвитку ДУ «ІПАГ НАМН України» з 1987 по 2012 роки спостерігали 93 дитини у 
віці від 1 місяця до 15 років з різними варіантами природженої діафрагмальної грижі. За основу покладено класифікацію ПДГ С.Я. 
Долецького (1960) з доповненнями Ю.Ф. Ісакова і співавторів (1988).
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Діафрагмально-плевральні грижі(ДПГ) виявлено у 57 дітей, парастернальні грижі (Морганьї) у 6, грижі стравохідного отвору діа-
фрагми (ГСОД) – у 30. З 93 пацієнтів з ПДГ 77 – оперовані і 16 – не оперовані, хлопчиків було 64 (68,8%), дівчаток 29 (31,2).

Проведено аналіз частоти ПДГ у різних вікових групах. Виявлено, що найбільш часто ПДГ виявляли у дітей у віці від 1 до 3 років 38,7% 
(n=36). На 2 місці за частотою виявлення були діти у віці від 1 місяця до 1 року – 33,3% (n=31) і на третьому – пацієнти від 7 до 15 років 
19,4% (n=18). Рідко діагностували ПДГ у віці від 4 до 6 років – 8,6% (n=8).

&GQ JG@?e: 
F) при справжніх діафрагмально-плевральних грижах варіював від 1 міс до 14 років, в середньому 3,1±0,46 року;
D) при несправжніх ДПГ – 2 міс – 13 років, в середньому 3,7±0,87 року;
P) при парастернальних грижах (Морганьї) – 3 міс – 10 років, в середньому 2,5±1,5 року;
c) при ГСОД – езофагеальних – 1 рік 5 міс – 14 років, в середньому 5,8±0,98 року;
J) при ГСОД – параезофагеальних – 2 міс – 11 років, в середньому 2,6±1,09 року.
Причому вік дітей, оперованих з приводу езофагеальних ГСОД, був вірогідно старший від пацієнтів з параезофагеальними ГСОД, при 

Р<0,05. При інших видах ПДГ, у оперованих дітей, вірогідної різниці у їх віці не було, Р>0,05. 
За характером ПДГ достовірно частіше виявляли діафрагмально-плевральні грижі – 61,3%, (n=57). Серед них переважали справ-

жні ПДГ, з наявністю грижового мішка, – 45,2% (n=42), над несправжніми – 16,1% (n=15), при Р<0,05. Не так часто зустрічались 
грижі стравохідного отвору діафрагми – 32,3% (n=30) дітей і дуже рідко – парастернальні грижі діафрагми (Морганьї) – 6,5%, (n=6), 
при Р<0,05. 

Серед гриж стравохідного отвору діафрагми частіше були езофагеальні – 25%, (n=24,7) і, не так часто, – параезофагеальні грижі – 
7,5%, (n=7).

Таким чином, не враховуючи новонароджених, ПДГ зустрічаються найчастіше у дітей у віці 1-3 років. Перше місце, за частотою вияв-
лення, посідають діафрагмально-плевральні грижі – 61,3%. Справжні і несправжні ДПГ діагностуються у дітей старше 3 років, грижі 
Морганьї і парастернальні ГСОД – у пацієнтів віком менше 3 років, а езофагеальні ГСОД – частіше у дітей після 5 років життя.

!"!#$%&!"'( 4+#)4,)0)//; /(8)$)9 <(')3, .&!*%. /+ 
&)1)'+'%&/!R"5<%//( <%":5/82(-

3A9T- ).>., 3#(,8EI(#-L%8<. /.)., H<-;# 1.F., 39=-,-.' F.>., G'A#-X. ).L., :#D<8EI(# ).C., C'&"#DE 
:.!., 2'[<= ).F.

SA/+,-1@ 0(&I.*#1@ A#$*(&+1)(), /. SA/1, 6-&.7#.

Порушення обміну хімічних елементів є важливою ланкою в патогенезі деяких захворювань ЦНС (ішемічних, нейродегенеративних), 
поряд з цим недостатньо висвітленими залишаються питання взаємозв’язку вегетативних розладів та біоелементного балансу орга-
нізму. Нікель (Ni) відіграє важливу роль окисного каталізатора, але токсичний ефект його надлишку в організмі супроводжується 
посиленням перекисного окислення ліпідів, що є можливим предиктором розвитку оксидантного стресу. 

9?@AB роботи було дослідити стан нікелю у плазмі крові дітей з вегетативно-судинними дисфункціями (ВСД).
9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено клініко-інструментальне, психодіагностичне обстеження, а також забезпечення нікелем 63 дітей 

віком від 13 до 17 років, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу ВСД у неврологічному та педіатричному відділеннях 
Сумської міської дитячої клінічної лікарні. Визначення вмісту нікелю у плазмі крові дітей проводилось на атомно-абсорбційному спек-
трофотометрі два рази: в 1-2-й день після госпіталізації до стаціонару і в період стабільного покращання загального стану (на 12-14-й 
день). Статистична обробка результатів дослідження проводилась за допомогою стандартної статистичної комп’ютерної системи 
“Microsoft Excel”, адаптованої до медико-біологічних досліджень.

Серед обстежених було 33 дитини з ВСД без додаткових факторів ризику: 15 хлопчиків та 18 дівчаток віком у середньому 14,5±0,22 
року (І група) та 30 дітей з ВСД та обтяженим радіаційним анамнезом (діти-нащадки ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС): 14 хлопчиків 
та 16 дівчаток віком у середньому 14,28±0,39 року, які отримували традиційний комплекс лікування у стаціонарі (ІІ група). Контрольну 
групу склали 27 практично здорових дітей.

Дослідження концентрації Ni у сироватці крові дітей з ВСД виявило підвищений його вміст у дітей І і ІІ груп (0,0213±0,001 мкмоль/л; 
0,026±0,001 мкмоль/л) відносно рівня даного показника в дітей групи контролю (0,009±0,001 мкмоль/л, p<0,05), при цьому середні 
рівні вказаного елементу були вищими в дітей групи радіаційного ризику відносно І групи (p<0,05). 

Після проведеного курсу лікування у дітей з ВСД без додаткових факторів ризику зафіксовано зниження вмісту Ni (0,012±0,001 
мкмоль/л, p<0,05) у порівнянні з такими на момент госпіталізації. У дітей ІІ групи в період стабільного покращення загального стану 
наприкінці терапевтичного курсу також спостерігалось вірогідне зниження вмісту Ni (0,020±0,001 мкмоль/л, p<0,05) у порівнянні з 
такими на час госпіталізації дитини. При порівнянні стану забезпечення нікелем сироватки крові у дітей з ВСД І і ІІ груп перед випискою 
зі стаціонару вміст Ni залишався підвищеним щодо контрольної групи (p<0,05).
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&ENOAPQE. Отже, у дітей з ВСД у період стабільного покращання загального стану залишається достовірно підвищеним вміст Ni 
(р<0,001), при цьому в дітей із групи радіаційного ризику рівні зазначених МЕ були найвищими та достовірно відрізнялись від анало-
гічних показників дітей ІІ та контрольної груп. Наявність неповної нормалізації вмісту нікелю в сироватці крові дітей з ВСД, а особливо 
тих, що мають обтяжений радіаційний анамнез, після курсу стаціонарного лікування вказує на стійкість функціональних змін та необ-
хідність обґрунтованої патогенетичної корекції. 

"'+/ 159!*+$7/!- $+/8% (95/(')'5 5 <(')3 ,)*)<<!68($7/!1! 
&(85 4 /)1!",('+$7/%9% ,/)&9!/(;9%, +"!2(3!&+/%9% (4 

4+$(4!<):(2%'/!= +/)9(>=

3A9T- ).>., :#D<8<Q<- V.>. 
SA/+,-1@ 0(&I.*#1@ A#$*(&+1)(), /. SA/1, 6-&.7#. 

Захворювання органів дихання широко розповсюджені серед дитячого населення та мають велику частку в структурі загальної 
захворюваності. Достатньо частою формою враження органів дихання у дітей є пневмонії. Частота виявлення даної патології зростає 
з кожним роком, а летальність залишається ще надто високою, незважаючи на значні успіхи в лікуванні. Серед факторів ризику, які 
сприяють виникненню пневмоній, провідну роль відіграють вторинні імунодефіцитні стани. В даний час практично не викликає сум-
ніву той факт, що схильність до різних запальних захворювань респіраторного тракту, особливості їх клінічного перебігу багато в чому 
пов’язані зі станом імунологічної реактивності організму. 

У зв’язку з тим, що залізо відіграє важливу роль в імунній відповіді, його дефіцит може займати значне місце у виникненні пневмонії. 
Відомо, що іони заліза безпосередньо беруть участь у роботі механізмів, що регулюють функціональну активність В-лімфоцитів, а 
дефіцит вмісту заліза в організмі призводить до вираженого порушення гуморального імунітету. 

9?@AB нашого дослідження було вивчення концентрацій імуноглобулінів G, A, M у сироватці крові у дітей переддошкільного віку, 
хворих негоспітальною пневмонією (НП) асоційованою із залізодефіцитною анемією (ЗДА) у гострому періоді. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами було обстежено 48 дітей віком від одного до трьох років, які перебували на лікуванні в інфекційному 
відділенні № 1 Сумської міської дитячої клінічної лікарні Св. Зінаїди з приводу НП за період з 2011 по 2013 роки. Всіх пацієнтів було 
поділено на дві групи. До I групи увійшли 15 дітей з НП без ЗДА. До II групи було включено 14 хворих з НП, асоційованою із ЗДА. Групу 
контролю склали 19 практично здорових дітей відповідного віку та статі. 

Вивчення імунного статусу пацієнтів проводилось шляхом визначення концентрацій імуноглобулінів G, A, M у сироватці крові на у 
1–3-й день після госпіталізації. 

Аналіз гуморальної ланки імунітету дозволив встановити у всіх обстежених дітей наявність вираженої дизімуноглобулінемії в 
гострому періоді НП. 

Так, визначення концентрації IgG у пацієнтів, хворих НП із ЗДА показало його вірогідне зниження до 8,69±0,97 г/л щодо даних І групи 
(13,12±1,08 г/л; р<0,01) та групи контролю (11,93±1,12 г/л; р<0,05). Вміст IgА у дітей ІІ групи знаходився на рівні 0,38±0,09 г/л та був 
достовірно нижчим, ніж у І групі (0,59±0,12 г/л; р<0,01) та групі практично здорових дітей (0,96±0,10 г/л; р<0,001). У свою чергу, рівень 
IgМ у пацієнтів з НП із ЗДА вірогідно підвищувався та становив 1,42±0,11 г/л на відміну від 1,10±0,08 г/л у групі контролю (р<0,05), проте 
достовірної різниці з показниками у дітей І групи не встановлено. 

&ENOAPQE. Таким чином, у гострому періоді негоспітальної пневмонії, асоційованої із залізодефіцитною анемією в дітей спостерігалась 
виражена дизімуноглобулінемія, що проявлялась зниженням концентрацій ІgА та ІgG на фоні підвищеного вмісту ІgМ. Вищезазначені 
зміни дають основу для пошуку нових схем лікування негоспітальних пневмоній, які здатні ліквідувати порушення імунного статусу. 

8!*)82(; <);8%. 9(8*!R '+ 9+8*!)$)9)/'(& 5 <(')3 4 &'!*%//!= 
8+*<(!,+'(>= /+ :!/( .*!/(0/!1! '!/4%$('5 

3A9T- ).>., 2'N6'(# 5.!.
SA/+,-1@ 0(&I.*#1@ A#$*(&+1)(), /. SA/1, 6-&.7#.

В останні роки в структурі дитячої кардіальної патології відзначається ріст незапальних уражень міокарда (НУМ), серед яких значну 
частину у дитячому віці складають вторинні кардіопатії тонзилогенного ґенезу. Підтримання нормального складу мікро- та макроеле-
ментів дитячого організму є однією з найважливіших умов його функціонування. Роль хімічних елементів в етіології та патогенезі ряду 
захворювань внутрішніх органів, зокрема серцево-судинної системи, є актуальним питанням на сучасному етапі. Слід зазначити, що 
одним з найважливіших макроелементів, що забезпечує нормальне функціонування клітин міокарда є магній. 
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9?@AB нашого дослідження було вивчення вмісту цинку, заліза, магнію та калію в дітей з вторинними кардіопатіями на фоні хроніч-
ного тонзиліту в динаміці лікування симбіотичним та магнієвмісним препаратами.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Було проведено визначення в сироватці крові мікроелементів цинку, заліза, а також макроелементів 
магнію та калію у 32 хворих на вторинну кардіопатію 13-17 років. Визначення в сироватці крові мікроелементів цинку, заліза, а 
також макроелементів магнію і калію проводилось на 1-2-й день госпіталізації та на 12-14-й день після проведення лікування. 
Групу І склали хворі, які отримували стандартне лікування за відповідними протоколами (20 дітей), групу ІІ – 12 пацієнтів, до 
терапії яких було включено симбіотичний та магнієвмісний препарати, групу контролю – 20 практично здорових осіб відповід-
ного віку та статі.

В результаті проведених досліджень встановлено, що в дітей, хворих на вторинну кардіопатію на фоні хронічного тонзиліту в 
перші дні госпіталізації мав місце дисбаланс мікро- та макроелементів, що проявлявся достовірним зниженням заліза до 
(7,87±1,16) мкмоль/л (р<0,01), цинку до (9,57±0,58) мкмоль/л (р<0,001) та магнію до 0,79±0,06 (р<0,05) у порівнянні з показниками 
практично здорових дітей, поряд з тим кількість калію знаходилась на рівні значень контрольної групи (р>0,05). На 12-14-й день 
стандартної терапії вміст заліза в сироватці крові хворих І групи залишався на низькому рівні (р>0,05) та відрізнявся від даних 
групи контролю (р<0,01), тоді як у дітей ІІ групи після лікування досягав значень здорових дітей (р>0,05). Позитивна динаміка на 
фоні комплексної терапії симбіотиком та препаратом магнію спостерігалася і в концентрації цинку, що достовірно підвищувалась 
у пацієнтів ІІ групи (р<0,01). Доповнення стандартної терапії симбіотичним та магнієвмісним препаратами сприяло достовірній 
нормалізації (р<0,05) кількості магнію в респондентів ІІ групи, що становила (1,21±0,15) ммоль/л та майже не відрізнялась від 
даного показника практично здорових дітей (р>0,05).

&ENOAPQE. Отже, у дітей з вторинними кардіопатіями на фоні хронічного тонзиліту виявлено зниження рівнів заліза та цинку, що 
може негативно впливати на стан імунологічної реактивності дитячого організму. Поряд з тим, встановлений дефіцит магнію у обсте-
жених хворих є одним із чинників, що призводить до порушення метаболічних процесів у клітинах міокарда. Таким чином, доповне-
ння терапії симбіотичним та магнієвмісним препаратом у дітей з вторинними кардіопатіями на фоні хронічного тонзиліту дозволяє 
покращити мікро- та макроелементне забезпечення хворих.

")4!//("'7 1!"'*%. 8%68!&%. (/:)82(3 5 <(')3 9. "59%

3A9T- ).>., 3A9T- L.).
SA/+,-1@ 0(&I.*#1@ A#$*(&+1)(), /. SA/1, 6-&.7#.

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) у дітей достатньо поширені та займають важливе місце серед інфекційної патології дитячого віку і посі-
дають друге місце у загальній захворюваності дітей. Проблема захворювань ГКІ є вкрай актуальною, адже для них є характерним висо-
ка захворюваність, нерідко тяжкість перебігу та можливий розвиток ускладнень. У структурі дитячої смертності з причин інфекційної 
патології питома вага ГКІ перевищує 30%, щороку в Україні від цього захворювання помирає 40-60 дітей.

9?@AB нашої роботи було встановити сезонність захворювання на ГКІ у дітей в м. Суми проаналізувавши захворюваність у місті в 
2012 р., спираючись на дані КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Св. Зінаїди».

9F@?CGFHE G I?@AJE. За рік до Сумської міської дитячої клінічної лікарні звернулися 700 дітей, яким був встановлений діагноз гостра 
кишкова інфекція. Нами було проаналізовано щомісячну захворюваність дітей на дану патологію, що дозволило виявити певну сезон-
ність ГКІ. Так, у січні було госпіталізовано 53 ((7,57±1,00)%) дитини з діагнозом ГКІ. За лютий було проліковано 50 ((7,14±0,97)%) дітей з 
даним захворюванням. Впродовж березня у стаціонарі знаходилось 68 ((9,71±1,12)%) дітей з ГКІ. Згідно з даними історій хвороб у квіт-
ні лікувались 88 ((12,57±1,25)% дітей. У травні госпіталізовано 70 ((10,00±1,13)%) хворих. Захворюваність у червні склала 71 
((10,14±1,14)%) хворий. За липень госпіталізовано 62 ((8,86±1,07)%) дитини. У серпні діагноз ГКІ був встановлений 77 ((11,00±1,18)%) 
хворим. За даними історій хвороб за вересень пролікувалося 38 ((5,43±0,86)%) дітей. Впродовж жовтня до стаціонару поступило 43 
((6,14±0,91)%) дитини, хворих на ГКІ. У листопаді на стаціонарному лікуванні знаходилось 52 ((7,43±0,99)%) дитини. У грудні ГКІ діагнос-
товано у 28 ((4,00±0,74)%) хворих. 

Найвища захворюваність на ГКІ дітей спостерігалася у квітні (р≤0,001).
При аналізі захворюваності в залежності від сезону року встановлено, що весною і влітку діти хворіли достовірно частіше (відповід-

но (32,29±1,77)% і (30,00±1,73)%, р<0,001), ніж восени і взимку (відповідно (19,00±1,48)%) і (18,71±1,48)%), р<0,001). 
&ENOAPQE. Отже, на сучасному етапі при ГКІ у дітей зберігається літньо-осіння сезонність, що може бути обумовлено декількома 

причинами: діти частіше вживають свіжі овочі та фрукти, які не завжди ретельно миють; у цей період продукти харчування (особливо 
м’ясо, молоко та риба) псуються швидше, а ознаки їх зіпсованості можуть бути непомітними і, крім того, у цей період з’являється вели-
ка кількість комах – переносників інфекцій.
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Гостра патологія органів дихання займає провідне місце в структурі захворюваності дітей. Статистичні данні свідчать, що за 10 
років у світі захворюваність на бронхолегеневу патологію зросла в 3,6 раза. В останні роки відмічається тенденція до підвищення 
кількості дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт, особливо в ранній віковій групі (75-250 на 1000 дітей на рік залежно від 
епідеміологічної ситуації). 

Імунна система є однією з основних компонентів, які беруть участь у патогенезі бронхолегеневих захворювань, бо через неї опо-
середковується дія інфекційного агента. Саме тому стан імунної системи, з її центральним органом – тимусом, та механізми регуляції 
імунної реактивності дитячого організму на фоні обструктивного бронхіту залишається актуальним.

9?@AB даної роботи було визначення стану клітинної ланки імунної системи дітей до трьох років, хворих на гострий обструктивний 
бронхіт з супутньою патологією тимуса, а саме тимомегалією.

9F@?CGFHE G I?@AJE. В роботі представлені дані дослідження 34 дітей віком від 1місяця до 3 років, які перебували на стаціонарному 
лікуванні в інфекційному відділенні №1 КУ Сумської міської дитячої клінічної лікарні св. Зінаїди з діагнозом гострий обструктивний 
бронхіт. Діти були умовно поділені на 2 групи. Першу групу склали діти без будь-якої супутньої патології. До складу другої групи уві-
йшло 14 респондентів з супутньою тимомегалією, що була виявлена під час скринінгового УЗД тимусу. За віком, масою та довжиною 
тіла при народженні ці групи репрезентативні.

Вивчення імунного статусу пацієнтів проводилося шляхом визначення рівня СD3+-, СD4+-, СD8+-, СD18+-, СD20+- за допомогою 
імуноферментного аналізу в перші три дні після госпіталізації.

Фенотиповий аналіз лімфоцитів показав статистично значиме зменшення відносної кількості СD3+- (p<0,05) та СD4+- (p<0,001) у 
пацієнтів другої групи. Поряд з цим рівень СD20+- був значно підвищений у порівнянні з першою групою (p<0,001).

&ENOAPQE. Таким чином у дітей з тимомегалією зміни показників клітинної ланки імунної системи можуть розглядатися як один з 
факторів патогенетичного механізму гострого обструктивного бронхіту. Цілеспрямоване вивчення кількості CD лімфоцитів у дітей з 
тимомегалію на фоні даної патології дає можливість виявити ранні відхилення системи адаптації організму, що дозволить своєчасно 
проводити їм патогенетично обґрунтовану корекцію.

!8"%1)/4+$)V/%3 9)'+#!$(49 [ "8$+<!&+ /)",)2%:(0/!1! 
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Першою лінією протиінфекційного захисту у дітей раннього віку є фактори неспецифічної імунної реактивності, зокрема, активні 
форми кисню (АФК), які беруть участь у фагоцитарних реакціях, процесах апоптозу та некрозу імунокомпетентних клітин, впливаючи 
на перебіг запальних захворювань. 

9?@F CADA@E – встановити взаємозв’язки між показниками оксигензалежного метаболізму та апоптичної активності й некрозу ней-
трофілів при негоспітальній пневмонії у дітей раннього віку. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено обстеження 73 дітей, віком до 1 року, які перебували на лікуванні в Тернопільській ОДКЛ з діагно-
зом негоспітальної пневмонії.

Встановлено, що між рівнем АФК та кількістю нейтрофілів в стадії апоптозу й активністю каспази-3 мають місце зворотні 
кореляційні зв'язки (R=-0,63, р<0,05 та R=-0,69, р<0,05 відповідно). Щодо кореляції процесів некрозу даних імунокомпетент-
них клітин та рівнем генерації оксирадикалів, то існує позитивний кореляційний зв'язок між даними показниками (R=0,75, 
р<0,05).

Між активністю апоптозу й антиоксидантних ферментів (СОД та каталази) відмічаються прямі кореляційні зв'язки (R=0,65, р<0,05 та 
R=0,71, р<0,05 відповідно), тобто зі зменшенням активності СОД та каталази пригнічується програмована загибель нейтрофілів. 
Водночас некротичні процеси нейтрофільних гранулоцитів при зниженні антиоксидантного захисту посилюються, що підтверджуєть-
ся наявністю зворотних зв'язків (R=-0,69, р<0,05 та R=-0,70, р<0,05 відповідно). 
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&ENOAPQE. Отже, у дітей раннього віку з негоспітальною пневмонією баланс між прооксидантними та антиоксидантними системами 
є важливим механізмом модуляції клітинної активності. Зі зростанням генерації АФК на фоні пригнічення антиоксидантного захисту 
організму відбувається інтенсифікація загибелі поліморфноядерних нейтрофілів шляхом некрозу з одночасним пригніченням їх апоп-
тичної активності, що корелює з посиленням інтоксикаційних проявів та тяжким перебігом захворювання.

8$(/(0(/( !"!#$%&!"'( "%<)*!,)/(0/!1! "%/<*!95
5 <(&0+'!8R,(<$('8(&

3%8E?,-.' 2.5., C'8'(=,-.' /.2., *&'K9-# ).>.
!" «LAD.#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)()», /. LAD.#+,-, 6-&.7#.

Залізодефіцитна анемія (ЗДА) та доклінічні стадії дефіциту заліза (ДЗ) протягом багатьох років залишаються актуальною проблемою 
педіатрії. Уразливими щодо цієї патології є діти раннього та підліткового віку, коли темпи зростання обумовлюють підвищену потребу 
в залізі. Сидеропенія при цьому відіграє ключову роль в клінічній інтерпретації цих станів.

9?@AB було дослідити ознаки сидеропенії у дівчаток-підлітків із ДЗ та ЗДА.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами обстежено 438 дівчаток віком від 10 до 17 років, проведено аналіз клінічних ознак сидеропенії. Крім того, 

з метою з’ясування характеру обміну заліза, проведено визначення гемограми із підрахунком еритроцитарних індексів, транспортно-
го та тканинного депо заліза. 

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU @F bd ADcAPAC?OOU. Ознаки сидеропенії спостерігалися вже на стадії передлатентного ДЗ (ПЛДЗ), 
коли у 8,3% були знайдені спотворення смаку, а також симптом «блакитних склер» та карієс зубів. Остання ознака була виявле-
на також ще у 25,0%, проте карієс зубів є достатньо неспецифічною ознакою. Отже, найбільш чутливими, ранніми, ще на стадії 
ПЛДЗ, виявилися симптоми спотворення смаку та симптом «блакитних склер». При латентному ДЗ (ЛДЗ) ці симптоми також спо-
стерігалися, але у значно більшій кількості випадків. Так, максимально часто виявлявся знову ж таки симптом «блакитних 
склер» (48,1 %), спотворення смаку – у 29,6% дівчаток. Особливістю цього симптому є сприяння погіршенню всмоктування 
заліза. Тобто ДЗ викликає спотворення смаку, яке підсилює ДЗ, а отже замикає «порочне коло», розірвати яке здатне призна-
чення препаратів заліза.

Карієс зубів при ЛДЗ також, як і при ПЛДЗ, зустрічався достатньо часто (38,3%). У 19,8% дівчаток відмічена сухість шкіри, дещо рідше 
(17,3%) виявлена ламкість нігтів, у 14,8% – схильність до закрепів. Крім того, у 13,6% дівчаток спостерігалося спотворення нюху, у 11,1% 
випадків – випадіння волосся. Решта симптомів при ЛДЗ виявлялася менш ніж в 10% випадків: втомлюваність (7,4%), м’язова слабкість 
(4,9%), ангулярний стоматит (8,6%), глосит (6,2%), епізоди невмотивованого субфебрилітету (3,7%), до того ж, у 2,5% випадків виявлено 
енурез, у 6,2% хворих – нетримання сечі при кашлі, сміху.

При ЗДА симптоми сидеропенії виявились значно поширенішими, їх відсоток збільшувався з посиленням тяжкості хвороби. 
Найбільш частим, як і при ЛДЗ, виявився симптом «блакитних склер», питома вага якого зростала у хворих від 63,2% при І ступені, 
83,3% – при ІІ, до 100% – при ІІІ ступені ЗДА. Майже на такому ж рівні виявлялися скарги на втомлюваність дівчаток (61,7%, 80% та 100% 
відповідно). Спотворення смаку займало третє місце за частотою при ЗДА всіх ступенів тяжкості (56,0%, 76,7% та 84,2%). З високою 
частотою виявлялися також м’язова слабкість, карієс зубів, ламкість нігтів, сухість шкіри, спотворення нюху, випадіння волосся (30,0 
– 50,0% при І ступені, та 60,0 – 90,0% – при ІІІ ступені ЗДА). Дещо менше (близько 10,0 – 30,0% при І ступені ЗДА) виявлялися такі ознаки, 
як схильність до закрепів, глосит, ангулярний стоматит, причому їх питома вага, особливо двох останніх симптомів, різко збільшувала-
ся при ІІІ ступені ЗДА (до 73,7% та 63,2%), отже їх значення підсилювалось із поглибленням тяжкості анемії. 

&ENOAPQE. Синдром сидеропенії виявився найбільш раннім, чутливим, патогномонічним, який варто використовувати при діагнос-
тиці доклінічних стадій ДЗ.

"'+/ #($(+*/!- "%"')9% & ,(<$('8(& (4 &)1)'+'%&/%9% 
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!" «LAD.#+,-1@ 0(&I.*#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)()», /. LAD.#+,-, 6-&.7#.

Проблема біліарних дисфункцій, як складова частина функціональної патології шлунково-кишкового тракту, є однією з найбільш 
актуальних в гастроентерології. 

9?@AB даної роботи було вивчення розповсюдженості дисфункції жовчного міхура (ДЖМ) серед підлітків із вегетативними дис-
функціями (ВД). 
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9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 63 дитини віком від 13 до 16 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ревмокардіоло-
гічному відділені дитячої міської лікарні №1 м. Луганська з приводу ВД. Розподіл дітей за статтю виявив, що загальна кількість обсте-
жених хлопчиків та дівчат становила 29 (46,0%) і 34 (54,0%) відповідно. В залежності від нозології підлітки були розподілені на такі 
групи: 37 (58,7%) дітей із ВД з гіпотонією, 26 (41,2%) – з гіпертонією. При цьому у дівчаток частіше виявляли ВД з гіпотонією, а у хлопчи-
ків ВД з гіпертонією.

Встановлено, що в 22 (34,9%) підлітків поряд із клінічними симптомами, притаманними ВД, відмічалися скарги на біль у правому 
підребер’ї постійного, ниючого характеру. У 10 (15,8%) підлітків відмічався різкий, спастичний біль у правому підребер’ї. Абдоміналгії 
посилювалися після прийому їжі та похибки в дієті. Такі прояви диспепсичного синдрому, як гіркота і відригування були більш харак-
терними для ВД із гіпотонією й відмічалися в 39,7% випадків серед обстежених дітей із ВД. У підлітків з ВД із гіпертонією гіркота та 
відригування відмічались у 19,1% випадків. Симптоми посилювались після недотримання дієти. 

З I?@AB дослідження функції жовчного міхура (ЖМ) усім підліткам проведено ультразвукове дослідження (УЗД) із наданням жовчо-
гінного сніданку. Серед них ДЖМ виявлено в 49 (77,7%) дітей. Гіпотонічний тип ДЖМ констатовано у 34 (69,4%) підлітків, гіпертонічний 
тип – у 15 (30,6%). Перегини ЖМ виявлені у 14 (28,6%) пацієнтів. Ознаки запалення в ЖМ діагностовано в 8,2% випадках. При цьому 
більш ніж у 1/3 підлітків (34,7%) перебіг ДЖМ був безсимптомним. 

Нозологічно у підлітків із ВД з гіпотонією частіше зустрічалась ДЖМ за гіпомоторним типом (78,4±6,7%), а гіпермоторний тип ДЖМ 
складав 21,6±6,7% (Р<0,01). Приблизно з однаковою частотою спостерігався гіпомоторний (53,8±9,7%) та гіпермоторний (46,2±9,7%) 
тип ДЖМ в групі підлітків із ВД з гіпертонією (Р>0,05).

Таким чином, поява дезінтегративних і дезадаптивних реакцій в роботі вегетативної нервової системи, зміни тонусу її симпатичного 
і парасимпатичного відділів і переважання тонусу одного з них призводять до несприятливого впливу на моторні процеси в ЖМ. 

&ENOAPQE. Означені вище дослідження свідчать, що дисбаланс вегетативного гомеостазу є одним із факторів розвитку порушень 
функції жовчного міхура. Навіть при відсутності скарг, доцільно проведення УЗД функції ЖМ підліткам із ВД з метою своєчасної діа-
гностики та подальшої корекції цих порушень при призначенні комплексної терапії. Слід очікувати, що корекція супутніх вегетативних 
дисфункцій при захворюваннях біліарної системи могла б стати методом патогенетичного лікування, позитивно впливаючи на діяль-
ність уражених органів травлення завдяки регулюючій функції вегетативної нервової системи.
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/. >$##1?3, 6-&.7#.

Однією з проблем серед патологій дітей першого року життя є порушення нутрітивного статусу. Недостатність харчування негативно 
впливає на зріст дитини, супроводжується затримкою формування інших систем організму, особливо нервової, що обтяжує перебіг білково-
енергетичної недостатності (БЕН), створюючи порочне коло. Дослідження на сучасному рівні відображають механізм розвитку БЕН у дітей. 
Однак не відображена особливість клінічного перебігу БЕН у дітей першого року життя із наслідками перинатальних уражень ЦНС.

9?@AB нашого дослідження було визначення діагностичної цінності інсуліноподібного фактора росту-1 при білково-енергетичній 
недостатності у дітей першого року життя із наслідками перинатального ураження ЦНС.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під нашим спостереженням перебувало 50 дітей віком від 1 до 12 місяців, які знаходилися на стаціонарному 
лікуванні у відділенні дітей раннього віку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Дослідження базувалось на вивченні клініко-
анамнестичних даних, клінічному огляді дітей із оцінкою їх фізичного розвитку, загальноклінічних та лабораторних методів обстежен-
ня. Усі діти були розподілені на 3 групи в залежності від ступеня тяжкості БЕН. Так, до першої групи увійшло 12 (24%) дітей з І ступенем 
БЕН, до другої групи – 18 (36%) дітей з ІІ ступенем БЕН та третю групу склали 20 (40%) дітей, які мали ІІІ ступінь БЕН. Контрольну групу 
склали 30 практично здорових дітей першого року життя, фізичний розвиток яких відповідав віку. Визначення рівня інсуліноподібно-
го фактора росту-1(ІФР-1) проводили імуноферментним методом. Статистичну обробку проводили методами варіаційної статистики з 
використанням програми MS Excel 2007.

*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU @F bd ADcAPAC?OOU. За даними дослідження встановлено, що серед обстежених нами дітей із білково-
енергетичною недостатністю на тлі перинатальних уражень ЦНС переважали мікроцефалія у 5 (10%) випадків, гідроцефалія мала місце 
у 8 (16%) дітей, синдром рухових порушень у 10 (20%), синдром м’язової дистонії у 13 (26%) випадків та синдром вегето-вісцеральних 
порушень мало місце у 14 (28%) випадків.

&ENOAPQE. Аналіз показників ІФР-1 у дітей першого року життя із БЕН на тлі перинатальних уражень ЦНС показав, що вони суттєво 
відрізнялися від таких у дітей контрольної групи. Так, середній рівень ІФР-1 у дітей групи дослідження був достовірно нижчим 
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(69,76±14,19 нг/мл) порівняно з показником дітей контрольної групи (94,58±14,05 нг/мл), (p<0,05). Крім того, в міру зростання ступеня 
БЕН рівень ІФР-1 достовірно зменшувався (від 88,86±24,15 нг/мл при БЕН І ст. до 55,12±7,46 нг/мл при БЕН ІІІ ст.), (p<0,05). Дані резуль-
тати можуть свідчити, що зниження рівня ІФР-1 може відображати не лише порушення білкового обміну, а й затримку зросту у дітей 
першого року життя із БЕН на тлі перинатальних уражень ЦНС.
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Сьогодні не викликає сумніву, що успіх лікування позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку залежить від ранньої діагностики 
та своєчасного і адекватного призначення антибактеріальних препаратів. У той же час рання діагностика захворювання у дітей ран-
нього віку утруднена через неспецифічність симптомів. Тому лікарі досить часто призначають антибіотики дітям раннього віку через 
небезпеку розвитку системної запальної реакції.

У наукових дослідженнях проводиться оцінка прокальцитонінового тесту у сироватці крові дітей у якості предиктора бактеріальної 
інфекції. Однак доцільність проведення даного лабораторного дослідження у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмо-
нію, залишається нез’ясованою.

9?@AB нашого дослідження було визначити доцільність використання прокальцитонінового тесту та оцінити його ефективність 
при антибактеріальній терапії позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Нами було обстежено 30 дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію третього та четвертого 
ступеня тяжкості. Рівень прокальцитоніну визначався напівкількісним тестом у першу добу госпіталізації хворої дитини та в динаміці 
через 24-48 годин після початку антибіотикотерапії. Результати прокальцитонінового тесту отримували через 30 хвилин після його 
проведення.

За результатами дослідження встановлено, що рівень прокальцитоніну в межах 0,5-2 нг/мл (помірний ризик розвитку тяжкої систем-
ної інфекції) відмічався у 19 дітей (63%). Рівень прокальцитоніну ≥ 2 і ≤ 10 нг/мл (високий ризик розвитку системної інфекції) був вияв-
лений у 11 хворих (27%). Усім хворим дітям була призначена антибіотикотерапія.

При проведенні прокальцитонінового тесту в динаміці нами було виявлено зниження його рівня до референтних значень (до 0,5 нг/
мл) у 24 хворих (80%). Тоді як у 20% випадків рівень прокальцитоніну залишався підвищеним.

У дітей, у яких рівень прокальцитоніну знизився до референтних значень, клінічно позитивна динаміка захворювання відмічалась 
на 3-4 добу. Тоді як у 6 дітей із підвищеним рівнем покальцитоніну клінічного регресу захворювання через 72 години нами не було 
виявлено. Таким хворим була проведена зміна антибактеріального препарату.

&ENOAPQE. Таким чином, визначення рівня прокальцитоніну у сироватці крові у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну 
пневмонію, призводить до зниження частоти нераціональної антибактеріальної терапії. Даний діагностичний критерій є чутливим, 
безпечним та дозволяє скоротити тривалість госпіталізації, попереджує необґрунтовану антибіотикотерапію.
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Корректное прогнозирование течения гломерулонефрита с нефротическим синдромом (НС) у детей позволяет своевременно опти-
мизировать иммунотропную терапию для замедления прогрессирования заболевания.

9F@?CEFHX E I?@AJX. На разных этапах наблюдения (до начала терапии; 8-10-я неделя лечения максимальными дозами глюкокор-
тикостероидов; 6-9-й месяц поддерживающей терапии глюкокортикостероидами и цитостатиками; катамнез 1,5-3 года) у детей, 
больных НС, проведено исследование функции почек с расчетом скорости клубочковой фильтрации (по Шварцу, n=1459; по данным 
динамической реносцинтиграфии с 99mTc-ДТПА, n=680), определением длительности артериальной и венозной фаз почечного кро-
вотока (по данным непрямой ангиограммы с 99mTc-ДТПА, n=680), изучением концентрации в моче b2микроглобулина (n=289) и 
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креатинина (n=277), активности реноспецифичных ферментов (N-ацетил-E-Д-глюкозаминидазы и b-галактозидазы, n=209). Была расс-
мотрена возможность использования этих методик для прогнозирования течения заболевания. При ретроспективном анализе через 
3-5 лет после отмены иммунотропных препаратов пациенты были распределены на группы с благоприятным течением заболевания 
(ремиссия) и прогрессированием (сохранением активности НС без или с развитием хронической почечной недостаточности). Для 
выявления интервалов показателей, наблюдаемых при неблагоприятном течении НС, был проведен расчет операционных характе-
ристик тестов с акцентом на отношение правдоподобия положительного и отрицательного результата. В качестве контрольных пока-
зателей использованы данные реносцинтиграфии детей с интактными почками (n=18) и результаты исследования мочи практически 
здоровых лиц соответствующего возраста (n=28). 

*?KLHM@F@X. Были выделены граничные значения (диапазоны) показателей функции почек и ренальной гемодинамики с подтверж-
денной прогностической значимостью в отношении прогрессирования НС (отношение правдоподобия ≥2.0), установлены 
рациональные сроки обследования для каждой методики и оптимальный объем исследования на каждом этапе наблюдения. 
Использование комплекса промежуточных исходов (т.е. достижение прогностических значений показателей) на конкретном этапе 
наблюдения инициировало создание системы прогнозирования неблагоприятного течения заболевания, основанной на принципе 
каскада – упорядоченной последовательности шагов. 

&XPAJX. Система каскадного параллельного мультимаркерного прогнозирования неблагоприятного течения НС у детей позволяет 
выделить группы пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания на любом этапе наблюдения; отказаться от обязательных 
серийных исследований по одной методике у пациента; использовать любую доступную в конкретных условиях комбинацию марке-
ров; подтверждать прогноз результатами нескольких параллельных исследований. Достоинством предложенной системы является ее 
открытость для пополнения новыми методиками и тестами, значимость результатов которых для прогноза течения НС предварительно 
определена с помощью расчета актуальных и простых операционных характеристик (отношение правдоподобия).

*)45$7'+'% 9!/('!*%/15 !"!#$%&!"')3 "'+/5 4<!*!&’;
'+ .+*+8')*5 .+*05&+//; "50+"/%. 68!$;*(& 

S&'8'(# 1.:., )K#4.9-# ).:., 39-TI(# >.G., H,&%D !.:.
H.&-$*+,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. H.&-$*, 6-&.7#.

Чутливість дитячого організму до дії різноманітних чинників обумовлює пластичність всіх фізіологічних та патологічних процесів, 
що відбуваються в організмі дитини. Добре відомо, що характер харчування є одним з провідних факторів, що впливає на формування 
стану здоров’я дитини в цілому.

9?@AB дослідження стало визначення впливу особливостей харчування на формування здоров’я дитячої популяції Харківського 
регіону.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено 10-річний моніторинг стану здоров’я 2700 дітей шкільного віку, які постійно мешкають у 
Харківському регіоні. Програма експедиційного обстеження передбачала клініко-анамнестичне тестування, оцінки рівня фізичного 
розвитку, вивчення аліментарного забезпечення нутрієнтного гомеостазу, клініко-інструментальних та лабораторних методів дослі-
дження. 

На даний час аналіз результатів фактичного харчування дітей шкільного віку, які мешкають у Харківському регіоні, характеризується 
такими особливостями: енергетичне забезпечення раціону має 30-40% дефіцит, насамперед за рахунок недостатності білка; при цьому 
має місце достатнє споживання жирів (95-105%) та надмірне споживання вуглеводів (понад 20,0%). Треба відзначити, що за останні 10 
років у Харківському регіоні відбувається негативна динаміка стану фактичного харчування школярів, а саме: кількість дітей, які не 
мають у своєму раціоні молока та молочних продуктів збільшилася в середньому на 17%, причому це характерно не тільки для дітей, 
які мешкають у місті, але й для мешканців сільських районів (даний показник збільшився більш ніж на 7%). Звертає на себе увагу, що з 
загальної кількості дітей, тільки 1,5% мають медичні протипоказання щодо вживання молочних продуктів, зокрема непереносимість 
або алергічну реакцію. З іншого боку, ці продукти, за негативними соціальними або економічними умовами, які склалися в окремих 
родинах, відсутні у харчовому кошику сім’ї. Окрім того, більш ніж на 23% збільшилася кількість дітей, незалежно від місця їх проживан-
ня, які не мають щоденно у своєму раціоні свіжих фруктів і/або овочів. У 2 рази збільшилася кількість дітей, які мешкають у сільських 
районах, але вживають м’ясні продукти тільки 1 раз на тиждень. 

Паралельний аналіз результатів моніторингу стану здоров’я свідчить, що за останні роки рівень здоров’я сучасних школярів зазнав 
значних негативних змін. Так, протягом останніх років кількість умовно здорових дітей зменшилась на 32,2% (з 18,9% до 12,8% відповідно 
(р<0,005)). При цьому рівень хронічної соматичної патології серед дітей шкільного віку Харківського регіону збільшився в середньому на 
14,5%, поширеність остеопенічного синдрому – на 25,5% та порушень фібриллогенезу – на 28,9%. В останні роки відбувається негативна 
динаміка рівня фізичного розвитку, так, суттєво зменшилася частка дітей, які мають середній рівень фізичного розвитку (43,2% проти 
32,6% дітей відповідного віку). При цьому на 17,5% збільшилася кількість дітей з надлишковою масою тіла або ожирінням. 
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&ENOAPQE. Стає очевидним, що покращення здоров’я дитячого населення потребує поліпшення багатьох детермінант, включаючи і 
соціально-економічні. Окрім того, усі вищезазначені аспекти фактичного харчування школярів в умовах реформування первинної 
ланки медичної допомоги потребують додаткової уваги не тільки лікарів-педіатрів, сімейних лікарів але й вирішення питання щодо 
розробки обґрунтованих профілактичних заходів на рівні країни в цілому.

!"!#$%&!"'( 9(/)*+$7/!1! ,*!:($= 59!&/! 4<!*!&%. 
68!$;*(& 5 &)$%8!95 ,*!9%"$!&!95 9("'(

S&'8'(# 1.:., )K#4.9-# ).:., !$#A#-'(# ).:., 3$,-.'(# /.S.
H.&-$*+,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)(), /. H.&-$*, 6-&.7#.

Добре відомо, що стан навколишнього середовища значною мірою формує рівень популяційного здоров’я дитячого населення. 
Враховуючи, що за останніми даними до числа екологічно несприятливих регіонів щодо дії шкідливих забруднювачів навколишнього 
середовища відноситься і Харківський регіон, проведене дослідження актуальне та має практичну значущість.

9?@F роботи: проведення незалежного скринінгу щодо особливостей мінерального профілю умовно здорових дітей шкільного віку, 
які постійно мешкають у м. Харкові.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Комплексно обстежено 1007 дітей 7-18 років, які постійно мешкають у м. Харкові. Основними критеріями від-
бору дітей щодо участі в обстеженні стала відсутність хронічної соматичної патології та прийому вітамінно-мінеральних препаратів 
протягом останніх 2-х місяців до обстеження. Усі діти пройшли комплексне медичне обстеження (з оглядом фахівців), з оцінкою фізич-
ного розвитку та його темпів, ретельного аналізу анамнестичних даних. Оцінка мінерального профілю проводилася на підставі визна-
чення вмісту мікро-макроелементів (МЕ) у волоссі методом масс-спектрометрії на апараті «ElvaХ».

При дослідженні мінерального складу волосся у 6,8% дітей встановлені незначні порушення мінерального профілю, які характери-
зуються дисбалансом не більше 3 ессенціальних МЕ на рівні 15-29% від референтних значень (р<0,05). У 43,3% дітей порушення міне-
рального профілю оцінено як середнього ступеня виразності і характеризувалося дисбалансом більш ніж 4 ессенціальних МЕ на рівні 
від 30 до 50% від референтних значень (р<0,05), тоді як у 49,9% дітей мінеральні порушення мали виразний характер – дисбаланс 
ессенціальних МЕ реєструвався більш ніж на 50% та мала місце наявність умовно-токсичних МЕ більш ніж 15% (р<0,05).

Встановлено, що порушення мінерального балансу у більшості випадків проявляється дефіцитом ессенціальних МЕ. У 67,4% школярів 
встановлено значний дефіцит калію, у 45% – його дефіцит складає більш ніж 75% (р<0,05). Дефіцит йоду, спостерігається у 83,5% обстеже-
них дітей, дефіцит магнію – у 72,2% дітей. На тлі цього мінеральний дисбаланс у обстежених школярів характеризується підвищенням 
вмісту умовно-ессенціальних МЕ, які у високих концентраціях негативно впливають на зростаючий організм: заліза – у 78,0% дітей, цинку 
– у 72,3% дітей, фосфору – у 25% обстежених. Щодо токсичних МЕ, мінеральний профіль умовно здорових школярів характеризується 
наявністю у 27,3% дітей – свинцю (р<0,05), у 34,6% – алюмінію (р<0,05), у 34,8% – стронцію (р<0,05) та 47,4% дітей мають підвищений вміст 
титану (р<0,05). Окрім того, має місце підвищене накопичення умовно-токсичних МЕ: нікелю, хрому, кадмію та рубідію (р<0,05). 

&ENOAPQE. Таким чином, мінеральний профіль умовно здорових школярів, які постійно мешкають у м. Харкові характеризується певним 
дисбалансом ессенціальних МЕ на тлі накопичення умовно-токсичних та токсичних МЕ, що свідчить на користь порушень мінерального балан-
су в цілому. Це обумовлює підвищення напруги системи адаптаційно-компенсаторних механізмів, створюючи підвищений ризик розвитку 
захворювань, що має бути обов’язково враховано в системі моніторингу популяційного здоров’я дитячого населення різних регіонів України.
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Серед підлітків суттєво зросла поширеність надлишкової маси тіла (НМТ), що обумовлює збільшення ризику розвитку артеріальної 
гіпертензії, метаболічного синдрому. Тривають пошуки маркерів розвитку вказаних порушень.

Клінічна значимість симетрії зубця Т (bT) на ЕКГ (≥ 0,72) була доведена у хворих на ішемічну хворобу серця. Зміни симетрії зубця Т у 
фазовому просторі корелюють з результатами лікування гострого коронарного синдрому і є ознакою ішемії міокарда у хворих з мало-
зміненою за загальноприйнятими критеріями ЕКГ. 
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9?@AB дослідження було встановити особливості форми зубця Т першого відведення ЕКГ у підлітків із НМТ та підвищеним артері-
альним тиском.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено дослідження 92 школярів гімназії № 59 м. Києва (44 дівчаток та 48 хлопчиків) віком 12-16 років (серед-
ній вік – 13,91±0,88 р.) та 16 підлітків, які знаходились на стаціонарному лікуванні в ДКЛ №6 м. Києва з приводу НМТ. Проводилася оцінка 
артеріального тиску з використанням методу разових вимірювань, визначення індексу маси тіла та дослідження фазових змін на ЕКГ, які 
автоматично обчислювались діагностичним комплексом ФАЗАГРАФ® з оригінальним сенсором ЕКГ. Серед обстежених 55 школярів (25 
дівчаток і 30 хлопчиків) відвідували основну, 32 (16 дівчаток і 16 хлопчиків) – підготовчу, 5 (3 дівчаток і 2 хлопчики) спеціальну групу з 
фізкультури. У третини обстежених підлітків (14 дівчаток і 17 хлопчиків) виявлено збільшення маси тіла (ІМТ відповідав значенням над-
лишкової маси тіла або ожиріння) і/або підвищений систолічний артеріальний тиск (120 мм рт.ст. або вище), у решти обстежених АТ і маса 
тіла відповідали віковим.

Встановлено, що показник bT був у середньому достовірно вищим серед дітей, які відвідують спеціальну або підготовчу групу, порівняно 
із показником у підлітків, які відвідують основну групу з фізкультури (0,74±0,09 проти 0,70±0,09; P<0,05). Серед дітей із НМТ і/або підвище-
ним артеріальним тиском показник bT також був достовірно вищим, ніж у підлітків контрольної групи (0,74±0,10 проти 0,70±0,09; P<0,05).

У хлопчиків із показником bT ≥ 0,72 з відповідним патерном реполяризації (подовження сегменту ST при укороченні тривалості та знижен-
ні амплітуди зубця Т) при однакових середніх показниках віку та індексу маси тіла виявлено достовірно вищі артеріальний тиск (118,72±12,23 
мм рт.ст. проти 109,61±8,39 мм рт.ст., P<0,05) та частоту серцевих скорочень (81,31±10,89 уд.хв. проти 72,15±9,89 уд.хв.; P<0,05). У дівчаток із 
симетричним Т (bT ≥ 0,72) зміни стосувались лише регуляції серцевого ритму і характерних порушень реполяризації, тоді як артеріальний тиск 
в середньому не відрізнявся від показника у дівчаток контрольної групи (113,32±8,11 мм рт.ст. проти 110,50±12,52 мм рт.ст., P>0,05).

Серед підлітків із НМТ, які знаходились на стаціонарному лікуванні, показник bT ≥ 0,72 виявлено у 13 із 16 (82%), що достовірно 
(P<0,05) частіше, ніж в популяції (52%).

&ENOAPQE. Отже, підлітки із надлишковою масою тіла і/або підвищеним артеріальними тиском, а також підлітки, які відвідують під-
готовчу та спеціальну групу із фізкультури відрізняються достовірно більшою симетрією зубця Т на ЕКГ. 
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F.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)() $/(#$ 5.5. N'D'/'9,?3, /. 817*, 6-&.7#.

Останні дослідження доводять, що в підлітковому віці вегето-судинна дисфункція (ВСД) за гіпертензивним типом у багатьох хворих 
прогресує з розвитком гіпертонічної хвороби, атеросклерозу. Незважаючи на широкий спектр лікарських засобів для лікування ВСД 
за гіпертензивним типом, часто медикаментозна терапія не призводить до очікуваного позитивного ефекту, відмічаються її побічні 
прояви. Все більше уваги заслуговує фітотерапія, яка застосовується на основі доказової медицини. 

9?@F CADA@E: дослідити ефективність та безпечність використання в комплексній терапії ВСД гіпертензивного типу у дітей препа-
рату рослинного походження Кратал, основні компоненти якого (таурин, екстракт пустирнику та плодів глоду) виявляють заспокійли-
ву, нейропротекторну дію, знижують підвищений артеріальний тиск та нормалізують частоту серцевих скорочень. 

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 79 дітей віком від 6 до 18 років з ВСД за гіпертензивним типом. Вивчали вегетативний гомеостаз за 
допомогою опитувальника, що містить типові скарги, а також схеми клінічного обстеження, яка заповнювалась лікарем-дослідником. 
Сліпим методом хворі були рандомізовані на 2 групи, хворі першої групи (експериментальної) отримували базисну терапію (оліговіт та 
пірацетам) + кратал, другої (група порівняння) – лише базисну терапію. Залежно від віку дітей кожної групи поділили на підгрупи: від 6 до 
11 років (перша), від 12 до 18 років (друга). Терапевтичний ефект оцінювали за динамікою клінічних ознак та самооцінкою клінічних про-
явів (виражених в балах). Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням критерію Фішера-Стьюдента. 

*?KLHM@F@E. Встановлено, що у 60 (75,9%) дітей з ВСД відмічались скарги на лабільність артеріального тиску, у 61 (77,2%) – на емо-
ційну лабільність, дратівливість, нестриманість; у 59 (74,9%) – на нападоподібний головний біль, у 51 (64,5%) – на порушення сну (пога-
не засинання, раннє пробудження та неспокійний сон), субфебрільну температуру тіла; у 49 (62,0%) – на підвищену пітливість, у 39 
(49,4%) – на оніміння та відчуття холоду пальців та ступнів; у 33 (41,8%) – на напади серцебиття, у 35 (44,4%) – на закрепи. Об’єктивно 
у 66 (84%) дітей відмічено блідий колір шкіри, у 67 (85%) білий або рожевий дермографізм, у 60 (76%) – лабільність артеріального тиску 
(різниця більше 20 мм рт.ст.) та пульсу (різниця більше 10 ударів за хвилину) на початку та в кінці огляду.

До лікування у хворих дослідної групи і в групі порівняння параметри суб’єктивної оцінки та клінічного обстеження суттєво не відріз-
нялись. Повторне обстеження через 1 місяць терапії показало більш виражене зниження суб’єктивних та об’єктивних ознак захворюван-
ня у хворих дослідної групи. Так, у першій підгрупі суб’єктивні та об’єктивні ознаки захворювання були в середньому у хворих дослідної 
групи 10,7±2,4 бали проти 18,6±3,8 балів (Р<0,05) та 15,1±3,3 балів проти 24,4±3,9 балів (Р<0,05); у хворих другої підгрупи – відповідно 
22,2±3,2 бали проти 29,6±2,7 балів (Р<0,05) та 27,4±2,9 балів проти 36,2±2,8 балів (Р<0,05). Зокрема, більш суттєво зменшились у хворих 
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дослідної групи такі прояви хвороби, як дратівливість та емоційна лабільність, відчуття оніміння та похолодання кінцівок, відчуття серце-
биття, нападоподібний головний біль та порушення сну, лабільність артеріального тиску і частоти серцевих скорочень.

&ENOAPQE. На підставі отриманих результатів можна вважати доцільним застосування препарату Кратал в комплексній терапії дітей 
з ВСД за гіпертензивним типом.

1!"'*( +$8!1!$7/( (/'!8"%8+2(- ")*)< <(')3 ( ,(<$('8(&, ;8( 
,!"'5,+$% /+ "'+2(!/+*/) $(85&+//; & (&+/!R:*+/8(&"785 

!#$+"/5 <%';05 8$(/(0/5 $(8+*/=

V';#- :.:., M#-<8X. V.+.,*W'&-# /.:., *H%;N#. C.P, *!8,.D,I(# /.3., 
*3#A'&9N +. 2., +#N%&.,(<= ).:., *P.<A9( 3.>.

!>F" «B*.#'-T&.#-$*+,-1@ #.?$'#.9,#1@ /(012#1@ A#$*(&+1)()», 
* B*.#'-T&.#-$*+,-. ';9.+#. 01)32. -9$#$2#. 9$-.&#3,

/. B*.#'-T&.#-$*+,-, 6-&.7#.

Вживання алкогольних напоїв в молодому віці є чинником ризику розвитку алкоголізму, наркоманії, неуспішності в навчанні, тютю-
нової залежності, насильства, вчинення злочинів і ризикованої сексуальної поведінки. Гострі отруєння хімічної етіології – одна з осно-
вних причин дитячої смертності в Україні і займає друге рангове місце серед причин летальних наслідків і нещасних випадків в побуті. 

9?@F CADA@E: вивчити соціальні причини та клінічний перебіг розвитку гострих алкогольних отруєнь у дітей.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Проведено ретроспективний аналіз медичної документації 16 дітей, які знаходились на стаціонарному ліку-

ванні в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні за період 2002- 2012рр.
*?KLHM@F@E JANHGJT?OOU. Вибіркові дослідження щодо вживання алкогольних напоїв серед учнів України свідчать, що споживали 

алкогольні напої 40 і більше разів у житті 18% учнів, пиво три і більше разів – 16%. Стан алкогольного сп’яніння 20 і більше разів у житті 
відчували 13%. Частка учнів в Україні, які вживали будь-який алкогольний напій за останні 12 місяців, дорівнює 81%, що відповідає 
середньому рівню 29 країн світу. В нашому дослідженні при аналізі медичної документації встановлено, що середня тривалість пере-
бування дітей на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні становила 3,36±1,29 днів. Діти посту-
пали в лікарню переважно у дуже тяжкому, тяжкому стані 71,4% і стані середньої тяжкості – 28,6% відповідно. Тяжкість стану зумовле-
на неврологічною симптоматикою та вираженим диспепсичним синдромом. Встановлено порушення свідомості у 50% випадків, у 
вигляді сонливості -71,4 %, без свідомості – 14,3%, в стані збудження – 14,3%. В залежності від тяжкості стану дитини частина дітей зна-
ходилася на інтенсивному лікуванні у реанімаційному відділенні і становила 42,9%, інша частина (57,1%) отримувала лікування в 
ендокринологічному відділенні на ліжках гастроентерологічного профілю. Диспепсичний синдром проявлявся у 92,9% випадків пере-
важно із проявами нудоти та блювання. У динаміці лікування залишалися прояви інтоксикаційного синдрому із скаргами на в'ялість 
– 28,6%, слабкість – 28,6%, запаморочення – 14,3%, головний біль – 7,1%, сонливість – 14,3%. Токсичний вплив на центральну нервову 
систему проявлявся у вигляді порушення координації рухів у 14,3% випадків, скандованої мови – 14,3%, збудження – 7,1% та гіперемі-
єю обличчя – 7,1%. При аналізі соціально-економічних факторів вплину на вживання алкоголю серед дітей встановлено, що у 14,3% 
випадків діти виховувалися у неповних сім’ях, проживали в однокімнатній квартирі – 42,9%. Проаналізувавши час вживання спиртних 
напоїв, встановлено, що найчастіше – 71,4% випадків мало місце вживання алкоголю в період 16:00–22:00, 14,3 % – 22:00– 10:00, 7,1% 
– в денний час з 10:00 до 16:00. В основному діти вживали слабоалкогольна напої – 35,7%, вино – 14,3%, горілку – 28,6% випадків. 

&ENOAPQE. Прийом всередину алкогольних продуктів серед дітей та підлітків продовжує бути проблемою охорони здоров'я. 
Необхідно постійно здійснювати моніторинг і контроль за виконанням закону (№ 481 стаття 15-3) про заборону продажу алкоголю 
дітям до 18 років. Слід постійно проводити громадські навчання для попередження отруєнь алкоголем серед дітей.

!"!#$%&!"'( :5/82(!/+$7/!1! "'+/5 #($(+*/!1! '*+8'5 '+ 
2%'!8(/!&!1! "'+'5"5 5 <(')3 4 ,*!$!/1!&+/!= V!&';/%2)=

@#;&9- ).C., +,-=,-.' !.:., W,&-,6# /.S., 2#&%Q.' 1.+., 1#&#DX. H.!.
!6 «B#+)1)A) %(0$.)&$7, .-AE(&+)*. $ D$#(-'9'D$7 FG4F 6-&.7#1», /. 817*

6ID'&'0+,-. /$+,-. 01)32. -9$#$2#. 9$-.&#3, /. 6ID'&'0, 6-&.7#.

Проблема діагностики та лікування пролонгованої кон`югаційної жовтяниці (ПКЖ) на сьогоднішній день залишається особливо 
актуальною. Ключовими моментами в патогенезі ПКЖ вважають зниження функціональної активності гепатоцитів, що призводить до 
порушення процесів кон`югації і виведення білірубіну, а на регулювання цих процесів, за окремими літературними даними, впливають 
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регуляторні цитокіни, зокрема, туморнекротизуючий фактор–альфа (TNF-α) і фактор росту гепатоцитів (HGF). Порушення кон'югації 
білірубіну і транспорту жовчі супроводжується розладами моторики біліарного тракту.

Виходячи з цього, I?@AB роботи стало дослідження особливостей моторної функції гепатобіліарної системи (ГБС) і вивчення цито-
кінового стану за показниками TNF-α і HGF у немовлят з ПКЖ.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Під нашим спостереженням знаходилось 73 дитини від 15 днів до 3 місяців з ПКЖ та 30 практично здорових 
дітей. Комплекс досліджень включав дані біохімічного дослідження крові – рівень некон'югованої та кон'югованої фракцій білірубіну, 
трансаміназ, лужної фосфатази. HGF і TNF-α визначали в пг/мл, застосовували імуноферментний аналіз. З метою визначення моторної 
функції жовчовивідних шляхів була проведена динамічна ультразвукова холецистографія (УЗХГ) з використанням холекінетичного 
сніданку. 

У більшості немовлят з ПКЖ (68,5%) при УЗД були виявлені відхилення у вигляді збільшення передньо-заднього розміру печінки та 
підвищення ехогенності паренхіми, при біохімічному дослідженні у 20,5% дітей відмічалось незначне підвищення активності АлАТ і 
АсАТ (при їх співвідношенні ≤ 1), рівня прямого білірубіну, що може бути розцінено як субклінічні прояви холестазу. Об`єм ЖМ натще-
серце у дітей з ПКЖ був майже вдвічі меншим, ніж у здорових дітей – (0,94±0,05) см3 проти (1,7±0,14) см3; p<0,01. У 57,1% дітей із 
жовтяницею об`єм ЖМ натщесерце становив ≤ 1,0 см3, а у 17,1% дітей ≤ 0,5 см3, що вказує на перебування ЖМ в частково скорочено-
му стані. Після прийому холекінетичного сніданку скорочення ЖМ у здорових дітей відбувалось протягом 30 хвилин (в середньому на 
62,3см3±3,5%), у немовлят з ПКЖ протягом 10-20 хв. (в середньому на 38,6 см3±4,8%). Відновлення початкового розміру ЖМ на 40-й 
хвилині дослідження відмічалось у 86,67% здорових дітей і у 35% немовлят з жовтяницею (p<0,05). Отримані результати свідчать про 
порушення моторної функції ЖМ у дітей з ПКЖ, що підтверджує роль дисфункції жовчовивідних шляхів у патогенезі даної патології.

Дослідження цитокінового статусу виявило, що діти з кон`югаційною жовтяницею мали відмінності від практично здорових дітей: 
тенденцію до зниження за показником TNF-α ((22,1±6,21) пг/мл проти (38,4±3,48) пг/мл), що, на нашу думку, свідчить про компенсова-
ний функціональний стан гепатоцитів та, можливо, обумовлює захист клітин печінки при порушеннях її екскреторної функції. Рівень 
HGF відповідав концентрації у здорових дітей: (430,0±19,5) пг/мл і (421,0±21,6) пг/мл відповідно. 

&ENOAPQE. Таким чином, проведені дослідження свідчать, що у більшості (70 %) дітей з ПКЖ мають місце субклінічні прояви уражен-
ня ГБС в цей період і необхідність її корекції. 

!2(/8+ ):)8'%&/("'( <)4!#"'*58'%&/!- ')*+,(- 5 ,(<$('8(& (4 
0+"'8!&%9 8!/'*!$)9 4+.&!*=&+//; 4+$)V/! &(< '*%&+$!"'( 

$(85&+//;

@#K'(# ).)., 1#&-#(DE.# 3.>.
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Бронхіальна астма (БА) відноситься до числа найбільш розповсюджених варіантів хронічної патології в усіх вікових групах. 
Неспецифічна гіперсприйнятливість бронхів може розглядатись як центральна характеристика БА, що визначає перебіг і тяжкість 
захворювання, і, таким чином, тактику лікування.

9?@F дослідження. Оцінити ефективність лікування нападу бронхіальної астми з урахуванням показників гіперсприйнятливості 
бронхів у підлітків із частковим контролем захворювання.

9F@?CGFHE G I?@AJE. В умовах пульмоалергологічного відділення ОДКЛ м. Чернівці проведено комплексне обстеження 40 дітей 
підліткового віку, які хворіють на бронхіальну астму. З урахуванням показників лабільності бронхів (ПЛБ) сформовано дві клінічні 
групи спостереження. Першу (І) сформували 16 підлітків із показником лабільності бронхів більше 25%, а ІІ – 24 однолітки, в яких 
лабільність бронхів була менш виразною (менше 25%). За основними клінічними критеріями групи були порівнювані. 

*?KLHM@F@E @F bd ADcAPAC?OOU. Практично всі підлітки в першу добу стаціонарного лікування нападу бронхіальної астми відповідно 
до протоколів лікування отримували β-агоністи короткої дії (сальбутамол, вентолін) у вигляді інгаляцій з використанням небулайзера 
як засобу доставки препарату. 

У 56,3% випадків отримували глюкокортикостероїди (ГКС) у вигляді системних препаратів. Аналогічні результати отримано і стосов-
но використання препаратів еуфіліну, переважно парентерально в складі інфузійної терапії, та лише 37,5% хворих отримували даний 
препарат ентерально. Слід підкреслити, що підлітки обох клінічних груп у 37,5% випадків отримували антибактеріальну терапію. 
Антигістамінні препарати у вигляді дезлоратадину одержували 87,5% хворих першої та 75,0% представників другої групи порівняння 
(P>0,05). Інгаляційні ГКС використовували у 36,4% – беклометазон, у 27,3% – флютіказон (із сальметеролом), у 18,2% випадків – буде-
сонід (з формотеролом) та у 18,2% спостережень – флютіказон чи будесонід. 

Встановлено, що у І групі тривалість застосування β-агоністів короткої дії склала – 8,8±0,98 [95%ДІ:2,9-6,0] дня, а в ІІ – 8,2±0,57 
[95%ДІ:2,2-3,9] дня, (р>0,05); глюкокортикостероїдів у І групі – 9,3±1,1 [95%ДІ:3,1-6,6] дня, а в ІІ – 6,4±0,64 [95%ДІ:2,0-4,1] дня, (р>0,05); 
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еуфіліну у І групі – 6,5±0,54 [95%ДІ:1,2-3,1] дня, а в ІІ – 7,0±0,62 [95%ДІ:1,3-3,6] дня, (р>0,05); інфузійної терапії у І групі – 2,7±0,4 [95%ДІ:0,7-
2,1] дня, а в ІІ – 3,3±0,4 [95%ДІ:0,72-2,4] дня, (р>0,05). Слід підкреслити, що всі підлітки, незалежно від виразності лабільності бронхів, 
отримували системні кортикостероїди лише у перші дні лікування в стаціонарі. Так, середня тривалість лікування системними ГКС 
становила 3,1±0,3 дня (9%%ДІ 0,6-1,8). 

&ENOAPQE. Таким чином, наведені дані дають підстави вважати, що тривалість дезобструктивної терапії в групах порівняння суттєво 
не відрізнялась. Водночас у підлітків із високою лабільністю бронхів має місце триваліше лікування глюкокортикостероїдами через 
торпіднішу до терапії клініку загострення.
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+Q@LFHMOGN@M. Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, – це найбільш соціально незахищена частка населення та кон-
тингент, який характеризується низькими показниками здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку. Провідне місце в струк-
турі захворюваності вихованців будинків дитини займають ураження центральної нервової системи (ЦНС).

9?@F JANHGJT?OOU: оцінити функціональний стан ЦНС та нервово-психічний розвиток дітей раннього віку, які знаходяться на вихо-
ванні у будинку дитини.

9F@?CGFHE G I?@AJE. Обстежено 123 дитини віком від 1 до 12 місяців, які надійшли на виховання до Луганського обласного будинку 
дитини № 2. Після виключення дітей із вродженими аномаліями розвитку (5/123, 4,1±1,7%) під спостереженням залишилось 118 вихо-
ванців. Оцінка функціонального стану ЦНС та нервово-психічного розвитку дітей проводилась за результатами стандартного невро-
логічного огляду та тестування за методикою “ГНОН” (графік нервово-психічної оцінки новонародженого) (Козловська Г.В., 2007). Для 
об’єктивізації структурних змін у ЦНС проводилось нейросонографічне (НСГ) дослідження в 10 стандартних січеннях апаратом Aloka-
500. Психомоторний розвиток дітей оцінювали згідно з наказом МОЗ України № 149. “ГНОН”- стандартний тест вимірювання коефіці-
єнта нервово-психічного розвитку (КПР) дітей до 3 років, котрий дозволяє окремо оцінити розвиток п’яти основних нервово-психічних 
функцій: сенсорних, моторних, емоційно-вольових, пізнавальних та поведінкових.

*?KLHM@F@E. За результатами клінічного неврологічного обстеження, 94,1±2,2% (111/118) дітей мали симптоми перинатального ураження 
нервової системи. У структурі неврологічних порушень відновного періоду переважав синдром затримки стато-кінетичного, психічного та 
передмовленнєвого розвитку (49,2±4,7%, 58/118, p�0,001). Синдром рухових порушень мав місце у 26,3±4,1% (31/118) випадків та клінічно 
проявлявся м’язовою дистонією (74,2±7,8%, 23/31), підвищеним м’язовим тонусом (16,0±6,6%, 5/31), гіпотонією (6,5±4,3%, 2/31), зниженням 
рухової активності (0,3±0,9%, 1/31). Синдром підвищеної нервово-рефлекторної збудливості було виявлено у 18,6±3,6% (22/118) випадків: 
періодичне зригування спостерігалось у 31,8±9,8% (7/22) дітей, мармуровість шкіряних покровів – у 77,2±8,8% (17/22). Не виявлені порушен-
ня з боку ЦНС лише у 5,9±2,2% (7/118) вихованців. Під час НСГ встановлено наявність морфологічних змін у головному мозку в 32,2±4.3% 
(38/118) дітей: кісти судинних сплетінь (14,4±3,1%, 17/118), дилатація міжпівкульової борозни (9,2±2,7%, 11/118), кальцифікати підкоркових 
структур (8,6±2,6% 10/118). Показники психомоторного розвитку відповідали віку лише у 4,1±1,7% (5/118) випадків. Відставання появи нави-
чок на один місяць спостерігалось у 16,0±3,4% (19/118) дітей. У більшості випадків домінувало відставання на два місяці (66,1±4,4%, 78/118, 
p<0,001). Затримка на три місяці спостерігалась у 13,5±3,1% (16/118) дітей. Низький КПР (менше 80 балів) мали 17,8±3,5% (21/118) вихованців; 
КПР в межах 8090 балів – 73,6±4,1% (87/118), лише в 8,6±2,6% (10/118) випадків КПР перевищував 90 балів.

&ENOAPQE. Абсолютна більшість дітей першого року життя, які надходять на виховання до будинку дитини, мають перинатально 
зумовлену неврологічну патологію з превалюванням синдрому затримки стато-кінетичного розвитку та відставання у нервово-
психічному розвитку. У 1/3 дітей під час проведення НСГ спостерігаються структурні зміни ЦНС.
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Увеличение частоты желчнокаменной болезни в детском возрасте, в том числе в раннем детском возрасте, позволяет предполо-
жить, что среди известных причин формирования желчных камней немаловажное значение оказывают неизученные до настоящего 
времени факторы риска, способствующие нарушению холестериногенеза.
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2?HM ENNH?JAPFOEU: изучить клиническое течение желчнокаменной болезни у детей на разных стадиях заболевания для разра-
ботки алгоритма диагностической, лечебной тактики и диспансерного наблюдения. 

9F@?CEFHX E I?@AJX. Под наблюдением в детском городском гастроэнтерологическом отделении находилось 54 ребенка с желч-
нокаменной болезнью, в том числе 30 девочек и 24 мальчика в возрасте 2-18 лет. При оценке жалоб нами были выделены три группы 
жалоб: диспепсического, болевого и вегето-астенического характера. Частота клинических симптомов у обследованных больных с 
желчнокаменной болезнью: боли в животе – 25%, болезненность в эпигастрии – 22 %, болезненность в правом подреберье – 18%, 
тошнота – 12%, нарушение стула – 8%, метеоризм – 7%, снижение аппетита – 7%. Диагностический комплекс включал: анализ клинико-
анамнестических данных, УЗИ органов брюшной полости, биохимическое исследование сыворотки крови. I стадия желчнокаменной 
болезни (ЖКБ) диагностирована: у 42 % больных (у 11% – «билианый сладж» – замазкообразная желчь, у 31% – «билиарный сладж» – 
микролитиаз; у 58% – II стадия ЖКБ. 

Клиническая симптоматика начальной стадии ЖКБ, камневой стадии при латентном течении не является специфичной, однако 
патометрический анализ клинической, дифференциально-диагностической информативности (I) симптоматических проявлений 
позволяет выделить наиболее значимые дифференциально-диагностические критерии и сделать следующие выводы:

- болевой синдром характеризуется жалобами на боли в правом подреберье, значительной политопией иррадиации, а также 
преимущественным проявлением боли после приема пищи; 

- диспепсический синдром характерен для большинства больных, являясь обязательным проявлением патологии; 
- синдром хронической неспецифической интоксикации (ИС) представлен повышенной утомляемостью и субфебрилитетом; 
- клинические проявления в объективном статусе больных характеризуются изменением (даны в последовательности нараста-

ния значимости) окраски кожных покровов (I=0,222), обложенностью языка (I=0,448), пальпаторно определяемой боли в пра-
вом подреберье (I=0,531) и увеличением плотности печени. 

&XPAJX. Таким образом, для клинической картины камневой стадии холелитиаза при рецидивирующем течении характерна ати-
пичность симптоматики с локализацией боли в подложечной области, беспричинная провокация болей, не выраженность диспепси-
ческого синдрома. Клиническая сиптоматика при латентном течении и предкаменной стадии обусловлена типом функциональных 
расстройств билиарного тракта. В группу риска по формированию желчнокаменной болезни в детском возрасте необходимо вклю-
чать пациентов детского возраста с функциональными расстройствами билиарного тракта (гипокинезия, спазм сфинктера Одди). Для 
диагностики холелитиаза на предкаменной стадии, наряду с оценкой клинических данных, необходимо проведение лабораторных и 
инструментальных методов.
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Проблема рецидивуючого бронхообструктивного синдрому (РБОС) є однією з найбільш актуальних в сучасній педіатрії, що 
пов'язано з високою захворюваністю, тяжким перебігом і ймовірністю переходу в бронхіальну астму. 

Серед багатьох причин розвитку РБОС у дітей найчастішою є гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ). Повторні епізоди обструк-
тивного синдрому, за даними більшості дослідників, погіршують якість життя дитини, сприяють формуванню соціальної дезадаптації, 
затримці нервово-психічного та фізичного розвитку та можуть призвести до розвитку гормональних дисфункцій, які, в свою чергу, 
сприяють порушенню адаптаційних процесів. У зв'язку з цим перспективним напрямком удосконалення терапії та профілактики РБОС 
у дітей, які часто хворіють на ГРВІ, видається застосування Есберітоксу – препарату рослинного походження, який має адаптогенну, 
антиоксидантну та імуномодулюючу дію. До складу сухого екстракту Есберітоксу входить суміш сировини кореневища баптизії фарбу-
вальної; кореня ехінацеї пурпурної і кореня ехінацеї паліди; молодих пагонів і листя туї. Завдяки комплексному впливу і взаємодії 
Есберітокс впливає на антитілогенез, стимулює фагоцитоз, має антивірусну дію. 

9?@AB нашого дослідження було визначити ефективність включення Есберітоксу до комплексної терапії і профілактики РБОС у дітей.
9F@?CGFHE G I?@AJE. Під спостереженням було 62 дітей з РБОС віком 6-15 років, які 4-6 і більше разів на рік хворіли на ГРВІ протягом 

осінньо-зимово-весняного періоду. У 46,8% обстежених дітей в анамнезі були прояви атопії. Діти були розділені на 2 підгрупи. Основну 
групу склали 32 дітей, які отримували, окрім базисної терапії, Есберітокс, групу порівняння – 30 дітей, яким проводили традиційну 
протизапальну, дезобструктивну, симптоматичну терапію. До контрольної групи увійшли 30 здорових дітей цього ж віку. Проводили 
дослідження показників системного імунітету та оксидантно-антиоксидантного статусу (дієнові кон'югати, активні продукти тіобарбі-
турової кислоти, антиоксидантні металоферменти). 
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Встановлено, що у часто хворіючих на ГРВІ дітей з РБОС в гострому періоді хвороби відмічені зміни з боку Т-клітинної ланки імунної 
системи (зниження абсолютного і відносного числа Т-лімфоцитів, CD4 та CD8 клітин) та гуморального імунітету (помірне зниження IgG, 
IgА, IgМ при нормальних показниках IgЕ). У обстежених дітей виявлені ознаки активації перекисного окислення ліпідів (підвищення 
вмісту дієнових кон'югат та ТБК активних продуктів) та пригнічення системи антиоксидантного захисту (зниження активності церуло-
плазміну та каталази). Призначали Есберітокс по 1-2 таблетки 3 рази на добу вранці, в обід та ввечері, при цьому рекомендували 
запивати їх великою кількістю рідини або розчиняти в ротовій порожнині. Повторний курс лікування призначали в зимово-весняний 
період. Динамічне спостереження за обстеженими дітьми проводили протягом 6 місяців. 

&ENOAPQE. Про ефективність застосування Есберітоксу свідчать зменшення частоти ГРВІ в 2,7 раза, зниження частоти загострень 
БОС на тлі ГРВІ в 3,4 раза. Відмічено також нормалізацію показників клітинного імунітету та тенденцію до нормалізації гуморального 
імунітету і оксидантно-антиоксидантного статусу.

 


