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АНОТАЦІЯ 

Поцілуйко Н. М. Клініко–лабораторна характеристика та особливості 

лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей перших 

трьох років життя. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – «Інфекційні хвороби» (22–Охорона здоров’я). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ 

України. 

ДВНЗ «Івано – Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України, Івано –Франківськ, 2018. 

 

Метою дослідження було підвищити ефективність лікування дітей перших 

трьох років життя, хворих на гострі кишкові інфекції вірусного ґенезу, на 

підставі вивчення клініко-імунологічних особливостей перебігу хвороби 

шляхом патогенетичного обґрунтування призначення лактазовмістного 

препарату і цинк сульфату. 

Для досягнення мети  проаналізовано захворюваність на гострі кишкові 

інфекції вірусної етіології дітей віком 1–18 місяців і 19–36 місяців, встановлено 

етіологічну структуру захворювань, клініко-лабораторні особливості перебігу 

гострих вірусних діарей у дітей перших трьох років життя, з’ясовано частоту  

розвитку синдрому транзиторного порушення толерантності дисахаридів у дітей 

при гострих діареях, його значення в перебігу захворювання, досліджено стан 

гуморальної ланки імунітету у дітей, хворих на гострі кишкові інфекції 

ротавірусного, норовірусного, адено- , астровірусного генезу та ГКІ зумовленої 

коінфекцією вірусів (за вмістом і динамікою sIgА в копрофільтраті і в слині, 

ІFN-α в копрофільтраті), покращено ефективність лікування дітей, хворих на 

гострі кишкові інфекції вірусної етіології, встановлено ефективність 

застосування у комплексному лікуванні цих пацієнтів препаратів, які містять 

фермент лактазу і цинк сульфат. 
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Для виконання поставлених завдань обстежено 296 дітей віком від 1 

місяця до 3 років, госпіталізованих з діагнозом ГКІ (неускладнених та 

ускладнених), які знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні 

Кам’янка–Бузької ЦРЛ та в ІІ–му педіатричному відділенні комунальної 

інфекційної лікарні м. Львова. Було сформовано 2 групи пацієнтів: до основної 

групи увійшло 175 дітей віком від 1 до 36 місяців з верифікованим діагнозом 

ГКІ, яка були спричинена вірусами (одним вірусом чи декількома вірусами).  

Критеріями включення дітей до основної групи був діагноз «гостра кишкова 

інфекція», спричинена рота-, норо-, адено- та астровірусом. З 23 практично 

здорових дітей було сформовано  групу контролю, 62 дітей з ГКІ, які спричинені 

бактерійними чинниками та 36 дітей з ГКІ невстановленої етіології  були 

виключені з подальшого аналізу. Основна група була розділена на 2 підгрупи, 

залежно від віку дитини. Підгрупу 1 сформовано з 105 дітей віком 1–18 місяців, 

підгрупу 2 – з 70 дітей віком 19–36 місяців.  

В обох підгрупах вивчалися частота, клінічні, лабораторні  особливості 

рота-, норо-, адено-, астровірусної ГКІ та ГКІ, зумовленої вірусною 

коінфекцією. Також  було виділено 2 підгрупи – основна підгрупа і підгрупа 

порівняння для визначення ефективності запропонованого лікувального 

комплексу.  

Для оцінювання важкості перебігу ГКІ використовували  бальну шкалу 

оцінки важкості гастроентеритів запропоновану Т. Vezіkari, у якій 

враховувались основні клінічні ознаки хвороби: гарячка, її тривалість та 

характер; кратність і тривалість блювання; частота рідких випорожнень та  

тривалість цього симптому, ступінь ексикозу. 

При госпіталізації у стаціонар усім дітям проводились загально-клінічні 

дослідження (ЗАК, ЗАС, аналіз копрограм з  визначенням рівня вуглеводів, 

кислотно-лужного стану), біохімічні та імунологічні дослідження (визначення в 

динаміці рівня sIgA в слині, в копрофільтраті, визначення рівня ІFN-α в 

копрофільтраті); бактеріологічні, молекулярно-генетичні методи дослідження. 
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 Серед дітей підгрупи 1 ГКІ зумовлені лише одним вірусом було 

діагностовано у 84 випадках (80,0±3,9 %), вірусну коінфекцію було встановлено 

в 21 випадку (20,0±3,9 %). У дітей віком 19–36 міс. (підгрупа 2) вірусні ГКІ 

діагностовано у 53 дітей (75,71±5,13 %), а вірусну коінфекцію було встановлено 

в 17 (24,29±5,13 %) пацієнтів.   

Найбільш частими причинами ГКІ у дітей в обох підгрупах є ротавірусна 

інфекція, яку було діагностовано у 53 (50,48±4,88 %) дітей підгрупи 1 і в 

35(50,0±2,9 %) дітей з підгрупи 2, меншою була кількість норовірусних ГКІ (15 

хворих, 14,29±3,41 % і 10 дітей, 14,31±4,18 %). Кількість випадків ГКІ 

зумовлених аденовірусом була незначною (8 випадків – 7,62±1,59 % і 6 – 

8,57±3,35 %). Астровірусну  ГКІ реєстрували:  8 (7,62±1,59 %) випадків у дітей 

віком 1–18 місяців і 2 (2,86±0,99 %) випадки у дітей віком 19–36 місяців. 

У більшості дітей підгрупи 1 з ротавірусною ГКІ – в 16 випадках 

(30,19±6,31 %) першим симптомом хвороби була діарея, у дітей з норовірусною  

ГКІ та з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією хвороба найчастіше починалася 

з діареї і блювання одночасно – 4 (26,67±9,62 % ) і 7 (33,33±8,29 %). В більшості 

дітей підгрупи 2 першим симптомом ГКІ було блювання: в 21 (60,0±5,28 %) 

дитини з ротавірусною ГКІ, в 4 (40,0±9,49 %) дітей з норовірусною ГКІ, у 9 

(52,94±11,12 %) пацієнтів з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. 

 У підгрупі 1 за оцінкою в балах за шкалою Vezikari найважчий перебіг ГКІ 

реєстрували у дітей з аденовірусною інфекцією (12,88±0,48) балів та у дітей з 

ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією (12,86±0,52) балів, найдовше важкий 

стан тривав у дітей з аденовірусною ГКІ (5,43±0,84 дня) та у дітей з 

норовірусною ГКІ (3,97±0,31дня).  У дітей підгрупи 2 як і підгрупи 1 найважчий 

перебіг хвороби реєстрували у дітей з аденовірусною ГКІ (13,33±1,20) балів та у 

дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією (13,06±0,44) балів, проте 

найдовше важкий стан тривав у хворих з ротавірусною  ГКІ (2,90±0,26) доби, а 

найкоротше – у дітей з норовірусною ГКІ (2,0±0,41) доби. 

 При аналізі копрограм дітей підгрупи 1 з’ясовано, що у дітей з ГКІ 

зумовленою вірусною коінфекцією найчастіше реєстрували зміщення рН в 
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кислу сторону у 16  (76,9±7,3 %) дітей, а кількість лейкоцитів у мазку калу 

становила 5,55±0,60 клітин в полі зору і була достовірно більшою, ніж у дітей з 

норовірусною ГКІ та в групі контролю. У дітей підгрупи 2 найнижче значення 

рН реєстрували у дітей з ротавірусною ГКІ (5,95±0,42) одиниць, а кількість 

лейкоцитів у мазку калу була достовірно більшою у дітей з ГКІ зумовленою 

вірусною коінфекцією і в середньому становила 6,29±0,61 клітин в полі зору. 

У підгрупі 1 підвищений вміст вуглеводів у копрофільтраті ми спостерігали 

у дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією (0,38±0,04 %), у хворих з 

ротавірусною інфекцією рівень вуглеводів у копрофільтраті становив 0,30±0,05 

%, незначно нижчим цей показник був при норовірусній ГКІ (0,27±0,03 %). У 

дітей з вірусними ГКІ та ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією вміст 

вуглеводів у копрофільтраті був достовірно вищим, ніж у дітей з групи 

контролю (0,11±0,02, р<0,05).   

У дітей віком 19–36 місяців  з ротавірусною ГКІ середній вміст вуглеводів склав 

0,26±0,02 %, у дітей з норовірусною ГКІ – 0,15±0,02 %. Найбільш вираженою 

дисахаридазна недостатність була у дітей з ГКІ, зумовленою вірусною 

коінфекцією, вміст вуглеводів у копрофільтраті в них становив 0,41±0,03 %. 

Вміст вуглеводів у дітей з групи контролю становив 0,08±0,02 %.  Таким чином, 

у більшості пацієнтів з вірусними ГКІ було діагностовано транзиторну 

дисахаридазну недостатність, яка характеризувалася підвищенням вмісту 

дисахаридів у випорожненнях.  

 При гострих кишкових інфекціях у дітей віком 1–18 міс. так і 19–36 міс. 

вірусної етіології в гострий період захворювання відмічається значне 

збільшення кількісного вмісту секреторного імуноглобуліну А в слині, 

копрофільтраті і зростання концентрації прозапальних інтерлейкінів ІFN-α в 

копрофільтраті. Високий рівень ІFN-α і sIgA утримується і на 10-й день від 

початку захворювання. По мірі одужання хворих відмічається лише тенденція 

до відновлення рівня імуноглобулінів та інтерлейкінів. 

 Встановлено, що у дітей підгрупи 1 і підгрупи 2 з ГКІ, яка спричинена 

коінфекцією вірусів, концентрація вуглеводів у випорожненнях, рівень sIgA у 
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копрофільтраті були вищими, а рівень IFN-α у копрофільтраті нижчими, ніж у 

пацієнтів, у яких у калі виявлено антиген лише одного вірусу. Це підтверджено 

позитивним кореляційним зв’язком (r=0,412, p<0,05) між кількістю антигенів 

вірусів у випорожненнях і концентрацією вуглеводів у копрофільтраті, 

підвищений вміст якої свідчить про розвиток дисахаридазної недостатності. 

 В перші дні захворювання медіана концентрації sIgA в копрофільтраті у 

дітей з ротавірусною ГКІ в середньому становила 0,07 [0,01-0,16] г/л і була 

вірогідно нижчою (p<0,05) ніж в умовно-здорових дітей групи контролю –   0,17 

[0,10-0,32] г/л. Водночас у дітей з ротавірусною ГКІ при другому дослідженні 

виявлено вищі рівні sIgA y копрофільтраті 0,37 [0,22-0,52] г/л порівняно з  

першим дослідженням та порівняно з контрольною групою. У дітей з 

норовірусною ГКІ на початку захворювання медіана концентрації sIgA на 

початку захворювання була дещо вищою ніж при ротавірусній ГКІ і становила в 

середньому 0,09 [0,02-0,22] г/л, в динаміці хвороби медіана концентрації sIgA 

дещо підвищується і в середньому становить 0,13 [0,05-0,34] г/л. У дітей з ГКІ, 

зумовленою вірусною коінфекцією на початку захворювання медіана sIgA була 

приблизно такою ж як в групі контролю і становила 0,15 [0,04-0,27] г/л, проте 

при повторному досліджені зростає більш ніж в три рази і достовірно перевищує 

вміст sIgA при повторному дослідженні у дітей з ротавірусною ГКІ та у дітей з 

групи контролю. 

У дітей підгрупи 2 з ротавірусною ГКІ при обстеженнях на час 

госпіталізації у стаціонар вміст sIgA в копрофільтраті був вірогідно вищим 

(p<0,05) порівняно з пацієнтами підгрупи 1 і дещо вищим ніж у дітей з групи 

контролю і в середньому становив 0,20 [0,11-0,35] г/л; при повторному 

дослідженні, з інтервалом в 10 днів, встановлено в 4 рази вищі концентрації 

цього імуноглобуліну - 0,83 [0,57-1,31] г/л. У пацієнтів підгрупи 2 з 

норовірусною ГКІ середнє значення sIgA в копрофільтраті при першому 

дослідженні – 0,12 [0,06-0,33] г/л, а при повторному дослідженні було вірогідно 

вищим і становило в середньому 0,21 [0,11-0,37] г/л, (p<0,05). 
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У дітей підгрупи 2 з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією при першому 

обстеженні вміст sIgA в копрофільтраті був подібним як в дітей з групи 

контролю і становив 0,14 [0,05-0,29] г/л, у дітей з групи контролю – 0,14 [0,08-

0,21] г/л, а при повторному дослідженні зріс у 2,5 рази з середнім значенням 

0,35 [0,11-0,62] г/л і був достовірно вищим ніж при першому дослідженні, проте 

достовірно нижчим, ніж у дітей з ротавірусною ГКІ при другому дослідженні.  

Вміст sIgA у слині в динаміці збільшився від 0,37 [0,24-0,51] г/л до 0,98 

[0,72-1,20] г/л у дітей підгрупи 1 з ротавірусною ГКІ (у дітей з контрольної 

групи (0,46 [0,21-0,57] г/л), від 0,29 [0,15-0,36] г/л  до 0,44 [0,23-0,62] г/л у дітей 

з норовірусною ГКІ, від 0,42 [0,34-0,50] г/л до 0,79 [0,53-0,91] г/л у дітей з ГКІ 

зумовленою вірусною коінфекцією. 

Подібну динаміку концентрації sIgA в слині виявлено і у дітей підгрупи 2. 

При дослідженні слини забраної у дітей з ротавірусною ГКІ в перший день 

стаціонарного лікування виявлено sIgA в концентрації 0,63 [0,43-0,72] г/л,  у 

дітей з контрольної групи 0,55 [0,32-0,7] г/л. В динаміці на 10 день 

спостерігалося достовірне зростання даного показника майже в 3,5 разів з його 

середнім значенням 2,17 [1,63-2,41] г/л. У дітей з норовірусною ГКІ на початку 

захворювання вміст sIgA становив 0,57 [0,39-0,80] г/л, в динаміці через 10 днів 

спостерігалося незначне збільшення sIgA  до 0,71 [0,53-0,82] г/л. У дітей з ГКІ, 

зумовленою вірусною коінфекцією в перший день стаціонарного лікування 

вміст sIgA був дещо нижчим, ніж у дітей з вірусними ГКІ і в дітей з групи 

контролю і в динаміці збільшився від 0,51 [0,30-0,65] г/л  до 1,47 [1,21-1,79] г/л 

на 10-й день від початку лікування.  

У пацієнтів підгрупи 1 з ротавірусною ГКІ рівень IFN-α в копрофільтраті 

зріс від 6,21 [4,12-9,35] пг/мл до 12,55 [8,51-15,38] пг/мл в динаміці через 10 

днів, у пацієнтів з норовірусною ГКІ – від  8,02 [5,06-11,34] пг/мл до 26,70 

[21,03-34,7] пг/мл, у дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією - від 5,13 

[3,05-9,21] пг/мл до 15,44 [10,13-20,61] пг/мл (у групі контролю – 9,48 [5,02-

13,27] пг/мл.  
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У дітей підгрупи 2 рівень IFN-α в копрофільтраті у дітей з ротавірусною 

ГКІ становив 8,36 [5,10-12,72] пг/мл. В динаміці через 10 днів вміст IFN-α в 

копрофільтраті зріс до 16,37 [9,22-21,80] пг/мл. У пацієнтів з норовірусною ГКІ 

спостерігали зростання вмісту IFN-α в копрофільтраті від 7,99 [4,67-13,30] пг/мл 

до 21,12 [10,0-32,5] пг/мл, в дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією в 

перший день стаціонарного лікування рівень IFN-α в копрофільтраті був 

найнижчим і становив 6,85 [4,72-11,03] пг/мл, при повторному дослідженні 

реєстрували достовірне підвищення вмісту IFN-α з його середнім значенням 

19,16 [11,55-27,20] пг/мл.  

Методом багатофакторної регресії встановлено симптоми та показники 

перебігу захворювання, які пов’язані з підвищенням рівню ІFN-α в 

копрофільтраті. Статистично достовірний зв'язок з підвищенням рівнів ІFN-α 

встановлено між частотою блювання (β=2,60, р<0,05), тривалістю блювання (β 

=0,55, р<0,05), кратністю діарейних випорожнень за добу (β =1,07, р<0,05).   

 Особливостями місцевої імунної відповіді у дітей з наявністю антигенів 

декількох вірусів у калі були зниження продукції IFN-α у копрофільтраті на 

початку хвороби (про це свідчить негативні коефіцієнти кореляції між IFN-α і 

кількістю антигенів вірусів – (r= - 0,28, p<0,01) та достовірне наростання цього 

цитокіну в динаміці захворювання (r=0,58, p<0,05), зниження концентрації 

секреторного IgA у копрофільтраті (r= - 0,79, p<0,05) на початку хвороби при 

достовірно вищому вмісті секреторного IgA у слині (r=0,62, p<0,05).  

 Позитивні кореляційні співвідношення між важкістю гастроентеритів та 

концентрацією вуглеводів у калі (r=0,16, p<0,05) відображають патофізіологічні 

механізми секреторних діарей: у пацієнтів з важким перебігом хвороби 

вірогідно частіше спостерігалася дисахаридазна  недостатність, яка проявлялась 

клінічно частими водянистими випорожненнями і характеризувалась 

підвищенням вмісту вуглеводів у копрофільтраті. Водночас клітини епітелію 

кишок у відповідь на інвазію вірусів починають активно продукувати 

інтерферони – в першу чергу IFN-α, концентрація якого була вірогідно вищою у 

пацієнтів з легшим перебігом вірусних  гастроентеритів (r=0,35, p<0,05). 
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З метою оптимізації протоколів лікування ГКІ у дітей перших трьох років 

життя нами було запропоноване комплексне лікування ГКІ, спричинених 

вірусами (рота-, норо-, адено-, астровірусом ) або коінфекцією вірусів.  

Діти основної підгрупи додатково отримували препарат лактази, відповідно 

до рекомендації виробника, під час годування з розрахунку від 750 до 1500 ALU 

(1 мл розичну «Мамалак» містить 3000 ALU лактази, 1 крапля відповідно - 150 

ALU).  Цинк сульфат призначався у дозі 10 мг двічі на добу.  

Так, призначення дітям з гострими вірусними гастроентеритами  цинк 

сульфату і препарату, що вміщає лактазу сприяло швидшій (на 1,7±0,2 дня) 

нормалізації стану хворих, зниженню важкості гастроентериту, що виражено у 

статистично достовірному зменшенню кількості балів за шкалою Vezikari 

(10,2±2,7 балів і в підгрупі порівняння 12,4±1,3 балів) та за низкою 

лабораторних показників: вірогідному підвищенню у 2,25 рази вмісту sIgA у 

копрофільтраті, зменшенню у 2 рази вмісту вуглеводів у випорожненнях, зміні 

кислотно-лужної рівноваги калу у лужну сторону. 

   На підставі вищевикладеного  можна зробити висновок про доцільність 

включення в існуючі схеми лікування дітей раннього віку з ГКІ, спричиненими  

вірусами,  запропонованого нами комплексного лікування, яке скероване на 

зменшення клінічних проявів хвороби та швидшу нормалізацію порушень 

імунологічного статусу. Призначений комплекс лікувальних заходів добре 

толерується дітьми, не призводить до побічних дій. Дотримання 

запропонованих принципів лікування дозволило швидше досягнути одужання 

дітей та зменшити тривалість перебування їх у стаціонарі. 

 Ключові слова: діти раннього віку, гострі кишкові інфекції, ротавірусна 

інфекція, дисахаридазна недостатність, лікування. 
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The aim of the study was to increase the effectiveness of the treatment of 

children of the first three years of life, patients with acute intestinal infection of the 

viral genesis, on the basis of the study of clinical and immunological features of the 

course of the disease by pathogenetic justification of the appointment of lactating drug 

and zinc sulfate. 

To achieve the goal, the incidence of acute intestinal infections of viral etiology 

in children aged 1–18 months and 19–36 months was analyzed, the etiological 

structure of diseases, clinical and laboratory features of the course of acute viral 

diarrhea in children in the first three years of life was established, the frequency of the 

transient violation syndrome tolerance of lactose in children with acute diarrheas, its 

importance in the course of the disease, the state of humoral immunity in children, 

patients with acute intestinal infections of rotavirus, norovirus (on the content and 

dynamics of sIgA in coprofiltrate and saliva, IFN-α in coprofiltrate), the existing 

principles of treatment of children with acute intestinal infections of viral etiology 

were improved, and the effectiveness of application in the complex treating these 

patients with drugs that contain the enzyme lactase and zinc sulfate. 

296 children aged 1 month to 3 years old were hospitalized with a diagnosis of 

АІІ (uncomplicated and complicated), who were treated at the Infectious department 

of Kam'yanka-Buzka Central Regional Hospital and in the II Pediatric department of 
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the Communal Infectious Disease Hospital in the city Lviv. Two groups of patients 

were formed: the main group included 175 children aged 1 to 36 months with a 

verified diagnosis of GI that was caused by viruses (one virus or several viruses). The 

criteria for inclusion of children in the main group was the diagnosis of "Acute 

intestinal infection" caused by the rota--, noro, adeno- and astrovirus. Out of 23 

virtually healthy children, a control group was formed, 62 children with 

gastrointestinal haemorrhage, caused by bacterial factors, and 36 children with 

infertile aetiology were excluded from further analysis. The main group was divided 

into 2 subgroups, depending on the age of the child. Subgroup 1 was formed with 105 

children aged 1-18 months, subgroup 2 - with 70 children aged 19-36 months. 

In both subgroups, the frequency, clinical, laboratory and immunological 

features of the rota-, noro-, adeno-, astrovirus AII and AII due to viral co-infection 

were studied. There were also 2 subgroups - the main subgroup and the subgroup of 

comparison to determine the effectiveness of the proposed treatment complex. 

In order to assess the gravity of the course of GI, a gravimetric scale for 

assessing the severity of gastroenteritis proposed by T. Vezikari was used, which took 

into account the main clinical signs of the disease: fever, duration and nature; 

multiplicity and duration of vomiting; the frequency of liquid defecation and the 

duration of this symptom, the degree of excecation. 

At hospitalization all children were given general-clinical studies (CBC, 

urinalysis, determination of carbohydrate, acid-alkaline state), biochemical and 

immunological studies (determination in the dynamics of sIgA level in saliva, in 

coprofiltrate, determination of the level of interleukins IFN-α in coprofiltrate); 

bacteriological, molecular genetic research methods. 

 Among children of subgroup 1, in which AII was caused by only one virus was 

diagnosed in 84 cases (80,0 ± 3,9 %), viral co-infection was detected in 21 cases (20,0 

± 3,9%). Children aged 19-36 months. (subgroup 2), viral GI was diagnosed in 53 

children (75,71 ± 5,13 %), and viral co-infection was detected in 17 (24,29 ± 5,13 %) 

patients. 
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The most common causes of GI in children in both subgroups is rotavirus 

infection, which was diagnosed in 53 (50,48 ± 4,88 %) children in subgroup 1 and 35 

(50,0 ± 2,9 %) in subgroup 2, less was the number of norovirus AII (15 patients, 14,29 

± 3,41 % and 10 children, 14,31 ± 4,18 %). The number of cases of AII caused by 

adenovirus was insignificant (8 cases – 7,62 ± 1,59 % and 6 – 8,57 ± 3,35 %). 

Astrovirus AII was registered: 8 (7,62 ± 1,59 %) cases in children aged 1–18 months 

and 2 (2,86 ± 0,99%) cases in children aged 19–36 months. 

In most children, subgroup 1 with rotavirus AII - in 16 cases (30,19 ± 6,31%) 

the first symptom of the disease was diarrhea, in children with norervative AII and 

with AII due to viral coinfection, the disease often began with diarrhea and pruritus 

with diarrhea and vomiting at the same time - 4 (26,67 ± 9,62 %) and 7 (33,33 ± 8,29 

%). In the majority of children in subgroup 2, the first symptom of AII was vomiting: 

in 21 (60,0 ± 5,28 %) children with rotavirus AII, in 4 (40,0 ± 9,49 %) children with 

noroviral AII, in 9 (52, 94 ± 11,12 %) of patients with AII due to viral co-infection. 

 In the subgroup 1, according to the score on the scale of Vezikari, the most 

severe course of AII was recorded in children with adenovirus infection (12,88 ± 0,48) 

points and in children with AII due to viral co-infection (12,86 ± 0,52) points, the 

longest severe condition lasted in children with adenoviral AII (5,43 ± 0,84 days) and 

in children with noroviral AII (3,97± 0,31 days) days. In children, subgroups 2, as 

well as subgroups 1, the most severe course of the disease were recorded in children 

with adenoviral AII (13,33 ± 1,20) points and in children with AII due to viral co-

infection (13,06 ± 0,44) points, ho, ± 0,26) days, and the shortest - in children with a 

noroviral AII (2,0 ± 0,41) days. 

 In the analysis of children's coprograms in subgroup 1 it was found that 

children with AII caused by viral coinfection most often recorded a shift in pH to 

acidic side in 16 (76,9 ± 7,3 %) children, and the number of leukocytes in the smear of 

stool was 5,55 ą 0,60 cells in the field of view and was significantly higher than in 

children with noroviral AII and in the control group. In children of subgroup 2, the 

lowest pH was recorded in children with rotavirus AII (5,95 ± 0,42) units, and the 
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number of  leukocytes in the smear of stool was significantly higher in children with 

GIs due to viral co-infection and averaged 6,29 ± 0, 61 cells in sight. 

In subgroup 1, high carbohydrate content in coprofiltrate was observed in 

children with АІІ due to viral coinfection (0,38 ± 0,04 %); in patients with rotavirus 

infection, the level of carbohydrates in coprofiltrate was 0,30 ± 0,05 %, slightly lower 

this figure was at a noroviral AII (0,27 ± 0,03 %). In children with viral AII and AII 

due to viral coinfection, the carbohydrate content in coprofiltrate was significantly 

higher than in children from the control group (0,11 ± 0,02, p <0,05). 

In children aged 19–36 months with rotavirus AII, the average content of 

carbohydrates was 0,26 ± 0,02%, in children with norovirus AII – 0,15 ± 0,02 %. The 

most pronounced disaccharidase deficiency was in children wіth AII, due to viral 

coinfection, the content of carbohydrates in coprofiltrate in them was 0,41 ± 0,03 %. 

The carbohydrate content in children from the control group was 0,08 ± 0,02 %. Thus, 

in the majority of patients with viral GI, transient disaccharidase deficiency was 

diagnosed, which was characterized by an increase in the content of disaccharides in 

the emptying. 

 For acute intestinal infections in children aged 1–18 months so 19–36 months 

viral etiology during the acute period of the disease, there is a significant increase in 

the quantitative content of the secretory immunoglobulin A in salivation, cofractal 

filtration and the growth of the concentration of proinflammatory interleukins of  IFN-

α in coprofiltrate. High levels of IFN-α and sIgA are maintained for 10 days from the 

onset of the disease. As the patients recover, only the tendency towards recovery of 

immunoglobulins and interleukins is noted. 

 It has been established that in children of subgroup 1 and subgroup 2 of AII, 

caused by coinfection of viruses, carbohydrate concentration in feces, sIgA levels in 

coprofiltrate were higher, and IFN-α levels in coprofiltrate were lower than in patients 

with feline antigen only one virus This was confirmed by a positive correlation (r = 

0,41, p <0,05) between the number of antigens of viruses in feces and the 

concentration of carbohydrates in coprofiltrate, the elevated content of which indicates 

the development of disaccharidase deficiency. 
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 In the first days of the disease, the median concentration of sIgA in 

coprofiltrate in children with rotavirus GI was on average 0,07 [0,01-0,16] g / l and 

was significantly lower (p <0,05) than in the conditionally healthy children of the 

group control - 0,17 [0,10-0,32] g / l. At the same time, children with rotavirus AII in 

the second study revealed higher levels of sIgA y coprofiltrate 0,37 [0,22-0,52] g / l in 

comparison with the first and in comparison with the control group. In children with a 

neuroviral GI, at the onset of the disease, the median concentration of sIgA at the 

onset of the disease was slightly higher than with rotavirus AII and In the average of 

0,09 [0,02-0,22] g / l, in the dynamics of the disease, the median concentration of sIgA 

increases slightly and averages 0,13 [0,05-0,34] g / l. Children with GCI due to viral 

coinfection at the onset of the disease, the median sIgA was approximately the same 

as in the control group and was 0,15 [0,04-0,27] g / l, however, with a repeated study, 

it increased more than three times and significantly exceeded the content sIgA in a 

repeated study in children with rotavirus AII and in children from the control group. 

In children, subgroup 2 with rotavirus AII in the time of hospitalization in 

hospital, the content of sIgA in coprofiltrate was significantly higher (p <0,05) 

compared with patients in subgroup 1 and slightly higher than in control group and 

averaged 0,20 [ 0,11-0,35] g / l; At a repeated study, at intervals of 10 days, 4 times 

higher concentrations of this were established Immunoglobulin (0,83 [0,57-1,31] g / 

l). In patients with subgroup 2 with norerviral GI, the mean value of sIgA in 

coprofiltrate in the first study was 0,12 [0,06-0,33] g / l, and in the repeated study it 

was probably higher and averaged 0,21 [0,11-0,37] g / l (p <0,05). 

In children, subgroup 2 of AII, due to viral co-infection in the first examination, 

the content of sIgA in coprofiltrate was similar to that in children from the control 

group and was 0,14 [0,05-0,29] g / l, in children from the control group - 0,14 [0,08-

0,21] g / l, and in case of a repeated study, he increased 2,5 times with an average of 

0,35 [0,11-0,62] g / l and was significantly higher than at the first the study, however, 

is significantly lower than that of children with rotavirus AII in the second study. 

The content of sIgA in saliva in dynamics increased from 0,37 [0,24-0,51] g / l 

to 0,98 [0,72-1,20] g / l in children of subgroup 1 with rotavirus AII (in children from 
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of the control group 0,46 [0,21-0,57] g / l), from 0,29 [0,15-0,36] g / l to 0,44 [0,23-

0,62] g / l in children with noroviral AII, from 0,42 [0,34-0,50] g / l to 0,79 [0,53-

0,91] g / l in children with АІІ due to viral coinfection. 

A similar dynamics of sIgA concentration in saliva was also found in children 

of subgroup 2. In the study of saliva taken in children with rotavirus AII on the first 

day of inpatient treatment, sIgA was detected at a concentration of 0,63 [0,43-0,72] g / 

l, in children from control group 0,55 [0,32-0,7] g / l. In dynamics on 10 days there 

was a significant growth of this indicator almost 3,5 times with its average value of 

2,17 [1,63-2,41] g / l. In children with noroviral GI in the beginning of the disease, the 

content of sIgA was 0,57 [0,39-0,80] g / l, in dynamics after 10 days there was a slight 

increase in sIgA to 0,71 [0,53-0,82] g / l In children with АІІ due to viral coinfection 

on the first day of in-patient treatment, the content of sIgA was slightly lower than in 

children with viral GI and in children from the control group and in the dynamics 

increased from 0,51 [0,30-0,65] g / l to 1,47 [1,21-1,79] g / l on the 10-th day after the 

start of treatment. 

In patients of subgroup 1 with rotavirus AII, the level of IFN-α in coprofiltrate 

increased from 6,21 [4,12-9,35] pg / ml to 12,55 [8,51-15,38] pg / ml in dynamics 

after 10 days in patients with norrovirus AII - from 8,02 [5,06-11,34] pg / ml to 26,70 

[21,03-34,7] pg / ml, in children with AII due to viral co-infection - from 5,13 [3,05-

9,21] pg / ml to 15,44 [10,13-20,61] pg / ml (in the control group 9,48 [5,02-13,27] pg 

/ ml. 

In children of subgroup 2, IFN-α level in coprofiltrate in children with rotavirus 

AII was 8,36 [5,10-12,72] pg / ml. In dynamics, after 10 days, the IFN-α content in 

coprofiltrate increased to 16,37 [9,22-21,80] pg / ml. In patients with noviral GI, an 

increase in IFN-α content in coprofiltrate from 7,99 [4,67-13,30] pg / ml to 21,12 

[10,0-32,5] pg / ml was observed in children with GI due to viral co-infection on the 

first day of inpatient treatment, IFN-α level in coprofiltrate was the lowest and was 

6,85 [4,72-11,03] pg / ml, with a repeated study, a significant increase in IFN-α 

content with its mean value of 19,16 [11,55-27,20] pg / ml. 



16 

 

The multifactorial regression method has established symptoms and indicators 

of the course of the disease that are associated with an increase in the IFN-α level in 

coprofiltrate. The statistically significant association with the increase in the levels of 

IFN-α was established between the frequency of vomiting (β = 2,60, p <0,05), the 

duration of vomiting (β = 0,55, p <0,05), multiplicity of diarrhea excrements per day 

(β = 1,07, p <0,05). 

 Features of the local immune response in children with the presence of antigens 

of several viruses in feces were reduced IFN-α production in coprofiltrate at the onset 

of the disease (this is evidenced by the negative correlation coefficients between IFN-

α and the number of antigens of viruses – (r = - 0,28, p <0,01) and a significant 

increase in this cytokine in the dynamics of the disease (r = 0,58, p <0,05), decrease in 

the concentration of secretory IgA in coprofiltrate (r = - 0,79, p <0,05) at the onset of 

the disease with a significantly higher content of secretory IgA in saliva (r = 0,62, p 

<0,05). 

 Positive correlation between the severity of gastroenteritis and the 

concentration of carbohydrates in feces (r=0,16, p<0,05) reflect the 

pathophysiological mechanisms of secretory diarrhea: in patients with severe illness, 

disaccharidase deficiency, which was manifested by clinically frequent watery 

defecation and characterized by increased content carbohydrates in coprofiltrate. At 

the same time, intestinal epithelial cells in response to virus invasion begin to actively 

produce interferons - primarily IFN-α, whose concentration was significantly higher in 

patients with a mild course of viral gastroenteritis (r = 0,35, p <0,05). 

In order to optimize the protocols for treating AII in children of the first three 

years of life, we have proposed a comprehensive treatment of AII caused by viruses 

(rota-, noro-, adeno-  and astroviruses) or co-infection of viruses. 

Children of the main subgroup received lactase additionally, according to the 

manufacturer's recommendation, during feeding from 750 to 1500 ALU (1 ml of 

Mammalak, containing 3,000 ALU lactase, 1 drop, respectively, 150 ALU). Zinc 

sulfate was administered at a dose of 10 mg twice daily. 
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Thus, the appointment of children with acute viral gastroenteritis preparations 

of zinc sulfate and lactase-containing drug contributed to a faster (1,7 ± 0,2 days) 

normalization of the patient's condition, a reduction in the severity of gastroenteritis, 

expressed in a statistically significant reduction in the number of points on the 

Vezikari scale (10,2 ± 2,7 points and in the subgroup of comparison 12,4 ± 1,3 points) 

and a number of laboratory parameters: a probable increase in 2,25 times the content 

of sIgA in coprofiltrate, a decrease of 2 times the content of carbohydrates in 

emptying, acid change-alge equilibrium of feces in alkaline storon. 

   On the basis of the foregoing, it can be concluded that it is expedient to 

include in the existing treatment regimens of young children with HCI caused by the 

viruses proposed by us comprehensive treatment, which is aimed at reducing the 

clinical manifestations of the disease and the faster normalization of  immunological 

status disorders. The prescribed set of medical measures is well tolerated by children, 

does not lead to side effects. Adherence to the proposed principles of treatment 

allowed faster recovery of children and reduce the length of their stay in the hospital. 

 Key words: children, acute intestinal infections, rotavirus infection, 

disaccharidase deficiency, treatment. 



18 

 

Список публікацій здобувача: 

 1. Nadraga A., Grynash V., Pocilujko N. Exessive Antibiotics Use in Children 

with Acute Gastroenteritis. //  Bridges in Life Sciences. 2008. Vol. 2. P.92.   

2. Поцілуйко Н. М., Рубанов С. В, Колба І. Б. Етіологічна структура 

гострих кишкових інфекцій у дітей в Кам’янка-Бузькому районі Львівської 

області за 2004–2008рр. // Сучасні аспекти військової медицини: збірник 

наукових праць Головного Військово –Медичного Клінічного центру «ГВКГ» 

МО України. Київ, 2009. Вип.14. С. 607–609.  

3. Надрага О. Б., Литвин Г. О., Поцілуйко Н. М. Ефективність 

застосування ентеросорбентів у комплексному лікуванні ротавірусних 

гастроентеритів у дітей раннього віку // Збірник наукових праць співробітників 

НМАПО. К., 2011. Вип.20. кн.3. С.119–123.  

4. Надрага О. Б., Поцілуйко Н. М. Препарати цинку в комплексному 

лікуванні гострих діарей у дітей // Здоровье ребенка. 2011. №4. С.13–16.  

5. Надрага О. Б., Литвин Г. О., Поцілуйко Н. М. Ефективність 

застосування сорбенту Атоксил у комплексному лікуванні ротавірусних 

гастроентеритів у дітей раннього віку // Современная педиатрия. 2012. №7. 

С.177–181. 

6. Надрага О. Б., Поцілуйко Н. М. Лактазна недостатність і стан місцевого 

імунітету у дітей з гострими вірусними гастроентеритами // Проблеми клінічної 

педіатрії. 2012. №3-4. С.13–16.  

7. Ефективність застосування Humana Electrolit у комплексному лікуванні 

дітей з гострими кишковими інфекціями / Надрага О. Б., Косяненко Ю. В., 

Токарев П. В., Талалай Л. І., Поцілуйко Н. М., Томашевська Е. І. // Современная 

педиатрия. 2013. №6. С. 57–59.  

8. Поцілуйко Н. М., Поцілуйко А. В. Сульфат цинку у лікуванні дітей з 

гострими кишковими інфекціями вірусної і вірусно-бактерійної етіології // The 

Scientific Heritage. 2017. №13. C. 37–39.  



19 

 

9. Nadraga О., Pocilujko N. Probiotic And Zink Treatment Acute Virus 

Diarrhea In Children // 31 Annual Metting of the European Society for Pediatric 

Infection Diseases : аbstract book. Milan, 2013. Р.134.   

10. Надрага О. Б., Поцілуйко Н. М. Порушення гідролізу вуглеводів і 

особливості місцевої імунної відповіді у дітей з гострими гастроентеритами // 

Проблеми військової охорони здоров’я : збірник наукових праць Української 

військово-медичної академії. К., 2012. Вип.35. С.190–194.   

11. Nadraga О., Lytvyn H., Pocilujko N. Acute viral gastroenteritis in infants in 

Ukraine // Abstracts of the 26th Annual Meeting of The European Society for 

Paediatric Infectious Diseases, 07–11.06.2011. The Hague, 2011. P. 346. 

12. Поцілуйко Н. М. Вірусні і вірусно-бактерійні гострі кишкові інфекції у 

дітей раннього віку // Труднощі діагностики і терапії інфекційних хвороб : 

матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю і пленуму 

Асоціації інфекціоністів України, Суми, 19–20. Травня 2011р. Суми, 2011. С. 

140–141.  

13. Поцілуйко Н. М. Зміна частки збудників в етіологічній структурі ГКІ у 

дітей у Кам’янка-Бузькому районі за 2004-2008 рр. // Поєднані інфекційні та 

паразитарні хвороби : матеріали Конгресу до 122–річчя від народження 

академіка Л. В. Громашевського, м. Чернівці, 8-9 жовтня 2009 р. Чернівці, 2009. 

С. 206–207.  

14. Поцілуйко Н. М., Дибас І. В. Клініко-лабораторні особливості перебігу 

вірусних і вірусно-бактерійних гострих кишкових інфекцій у дітей раннього 

віку // Природно-осередкові інфекції : матеріали Всеукраїнської наук.-практ.  

конф.  Інфекціоністів, м. Ужгород, 17–18 травня 2012 р. Ужгород, 2012. С. 265–

267.  

15. Пат. 80803 Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб диференційної 

діагностики вірусних та вірусно-бактерійних кишкових інфекцій за 

результатами імунологічних досліджень копрофільтрату у дітей раннього віку / 

Надрага О. Б., Поцілуйко Н. М.  ; Львівський національний медичний 

університет ; заявл. 24.12.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл №13. 



20 

 

ЗМIСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………... 22 

ВСТУП……….………………………………………………………………....... 23 

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ  КИШКОВИХ  ІНФЕКЦІЙ ВІРУСНОЇ 

ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ  (Огляд  

літератури)……………………………………..…………………… 

 

 

 

29 

1.1 Вірусні гастроентерити у структурі гострих кишкових  інфекцій 

у дітей………………………………………………..………………  

 

29 

1.2. Гострі кишкові інфекції ротавірусної етіології…………...…… 30 

1.3. Гострі кишкові інфекції норовірусної етіології………….…… 42 

1.4. Гострі кишкові інфекції адено- та астровірусної етіології  та 

зумовлені асоціаціями збудників…….............................................. 

 

46 

1.5. Стан локального противірусного імунітету  у дітей раннього 

віку з гострими кишковими інфекціями……….…......................... 

 

54 

1.6. Принципи лікування та профілактики вірусних гострих 

кишкових інфекцій  у дітей в сучасних умовах………………… 

 

56 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………..….…. 65 

2.1.  Загальна характеристика обстежених дітей………………….…. 65 

2.2. Методи дослідження  …………………………………………...… 67 

РОЗДІЛ 3 ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ГОСТРИХ КИШКОВИХ 

ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ……………………………………………….. 

 

73 

3.1. Гострі кишкові інфекції вірусної етіології у дітей підгрупи 1 і 

підгрупи 2 (віком 1-18 місяців і 19-36 місяців)……....………… 

 

73 

3.2. Частота виявлення ГКІ, зумовлених рота-, норо-, адено- та    

астровірусами у дітей залежно від віку………………………….. 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

РОЗДІЛ 4        

  

КЛІНІКО - ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ВІРУСНИХ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ …... 

 

86 

4.1. Клінічні та лабораторні особливості перебігу гострих кишкових 

інфекцій вірусної етіології у дітей віком 1-18 місяців………….. 

4.1.1 Клінічні особливості перебігу гострих кишкових інфекцій 

вірусної етіології у дітей віком 1–18 місяців …………………… 

4.1.2 Лабораторні особливості перебігу гострих кишкових 

інфекцій вірусної етіології у дітей віком 1–18 місяців ………….. 

 

86 

 

86 

 

93 

4.2. Клінічні та лабораторні особливості перебігу гострих кишкових 

інфекцій вірусної етіології у дітей віком 19-36 

місяців………………………………………………………………. 

4.2.1 Клінічні особливості перебігу гострих кишкових інфекцій 

вірусної етіології у дітей віком 19–36 місяців…….……………… 

4.2.2 Лабораторні особливості перебігу гострих кишкових 

інфекцій вірусної етіології у дітей віком 19–36 

місяців.……………………………………………………………… 

 

 

100 

 

100 

 

 

106 

4.3.  Імунологічні особливості  у дітей з ГКІ вірусної  

етіології….…...................................................................................... 

 

115 

РОЗДІЛ 5  ОПТИМІЗАЦІЯ  ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ  КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ 

                  У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ………….................................................125 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ   …………..134 

ВИСНОВКИ…………………………………………………..………………...... 151 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………..…. 154 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...…... 155 

ДОДАТКИ………………………………………………………………..……... 183 

  

  

  
 

 



22 

 

ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГКІ – Гострі кишкові інфекції 

ФОМЗ – Фекально-оральний механізм зараження 

АМЗ – Аерогенний механізм зараження 

ШОЕ – Швидкість осідання еритроцитів 

ПЛР – Полімеразно-ланцюгова реакція 

ІФА – Імуноферментний аналіз 

ІХА – Імунохроматологічний аналіз 

ІFN-α – Інтерферон альфа 

sIgA – Секреторний імуноглобулін A. 



23 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми.   Проблема гострих кишкових інфекцій  не втрачає  

актуальності в педіатричній практиці завдяки їх поширеності, різноманітності за 

походженням, частим розвитком важких форм і ускладнень, а також можливим 

формуванням хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.  

 За даними ВОЗ, щорічно у світі реєструється від 68,4 до 275 млн випадків 

ГКІ,  до 5 мільйонів людей вмирають через важку дегідратацію. Для дітей віком 

до 3 років  характерний  важкий перебіг захворювання,  схильність до 

генералізації процесу і розвиток різноманітних ускладнень [1]. 

За даними дослідників, починаючи з середини 90-х років ХХ століття 

значно зросла кількість ГКІ вірусної етіології.  

У структурі вірусних ГКІ на сьогодні домінує ротавірусна інфекція. За 

даними спеціалістів, на гостру кишкову інфекцію ротавірусної етіології 

припадає від 19,5 % до 40,0 % випадків діарейних хвороб, а в осінньо-зимовий 

період частота випадків ГКІ вірусного генезу може сягати понад 70 %. В Україні 

захворюваність на гостру кишкову інфекцію ротавірусної етіології коливається 

від 0,94 до 3,18 на 100000 населення серед дітей [2, 3]. 

 У кожної четвертої дитини, госпіталізованої з діарейним синдромом, 

виявляють ротавіруси [4]. До 600 тисяч людей щорічно вмирають від 

ротавірусної інфекції, в більшості це діти віком до 3 років [5]. Порівняно 

недавно в закордонних і вітчизняних літературних джерелах наведена 

інформація про роль каліцивірусів, астровірусів, короновірусів у розвитку ГКІ, 

їх молекулярну структуру і деякі властивості, проте не завжди проводиться їх 

діагностика [6].  

Ротавірусна інфекція найчастіше перебігає по типу гастроентериту з 

трьома основними синдромами: лихоманкою, блювотою, діареєю, часто з 

катаральним синдромом [7]. У звязку з наявністю материнських антитіл до 

ротавірусів і лактоглобулінів, антипротеазних речовин у  материнському молоці 

діти грудного віку хворіють рідко.  З яскраво вираженою клінічною картиною 
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ротавірусний гастроентерит переважно переносять діти віком від 6 місяців до 3 

років, при повторному інфікуванні ротавірусом хвороба має значно легший 

перебіг [8]. 

Ротавіруси – найпоширеніша причина внутрішньолікарняної інфекції в 

дитячих стаціонарах, їхня частка серед всіх внутрішньолікарняних ГКІ 

становить 9,6– 48,7%. Ротавіруси все частіше стають збудниками госпітальних 

інфекцій у новонароджених немовлят [9].  

 Внаслідок порушення ферментативних систем ентероцитів, що 

розщеплюють вуглеводи, в першу чергу лактозу, при ротавірусних ГКІ виникає 

вторинна лактазна недостатність [10].  При вторинній лактазній недостатності 

внаслідок частих рідких водянистих випорожнень швидко розвивається ексикоз. 

Дегідратація є основною причиною смерті від ротавірусної інфекції [11]. Гострі 

кишкові інфекції можуть бути зумовлені іншими вірусами: норовірусами, 

аденовірусами, астровірусами [12]. 

Необгрунтоване призначення антибіотиків дітям з вірусними ГКІ 

пригнічує нормальну мікрофлору кишківника. Це знижує пептидазну і 

дисахаридазну активність ентероцитів [13]. Інколи такі симптоми як здуття 

живота, діарея, болі в животі виникають не лише на фоні антибіотикотерапії, але 

і протягом певного часу після її відміни [14, 15, 16].  Регідратаційна терапія, 

пробіотики і препарати цинку скорочують тривалість гострої діареї при 

вірусних ГКІ [17]. 

Інфекційний процес у тонкій кишці послаблює загальний та місцевий 

імунітет і спричиняє значний дисбаланс ланок клітинного та гуморального 

імунітету, тому вивчення рівня секреторного імуноглобуліну А (sIgА) 

копрофільтрату і слини, цитокінів копрофільтрату (зокрема інтерферону альфа – 

ІFN-α) в динаміці, співвідношення між ними у дітей з ГКІ, зумовлених різними 

вірусами та вірусною коінфекцією є актуальним завданням і новизною нашого 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана згідно плану НДР Львівського національного медичного університету 
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імені Данила Галицького і є фрагментом НДР: «Захворювання органів травлення 

у дітей вірусно-бактеріального генезу» (№ держреєстрацiї 0108U001139). 

 Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування дітей раннього 

віку, хворих на гострі кишкові інфекції вірусного ґенезу, на підставі вивчення 

клініко-імунологічних особливостей перебігу хвороби шляхом патогенетичного 

обгрунтування застосування  препаратів, які містять лактазу і  сульфат цинку. 

 

 Завдання дослідження.  

1. Проаналізувати захворюваність на гострі кишкові інфекції вірусної  

етіології дітей віком 1–18 місяців і 19–36 місяців, встановити етіологічну 

структуру захворювань, зумовлених рота-, норо-, адено-, астровірусом та 

коінфекцією вірусів. 

2. Доповнити відомості про клініко-лабораторні особливості гострих 

вірусних  діарей у дітей перших трьох років життя. 

3. З’ясувати  частоту синдрому транзиторного порушення толерантності 

дисахаридів у дітей при гострих діареях, його значення в перебігу 

захворювання. 

4. Дослідити стан гуморальної ланки імунітету у дітей, хворих на гострі 

кишкові інфекції ротавірусного, норовірусного, адено- та астровірусного генезу 

(за вмістом і динамікою sIgА, ІFN-α). 

5. Покращити ефективність лікування дітей, хворих на гострі кишкові 

інфекції вірусної етіології, вивчити ефективність застосування у комплексному 

лікуванні цих пацієнтів препарату, який містить фермент лактазу і препарату 

цинк сульфату. 

 

Об’єкт дослідження: гострі кишкові інфекції у дітей раннього віку, спричинені 

вірусами та коінфекцією вірусів. 

Предмет дослідження: епідеміологічні особливості, симптоми, перебіг 

захворювання, дані лабораторних досліджень, секреторного імуноглобуліну А в 

копрофільтраті і слині, інтерферону-α у копрофільтраті, оптимізація  лікування.  
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Методи дослідження: клінічні, лабораторні, біохімічні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Оптимізовано діагностику ГКІ 

вірусного ґенезу у дітей раннього віку. Уточнено існуючі дані щодо клінічних та 

лабораторних особливостей перебігу ГКІ, спричинених ротавірусом, 

норовірусом, аденовірусом, астровірусом, вірусною коінфекцією. Адаптовано та 

апробовано шкалу оцінки ступеня важкості гастроентеритів у дітей, 

запропоновану T. Vezikari. Встановлено частоту розвитку синдрому 

транзиторної дисахаридазної недостатності у хворих на вірусні  ГКІ. Отримано 

нові дані про стан місцевого специфічного імунного захисту за результатами 

досліджень вмісту sIgA у копрофільтраті і слині, а також IFN-α у 

копрофільтраті. 

 Доповнено наукові дані про ефективність застосування препарату, який 

вміщає фермент лактазу та цинк сульфату у комплексному лікуванні дітей з ГКІ. 

 

 Практичне значення одержаних результатів. Обгрунтовано доцільність 

досліджень sIgA у копрофільтраті й слині, вмісту IFN-α у копрофільтраті у дітей 

раннього віку, хворих на ГКІ вірусної етіології. Удосконалено методи ранньої 

діагностики ГКІ, оцінки важкості перебігу ГКІ у дітей перших трьох років 

життя. Впроваджено метод дослідження рівня вуглеводів у копрофільтраті для 

діагностики дисахаридазної недостатності. Запропоновано удосконалений метод 

лікування хворих на ГКІ шляхом доповнення традиційної терапії застосуванням 

препарату цинку і лактази та визначено ефективність цього лікування.   

Впровадження результатів дослідження. Результати досліджень 

впроваджені в роботу Кам’янка-Бузької ЦРЛ, Буської ЦРЛ, Бориславської 

міської лікарні, Радехівської  ЦРЛ, ОІКЛ м. Львова, в навчальний процес на 

кафедрі дитячих інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького. Матеріали 

дисертації відображені в патенті на корисну модель «Спосіб диференційної 

діагностики вірусних та вірусно-бактерійних гострих кишкових інфекцій за 

результатами імунологічних досліджень копрофільтрату у дітей раннього віку», 

№80803, 2013 рік, Україна (співав. О. Б. Надрага). 



27 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням та особистою працею автора. Автором самостійно 

визначено мету, завдання та напрямок роботи, проведено клініко-лабораторне 

обстеження дітей з вірусними ГКІ. Визначено вплив стану місцевого та 

гуморального імунітету на перебіг захворювання та тривалість основних 

клінічних синдромів. Автором проводився забір матеріалу для 

бактеріологічного, молекулярно-генетичного, біохімічних та імунологічних 

досліджень. Обґрунтовано та розроблено систему запобігання та корекції 

вторинної дисахаридазної недостатності із застосуванням препарату цинк 

сульфату та препарату лактази  в комплексному лікуванні ГКІ, спричинених 

вірусами, а також  визначена їх ефективність при застосуванні у дітей перших 

трьох років життя. Проведений аналіз та статистична обробка отриманих 

результатів. Висновки та практичні рекомендації сформульовані разом з 

науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та 

результати досліджень було представлено на  з’їзді інфекціоністів України  

(Чернівці, 2009), науково-практичній конференції інфекціоністів  (Київ, 2009), 

29-й конференції Європейського товариства дитячих інфекціоністів  (ESPID, 

Гаага, Нідерланди, 2011),  31-й конференції Європейського товариства  дитячих 

інфекціоністів  (ESPID, Мілан, Італія, 2013), науково-практичній конференції з 

міжнародною участю і пленумі Асоціації інфекціоністів України (Суми, 2011), 

науково-практичній конференції інфекціоністів (Київ, 2012),  на науково-

практичній конференції інфекціоністів (Ужгород, 2012), засіданнях товариства 

інфекціоністів м. Львова (2009-2014 рр.) 

Публікації. Основні результати дослідження та положення дисертації 

опубліковані в 15 наукових працях: 7 наукових статей у провідних фахових 

виданнях, рекомендованих ДАК України та включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, 2 закордонні статті, 5 публікацій у матеріалах 

українських та закордонних науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів; 

1 патент на корисну модель. 
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Обсяг та структура дисертації.  Дисертаційна робота викладена на 194 

сторінках (з них 153 – основного тексту) та складається зі вступу, огляду 

літератури, розділу «матеріали та методи дослідження», трьох розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій та списку використаної літератури (270 джерел, з них 

96 опубліковані латиницею), додатків. Робота ілюстрована 35 таблицями та 4 

рисунками, містить 1 клінічний приклад з медичної карти стаціонарного 

хворого. 

Комісія з біомедичної етики Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (протокол № 5 від 25 травня 2009 р.), 

розглянувши матеріали дисертаційної роботи, встановила, що дослідження 

заплановані з дотриманням основних положень. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ  

ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Гострі інфекційні захворювання травного тракту не втрачають своєї 

актуальності, незважаючи на сучасні досягнення дитячої інфектології і 

педіатрії [19, 20]. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) відносять до одних із 

найпоширеніших серед інфекційних захворювань дитячого віку (після 

гострих респіраторних вірусних захворювань) [21, 22, 23]. 

За термінологією ВОЗ гострі кишкові інфекції – це діарейні хвороби, що 

об’єднують понад 30 захворювань бактерійної, вірусної або протозойної 

етіології, основним симптомом при яких є гостра діарея [20, 24, 25].  За 

даними ВООЗ, щорічно в світі реєструється декілька мільярдів випадків ГКІ 

[26 – 29], а понад 3 мільйони людей, серед яких 65 – 70 % складають діти, 

помирають від інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту [30, 

31]. 

За останні роки змінилася етіологічна структура ГКІ. До 50 – 80 % 

випадків ГКІ у дітей пов’язують з вірусним ураженням слизової оболонки 

шлунку і тонкого кишківника [30, 32 – 38]. 

 

1.1 Вірусні гастроентерити у структурі ГКІ у дітей 

 

У світі щорічно реєструють 111 мільйонів випадків вірусних 

захворювань кишок у дітей, принаймі кожна п’ята дитина з вірусним 

гастроентеритом звертається до лікаря, кожна 65 дитина вимагає 

госпіталізації, а кожна 293 дитина помирає. За даними ВООЗ 95  % дітей 
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інфікуються протягом перших трьох років життя [39–42]. Завдяки 

використанню в діагностиці електронної мікроскопії в 70 – 80-х роках ХХ 

століття були виявлені ротавіруси, норовіруси, астровіруси й т.з. кишкові 

аденовіруси (аденовіруси типів 40, 41). З’ясовано, що особливостями 

вірусних діарей у дітей є: гострий початок хвороби з швидко прогресуючими 

явищами ексикозу, позитивна динаміка при правильній і швидко 

організованій регідратаційній терапії, швидке розповсюдження в різних 

вогнищах, не дивлячись на проведення протиепідемічних заходів; висока 

стійкість у зовнішньому середовищі і висока контагіозність, безсимптомне 

носійство і продовження виділення вірусу в зовнішнє середовище після 

клінічного одужання; а також ймовірність повітряно-краплинного 

(аерозольного розповсюдження) шляху передачі інфекції [27, 33, 43–47].  

Норо- і ротавірусна інфекції в наш час є найбільш актуальними [48, 49, 

50], менше вивченими, за даними сучасної літератури, є ГКІ спричинені 

астровірусами, аденовірусами 40, 41 типів, ентеровірусами [51, 52, 53]. 

Ротавіруси є основною причиною гострих кишкових інфекцій з розвитком у 

дітей синдрому дегідратації. Ротавірус, як етіологічний чинник 

встановлюють, у 60 – 75 % діарей у розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються [52–55]. Особливо висока вразливість ротавірусами дитячого 

населення  спостерігається переважно у віці до 2–3 років, для цих 

захворювань характерний відносно важкий клінічний перебіг хвороби з 

синдромами гастроентериту, дегідратації та інтоксикації; а також виражені 

епідемічні підйоми захворюваності [56, 57]. Крім того, РВІ є частою 

причиною внутрішньолікарняних інфекцій і групових захворювань у дитячих 

колективах [48, 49, 58]. 

 

1.2 Гострі кишкові інфекції ротавірусної етіології 

 

Весь комплекс сучасних методів досліджень дозволяє встановити 

етіологію ГКІ у 56–80 % випадків. Такі етіологічні агенти, як Salmonella, 
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Shigella, E. coli викликають не більше 10 % всіх випадків кишкових інфекцій 

у дітей в цивілізованих країнах, в той час, як ротавірус є важливою причиною 

розвитку ГКІ  у дітей. Доля ротавірусної інфекції (РВІ) у структурі ГКІ 

коливається від 9 до 73 %, а із всіх дітей, госпіталізованих з приводу 

кишкових розладів, у 20–60 % діагностується РВІ [59] . Щорічно тільки від 

ротавірусної інфекції вмирають біля 600 – 800 тисяч людей [30, 60–62].  

 Ротавірусна інфекція (РВІ) – гостре інфекційне захворювання людини і 

тварин, що спричиняється ротавірусами, відноситься до групи гострих 

вірусних кишкових інфекцій, характеризується переважаючим ураженням 

шлунково-кишкового тракту по типу гастроентериту [48, 63–65]. 

РВІ має тенденцію до зростання та характеризується періодичними 

підйомами. В різних регіонах періодичні підйоми спостерігаються з 

інтервалом у 2 – 4 роки. Захворюваність на РВІ реєструється протягом усього 

року, проте їй притаманна зимово-весняна сезонність [56, 66]. 

Епіднагляд за ротавірусними діареями у дітей до 5 років у двох 

обласних центрах України (Одеси, Львова) показав високу частоту цієї 

інфекції серед кишкових інфекцій (в середньому понад 40 %). В холодну пору 

року ротавірусна інфекція є причиною до 80 % випадків госпіталізацій дітей в 

інфекційні стаціонари. У більшості випадків ГКІ призначення антибіотиків не 

показано. При ротавірусних діареях суттєво частіше спостерігаються 

блювання, гарячка, водянисті випорожнення і дегідратація (ексикоз) другого 

ступеня, ніж при ротавірус-негативних діареях. Кожний десятий випадок 

ротавірусної інфекції припадає на дітей до 6-місячного віку [67, 68]. 

Так, упродовж грудня 2006 р. - березня 2007 р. в різних регіонах 

України спостерігали два піки захворюваності на РВІ: у січні та березні 2007 

р., що вказує на зростання захворюваності у зимово-весняний період. 

Спорадичні випадки РВІ трапляються також і літом, але під час похолодання. 

Ймовірно, що літом циркулюють штами інші ніж зимою [30, 60]. 

У дітей і дорослих ротавірусна інфекція протікає у вигляді спорадичних 

випадків, локальних групових захворювань. Спорадичні випадки 
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захворювання реєструються протягом всього року [69], але більшість хворих 

виявляють у зимово-весняний період, на відміну від літньо-осіннього, коли 

причиною кишкової інфекції часто виступають інші інфекційні агенти [70]. 

Контагіозність РВІ коливається від 8 % до 50 % випадків [59]. Ротавірусній 

інфекції притаманна виражена сезонність: захворюваність підвищується в 

осінні місяці і зберігається на високому рівні в зимові місяці. При цьому 

зимову сезонність РВІ пов’язують з кращим виживанням ротавірусів при 

низьких температурах у навколишньому середовищі [32].  

Дещо інша епідеміологічна ситуація склалась протягом 1998–2003 років 

у країнах Центральної і Східної Європи, де  щорічно реєструють 12,5 млн . 

випадків захворювань дітей на вірусні гастроентерити, які спричиняють 

приблизно 55 000 госпіталізації та 52 летальних випадків. Частота 

ротавірсних гастроентеритів у різних країнах Європи є різною. Найбільшу 

кількість випадків реєструють у Польщі (21 % – 28 % від усієї кількості 

гострих кишкових інфекцій у дітей), Словенії (23 % – 25 %), поряд з тим є 

низка держав зі значно нижчою захворюваністю – Чехія (4,4 % – 7,4 %), 

Словаччина (0,48 % – 1,1 %) [71]. 

 Про широке розповсюдження ротавірусів серед населення говорить 

часте виявлення в сироватці крові антитіл до цих збудників. До кінця 3-го 

року життя у 90 % дітей у всьому світі знаходять антитіла до ротавірусів 

групи А, у 43 % населення окремих районів – антитіла до ротавірусів групи С, 

що за розповсюдженням є подібним лише з парагрипом і респіраторно-

синцитіальною вірусною інфекцією. Причиною високої захворюваності на 

РВІ є широка циркуляція ротавірусу (РВ), його стійкість до чинників 

довкілля, велика кількість антигенних варіантів РВ, недостатня поширеність 

специфічної профілактики [48, 72]. Останніми роками у Європі реєструється 

досить високий рівень захворюваності на РВІ, а кількість госпіталізованих 

дітей з РВІ не зменшується і коливається від 100 000 до 200 000 випадків на 

рік, проте завдяки правильно організованій і своєчасній базисній 
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регідратаційній терапії показники летальності від цих захворювань у 

розвинених країнах є дуже низькими [39]. 

Ротавіруси спричиняють спалахи гастроентеритів у дитячих садках, 

дитячих колективах, можуть поширюватися в сім’ях, можуть спричиняти 

захворювання у дорослих, які доглядають дітей раннього віку [73]. Ротавірус 

може поширюватися як нозокоміальна інфекція [58], асимптоматичний 

перебіг захворювання у новонароджених інколи призводить до епідемічних 

спалахів ротавірусу в пологових стаціонарах [74]. Хоча в більшості дорослих 

є достатній рівень набутого імунітету, в них можуть  розвинутися симптоми 

захворювання у відповідь на масивне потрапляння вірусів. 

Інкубаційний період хвороби за різними даними літератури коливається 

в межах 1 – 5 днів. Максимальне виділення вірусу відмічається в перші 3 – 6 

днів від початку хвороби. У більшості дітей (70 %) екскреція вірусів 

продовжується від 4 до 20 – 30-го дня від початку клінічних проявів хвороби 

[30, 53, 61, 69].  

РВІ має подвійний механізм зараження: фекально-оральний  і 

аерогенний,  зараження і поширення цієї інфекції може здійснюватися і їх 

комбінацією, що має важливе значення при організації протиепідемічних 

міроприємств і при розробці методів і засобів профілактики цієї інфекції [75].  

Діти старших вікових груп і дорослі є резервуаром ротавірусів у 

міжсезонному періоді і джерелом інфекції для дітей віком до 5 років. 

Головним джерелом РВІ є хворий з гострим гастроентеритом, який протягом 

хвороби виділяє з фекаліями значну кількість вірусних частин. При контакті з 

хворим інфікування відбувається у 8–50 % випадків [76, 77].  

Ротавіруси стійкі до факторів зовнішнього середовища, витримують дію 

ефіру, хлороформу, ультразвуку; їх не руйнує багаторазове заморожування, 

однак чутливі до 95 % етанолу, кип’ятіння, дії кислот та лугів [59].  

Традиційно вважається, що передача ротавірусів відбувається фекально-

оральним шляхом, однак часто взимку, більш типовим є поширення збудника 

респіраторним шляхом; переважно через дихальні шляхи інфікуються 
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новонароджені і немовлята перших місяців життя. Іжа і вода часто 

забруднюються вірусами в процесі транспортування до споживача. Епідемічні 

спалахи ротавірусних інфекцій описано в багатьх країнах – Китаї, США, 

Україні. Спалах ротавірусу групи А зареєстровано в 2001 році у студентів 

університету з Вашингтону (США), спричинений інфікуванням їжі в 

студентській їдальні [78]. 

Вивчення і розуміння механізмів реплікації ротавірусів, патогенетичних 

ланок ротавірусних діарей, механізмів імунної відповіді стало можливим 

завдяки проведенню численних досліджень з культивування вірусів на 

тканинних культурах, тваринних моделей ротавірусних захворювань.  

Ротавірус має розмір 770 А (включаючи виступаючі VP4). Він 

складається з трьох протеїнових шарів з заключеними в капсид 11-ма 

сегментами зі щільно запакованими молекулами РНК. Кожний сегмент 

геному вміщає одне зчитуюче вікно. Ці сегменти кодуються шістьма 

структурними протеїнами (VP1 – VP4, VP6, VP7) й шістьма неструктурними 

протеїнами (NSP1 – NSP6). Найглибше розміщений протеїновий шар вміщає 

120 копій VP2. В цьому шарі розташовані геномні РНК й 11–12 комплексів, 

що складаються з полімерази VP1 й гуанінтрансферази VP3 [48]. 

Реплікація ротаврусів проходить у зрілих ендотеліоцитах, біля вершини 

війок, що підтверджує наявність диференційованих ентероцитарних експрес 

факторів, які відповідають за процес інфікування і реплікації вірусів. 

Локалізація інтестинального інфікування і ступінь ураження ендотеліоцитів є 

різною в різних тваринних моделях, однак патофізіологічні зміни майже 

завжди обмежуються тонкими кишками. Вчені описують різноманітну 

важкість ураження – від незначних змін, які можна виявити лише 

мікроскопічно, наприклад підсилення вакуоолізації ендотеліоцитів до 

виражених пошкоджень слизової оболонки кишок – гіперплазії крипт і повної 

втрати війок клітинами епітелію. Але загалом патоморфологічні зміни при 

РВІ є менш вираженими, ніж спричинені іншими кишковими патогенами, і 

часто не виявляється чітка кореляція між гістологічними ушкодженнями 
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слизової і важкістю перебігу захворювання, важкий перебіг і зневоднення 

часто є спричинений нестримною блювотою, патогенез якої до кінця не 

зовсім зрозумілий [53, 55, 66]. 

Ротавіруси змінюють функцію епітелію тонкої кишки і призводять до 

діареї. Діарею спричиняє мальабсобція, яка виникає вторинно, внаслідок 

деструкції та порушення функцї ендотеліоцитів. Окрім ендотеліальної 

деструкції знижується абсорбція води, дисахаридів, іонів натрію, проте не 

змінюється циклічна АМФ у слизовій. Порушення травлення в тонкій кишці 

призводить до просування неперетравлених моно-, дисахаридів, інших 

вуглеводів, жирів, протеїнів у товсту кишку. Химус кишки має високу 

осмотичну активність, перешкоджає процесу абсорбції рідини в товстій кишці 

і спричиняє осмотичну діарею. Окрім високої осмолярності неперетравлені 

субстанції стають поживним субстратом для ферментативних бактерій, а 

нормальна кишкова мікрофлора перетворенням моносахаридів у 

низькомолекулярні жирні кислоти ще більш підсилює осмотичний тиск у 

кишці [79]. 

Для достатньої інфективності ротавірусів необхідне розщеплення 

трипсином поверхневого протеїну VP4 на амінотермінальні фрагменти VP8, 

що вміщає гемаглютиніновий домен і термінальний карбоксиловий фрагмент 

та на фрагмент VP5, який вміщає мембранний інтеракційний домен [80]. 

Доказано, що більшість віріонів ротавірусу розщеплюються перед виділенням 

з організму у випорожненнях. При розщепленні вірусів трипсином 

підвищується щільність шипів, гемаглютиніновий домен формує «головку» 

на розщеплених фрагментах вірусу, а мембранні інтеракційні домени 

формують «тіло» [81]. Механізм проникнення ротавірусу в клітину-господаря 

є досить складним і включає взаємодію поверхневих клітинних протеїнів, 

ліпідів, а часто і вуглеводів. Вірус фіксується на клітині через VP5, який є 

фрагментом VP4. Оскільки «голий» вірус не є інфектогеннй, необхідною 

умовою є проникнення транскрипційно активних субвіральних частинок у 

цитоплазму клітини. В експерименті було доказано проникнення вірусу 
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шляхом ендоцитолізу, проте, переважно вірус проникає безпосередньо через 

клітинні мембрани [82].
 
Підтримання високої концентрації кальцію у клітині 

(наприклад введенням CaEGTA) дозволяє заблокувати проникнення вірусу, а 

зниження концентрації іонів кальцію в ендосомах клітини сприяє пенетрацї 

вірусу через клітинні мембрани [83]. 

Внаслідок швидкої втрати води та електролітів при ротавірусній 

інфекції можливе зневоднення організму [84]. Частіше розвивається 

ізотонічний ексикоз І – ІІ ступенів. 

Виникнення дисахаридазної недостатності, головним чином лактазної 

[31, 85, 86], спричинює накопичення нерозщеплених дисахаридів, що мають 

високу осмотичну активність. Це зумовлює порушення всмоктування води з 

фекалій у товстому кишківнику і підвищення осмотиску, що веде до дальшої 

втрати рідини тканинами і приводить до ще більшого зневоднення організму. 

Протікання процесу посилюється тим, що в товстому кишківнику 

моносахариди під впливом нормальної мікрофлори перетворюються в 

низькомолекулярні жирні кислоти і ще більше підвищують осмотичний тиск. 

В інфекційний процес втягуються нервові закінчення, що контролюють 

абсорбцію і секрецію в кишківнику. Їх стимуляція веде до посилення секреції 

води клітинами тонкого кишківника і викликає зневоднення організму, при 

великих втратах призводячи до ексикозу 2 – 3 ступеня. Саме дегідратація є 

основною причиною смерті від ротавірусної інфекції, спричинюючи судоми і 

зупинку серця [30, 33]. 

У перші доби захворювання ротавірус знаходять в епітеліоцитах 

дванадцятипалої кишки і у верхньому відділі тонкої кишки. Ротавіруси 

викликають безпосереднє ураження кишкового епітелію. Завдяки своїй 

стійкості до дії жовчі і протеолітичних ферментів ротавіруси досягають 

епітелію тонкої кишки, проникаючи у високодиференційовані клітини 

ворсинок. В результаті розмноження ротавірусів відбувається руйнування 

ентероцитів із подальшою їх заміною незрілими клітинами. Порушуються 
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ферментативні системи ентероцитів, що розщеплюють вуглеводи, в першу 

чергу лактозу,  це призводить до вторинної лактазної недостатності [87–90]. 

Вже з 1978 року в літературі появилися повідомлення про позакишкові 

прояви ротавірусної інфекції, в тому числі про ураження центральної 

нервової системи (судоми), розвиток інвагінації кишківника, еритему, 

ураження серця і підвищення активності печінкових трансаміназ. Свідченням 

ураження печінки при ротавірусній інфекції є не тільки підвищення 

активності печінкових ферментів у плазмі крові, але і виявлення вірусу і його 

активна реплікація в тканині печінки. Можливість ураження центральної 

нервової системи при ротавірусному гастроентериті була підтверджена 

виявленням РНК вірусу в спинномозковій рідині методом ПЛР [70]. 

В літературі наведені дані про можливість розвитку отитів у дітей 

раннього віку, що зумовлюється тропністю ротавірусу до епітеліальних 

клітин, у тому числі і барабанної перетинки [30, 77, 91], може мати місце 

часте ураження підшлункової залози у вигляді запального процесу або 

розвитку ферментопатії [59]. 

РВІ може протікати в різних клінічних формах. Найчастіше (у 65 – 70 % 

хворих) вона розвивається як ротавірусний гастроентерит, клінічний 

симптомокомплекс якого достатньо широко представлений у дослідженнях 

різних авторів. Інкубаційний період при ротавірусній інфекції становить 24– 

48 годин. Захворювання починається з одночасного підвищення температури, 

інтоксикації, діареї і повторного блювання. Вказані симптоми 

спостерігаються у 90 % захворівших дітей і виникають майже одночасно, 

найчастіше в перший день хвороби [30, 91]. Лише у 10 % хворих діарея і 

блювання виникають на 2 – 3 день хвороби. Метеоризм спостерігається у 60 

% хворих, болі в животі – у 35 % [35, 82]. 

Уперше під загрозою інфікування ротавірусом є діти у період зниження 

рівня  материнських антитіл. Перший епізод вірусного гастроентериту 

протікає найтяжче. При цьому формується захист проти наступних епізодів 

ротавірусної інфекції, що надалі протікають вірогідно легше або навіть 
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асимптоматично [77]. Для РВІ характерна висока  контагіозність. 

Ротавірусний гастроентерит з яскраво вираженою клінічною картиною 

переважно переносять діти віком від 6 місяців до 3 років [55, 60, 92, 93]. Діти 

більш старшого віку і дорослі люди не хворіють, тому що раніше вже 

перенесли епізоди РВІ і мають достатній рівень протективних антитіл [94]. 

 Клінічно РВІ характеризується гострим початком і тріадою симптомів 

– блюванням, лихоманкою, частим водянистим стільцем [93]. Під час хвороби 

ознаки вираженої інтоксикації домінують над ознаками ексикозу. При 

адекватній і своєчасній терапії хвороба має сприятливий перебіг без 

ускладнень і рецидивів. Найчастіше дитина одужує протягом тижня від 

початку захворювання, на клінічні прояви РВІ впливає вік дитини, обтяжений 

преморбідний фон, супутня бактерійна інфекція. Це необхідно враховувати 

при діагностиці і лікуванні [32, 95]. 

Ротавірусні гастроентерити різного ступеня важкості діагностують у 

дітей у віці 6 міс. – 2 роки, проте у деяких популяціях, переважно з 

недостатньо економічно розвинутих країн, пік захворювання може виникати і 

у дітей молодших вікових груп. Вища сприйнятливість дітей раннього віку 

зумовлена як зменшенням рівня материнських захисних антитіл так і 

розвитком шлунково-кишкового тракту. Значну контагіозність РВІ 

зумовлюють поєднання дуже високого вмісту вірусних частинок у 

випорожненнях хворх (до 10
11 

вірусів / мл фекалій) з мінімальною 

інфікуючою дозою (ID50 = 10 фокус-формуючих одиниць) [96]. 

Встановлено певні особливості у клінічній картині РВІ у дітей першого 

року життя, віком 1 – 3 роки і у дітей віком понад 3 роки. Серед дітей у віці 

до 1 року частіше на РВІ хворіють діти, які перебувають на штучному 

вигодовуванні, катаральний синдром виявляється рідко, можуть розвиватися 

явища панкреатиту та ацетонемії. У більшості дітей характерний середнього 

ступеня важкості перебіг РВІ. Особливістю клініки РВІ у дітей віком 1 – 3 

роки є частий розвиток ацетонемічного синдрому, панкреатиту, ураження 

травного тракту по типу гастроентероколіту у кожної третьої дитини, часто 
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виявляється гепатомегалія. У дітей віком старше 3 років найчастіше 

зустрічається ацетонемічний синдром [97], ознаки зневоднення, гепатомегалія 

зустрічаються значно рідше, діарея короткотривала [59]. 

Перебіг ротавірусної інфекції можна класифікувати за важкістю. Для 

легкої форми характерні: субфебрильна температура тіла (1 – 2 дні), в 12 – 20  

%  дітей хвороба протікає при нормальній температурі тіла, нечаста блювота, 

стілець рідкий кашкоподібний, помірна інтоксикація протягом 1–2 днів, 

одужання наступає переважно на 4–5 день. 

При середньоважкій формі температура тіла фебрильна, повторне 

блювання триває 1,5–2 дні, виражена інтоксикація (в’ялість, блідість шкірних 

покривів та ін.), стілець до 8–16 разів на добу, водянистий, у великій 

кількості, діарея триває 1–3 дні, наявний ексикоз І–ІІ ступеню. 

Для важкої форми ротавірусної інфекції характерне наростання 

важкості на 2–4 день хвороби, водянистий стілець з частотою понад  20–25 

разів на добу, ексикоз ІІ–ІІІ ступеню, виникають гемодинамічні порушення, 

діарея триває не менше 2–3 днів, одужання в сприятливих випадках настає на 

8–10 день захворювання. До факторів, що сприяють розвитку важких форм 

хвороби, слід віднести вік дитини, штучне вигодовування, обтяжений 

преморбідний фон, поєднане протікання вірусно-бактерійної інфекції [95]. 

При ротавірусній інфекції ведучим є діарейний синдром, зв’язаний у 

першу чергу з розвитком вторинної лактазної недостатності [34]. 

 Катаральні явища на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів, 

ротоглотки і кон’юнктив теж характерні з першого дня від початку 

захворювання у 70 %  дітей. Найчастіше катаральні явища виражені незначно, 

або помірно і представлені поєднанням таких симптомів, як гіперемія 

слизової оболонки твердого і м’якого піднебіння, піднебінних дужок, 

мигдаликів, рихлість задньої стінки глотки, риніт, кон’юнктивіт, нечастий 

сухий кашель. На відміну від ГРВІ, катаральні явища менше виражені, не 

мають тенденції до наростання [30]. 
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У новонароджених ротавірусна інфекція частіше викликається 

особливим типом ротавірусу, який має особливості у нуклеотидній 

послідовності 4-го гена, що кодує білок VP-3. Білок VP-3 кодує вірулентність 

вірусу. Крім того, у новонароджених може мати місце низька активність 

ферментів шлунково-кишкового тракту, протективна дія жіночого молока 

(комбінована дія секреторного імуноглобуліну А. Зазначене обумовлює у 

новонароджених перевагу легких форм хвороби з поступовим розвитком 

симптомів [74]. 

У периферичній крові у 38,7 % дітей відмічені зміни у вигляді 

лейкоцитозу, підвищення осідання еритроцитів, зрушення лейкоцитарної 

формули вліво. Найбільше відхилення з боку периферичної крові 

спостерігають у розпал хвороби – це  підвищення кількості лейкоцитів, 

нейтрофільоз із збільшенням паличкоядерних нейтрофілів, які  

спостерігаються  у хворих із ротавірусно-бактерійним ураженням кишечника.  

При ротавірусному гастроентериті гемограма змінюється таким чином: 

в гострому періоді захворювання з високою частотою виявляються 

підвищення кількості еритроцитів і гемоглобіну (зазвичай внаслідок 

гемоконцентрації), лейкоцитоз із нейтрофільозом, підвищена ШОЕ. Пізніше 

на фоні регідратації відмічається тенденція до лейкопенії з лімфоцитозом. У 

період реконвалесценції картина крові переважно нормалізується повністю. 

Для копроцитограми характерна відсутність ознак запального процесу, проте 

виявляються зерна крохмалю,  неперетравлена клітковина, нейтральний жир. 

У більшості хворих із РВІ порушується склад мікрофлори фекалій, в першу 

чергу – зниження вмісту біфідобактерій, а також ріст мікробних асоціацій. 

Однією з ознак лактазної недостатності є зміщення  pH в кислу сторону (5,5 і 

менше) [30, 91].  

Копрологічне дослідження виявляло запальні зміни у 29,6 % дітей, 

збільшення кількості м’язових волокон – у 8,7 %, крохмалю – у 52,9 %, 

неперетравленої клітковини – у 78,2 % хворих [65]. 
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Для проведення диференційної діагностики гострих діарей у дітей 

раннього віку також пропонують використовувати результати визначення 

цитокінового профілю організму, локальний імунітет кишечника та низку 

цитохімічних показників лейкоцитів [98]. 

Верифікація діагнозу здійснюється шляхом виявлення ротавірусного 

антигену в калових масах хворих методом імуноферментного аналізу (ІФА) та 

визначення титру антитіл до нього в динаміці захворювання, верифікація 

ротавірусної мікст-інфекції – шляхом додаткового бактеріологічного 

дослідження випорожнень (виділення умовно-патогенних бактерій) та 

встановлення динаміки титру антитіл у сироватці крові хворих до виділених 

штамів мікроорганізмів за допомогою реакції аглютинації. Використання 

алгоритму діагностики ротавірусної мікст-інфекції дозволяє на ранніх етапах 

розвитку патологічного процесу діагностувати її методом простого 

математичного підсумовування діагностичних коефіцієнтів [141].  

Сучасні клінічні дослідження ротавірусної інфекції в основному 

зосереджені на удосконалення превентивної вакцинації дітей раннього віку. У 

США в 1998 році була запроваджена вакцинація оральною ліцензованою 

вакциною «Rota Shield», проте з 1999 року вакцинацію було відмінено через 

випадки поствакцинальних ускладнень – передусім кишкової непрохідності. 

Профілактика РВІ проводиться специфічними і неспецифічними засобами. 

Після першої спроби використання вакцини «Rota Shield» у 1997–1998 рр. на 

світовому ринку США і Європи широко запроваджуються інші вакцини, 

найбільш досконалими з яких вважають «RotaTeq» фірми («Merck») й 

«Rotarix» («Glaxo Smith Kline») [99].  

Причиною високого рівня захворюваності є широка циркуляція 

ротавірусів, іх стійкість до дії факторів зовнішнього середовища, велика 

кількість антигенних варіантів РВІ, відсутність засобів специфічної 

профілактики [56, 100].  

 В Україні з кожним роком все частіше підтверджується ротавірусна 

етіологія захворювань у дітей і в дорослих, передусім через широку 
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доступність простих комерційних тест систем, які дозволяють виявити 

ротавірусний антиген у випорожненнях пацієнтів [101]. 

 

1.3 Гострі кишкові інфекції норовірусної етіології 

 

Подібною за клінічним симптомокомплексом до ротавірусної інфекції, 

але з лагіднішим перебігом, є норовірусна інфекція. Норовіруси поряд із 

саповірусами відносяться до родини каліцивірусів. До 2003 року їх називали 

Норфолк-подібними вірусами (NLVs) й Сапоро-подібними вірусами (SLVs). В 

даний час захворювання, обумовлене норовірусами, занесене в МКХ-10 як 

гостра гастроентеропатія, викликана збудником Норфолк (А00-А09, А08.1). 

Норовіруси уражують пацієнтів усіх вікових категорій, на відміну від 

інших вірусів, що викликають гастроентерит переважно у дітей (ротавірусів, 

астровірусів, аденовірусів і саповірусів) [30, 59, 69]. 

 Норовірусна інфекція уражує і дітей, і дорослих. Для норовірусу 

характерна висока контагіозність, стійкість у зовнішньому середовищі.  

Найчастіше під час спалахів виділяються норовіруси геногрупи 2. 

Геногрупа 1 переважно зустрічається при спорадичних випадках 

гастроентериту. На ранніх етапах дослідження прослідковувався зв'язок 

спалахів захворювання з вживанням контамінованої їжі і води. Але пізніше 

також було встановлено повітряно-краплинний механізм передачі вірусів від 

людини до людини під час блювання або через забруднене навколишнє 

середовище і вторинним розповсюдженням членами сім’ї, так як інфікуюча 

доза каліцивірусів становить менше ніж 10
2 

 вірусних F частин, що 

прирівнюється до вірусу грипу [102]. 

Для каліцивірусів притаманна чітка сезонність захворювання, але на 

відміну від ротавірусів пік захворюваності припадає на грудень. Як і 

більшість кишкових інфекційних захворювань, каліцивірусна інфекція 

клінічно характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту у формі 

гострого гастроентериту [30, 103]. В даний час клініка норовірусної інфекції 
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вивчена не в повному обсязі.  При вивченні 38 спалахів норовірусної інфекції 

у хворих спостерігалися такі симптоми: нудота (79 %), блювання (69 %), 

діарея (66 %), головний біль (22 %), лихоманка (37 %), озноб (32 %) [104].  

 Інкубаційний період в середньому становить 12–48 годин, виділення 

вірусу досягає максимуму на 1-й – 2-й день після інфікування (до 10
4
 

вірусних копій на г фекалій), після зникнення клінічних симптомів може 

тривати більше двох тижнів [105], а за іншими даними, цей період становить 

в середньому 28 днів  [30, 106]. У хворих з імунодефіцитом відзначено 

тривале виділення норовірусів (119–182 дні), причому за цей час вірус може 

еволюціонувати, в його капсидних білках відбувається від 5 до 11 

амінокислотних замін [107]. 

  У дослідженнях Горєлова А.В. і співавторів показано, що у 62,96 % 

дітей з норовірусною інфекцією захворювання протікало у формі 

гастроентериту, у 37,04 % - у формі гастроентероколіту; у 35,18 % пацієнтів 

захворювання протікало в средньоважкій формі, у 64,83 % хворих відзначався 

легкий перебіг захворювання [108]. Нерідко норовірусна інфекція протікає у 

формі гострого гастриту. Характерний гострий початок захворювання – 

підвищення температури протягом 6–8 годин до 38,3°С – 38,8 °С, з'являються 

озноб, ломота в тілі, біль у м'язах, запаморочення, головний біль [102]. На 

висоті інтоксикації у дітей зазвичай розвивається нудота і блювання, дорослі 

частіше страждають діареєю [109–111]. За даними Лагір Г. М. у 60 дітей з 

норовірусною інфекцією у 56,7 % захворювання починалося з появи 

блювання і лихоманки, у 43,3 % – з підвищення температури та рідкого 

стільця. У 31,7 % хворих діагностували катаральний синдром у вигляді 

нежиті, кашлю, гіперемії зіва. Блювання у більшості хворих утримувалось 1–2 

дні з частотою до 5 разів на добу. Стілець в основному був водянистим, 

жовтого або зеленого кольору без патологічних домішок, однак у 33,9 % 

хворих у калі відзначалися домішки слизу і прожилки крові, тривалість 

дисфункції в середньому становила 5 днів [112]. 
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При порівнянні симптомів захворювання, викликаного ротавірусами і 

норовірусами у дітей в Тайвані, показано, що ротавіруси викликають більш 

часту й тривалу блювоту і більш виражену лихоманку. Однак норовіруси 

обумовлюють більш тривалу госпіталізацію – в середньому 6 днів (5–8 днів), 

у порівнянні з ротавірусами - в середньому 5 днів (4–7 днів) (Р <0,001), і 

істотно більш високу частоту судом (29,7 % проти 5 %) у порівнянні з 

ротавірусною інфекцією [113]. 

Захворювання самоліквідується протягом 14–72 годин, в деяких 

випадках інфекція може носити важкий характер з розвитком ексикозу. При 

недостатній терапії ексикозу хвороба може закінчитися летально, особливо у 

маленьких дітей, людей похилого віку і в осіб з імунодефіцитними станами 

[30, 103, 114]. Після клінічного одужання виділення вірусу в навколишнє 

середовище продовжується більш двох тижнів, як при ротавірусній інфекції. 

У деяких пацієнтів після перенесеної хвороби може виникнути вторинна 

дисахаридазна недостатність або синдром мальабсорбції (порушення 

всмоктування жирів і Д-ксилази). 

 Описано спалах некротизуючого ентероколіту в новонароджених у 

Філадельфії (США), у немовлят після трансплантації ділянки кишечника 

спостерігалася стійка (персистуюча) діарея, викликана норовірусами, яка 

припинилася тільки після скорочення імуносупресивної терапії [115]. 

Норовірусна інфекція у дітей із запальними захворюваннями кишечника 

(виразковий коліт, хвороба Крона) призводить до загострення основного 

захворювання, супроводжується діареєю з кров'ю і в більшості випадків 

вимагає госпіталізації. Виділення норовірусів у таких випадках триває 

протягом декількох місяців після інфікування [116]. 

Диференційний діагноз у хворих з норовірусною інфекцією проводять з 

тими інфекційними захворюваннями, при яких у клінічній картині на перший 

план виступає синдром гастроентериту, в першу чергу, з ротавірусними 

гастроентеритами. При спорадичних випадках, особливо при легких і стертих 
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плинах, вирішальне значення у постановці діагнозу мають дані лабораторних 

досліджень. 

Норовіруси вражають клітини війчастого епітелію тонкого кишечника. 

Дослідження біоптатів з місця переходу дванадцятипалої кишки у тонку 

кишку (зв'язка Трейца) показало наявність розширення і притуплення 

кишкових війок, відшаровування епітеліальних клітин, гіперплазію клітин 

крипт, вакуолізацію цитоплазми, інфільтрацію запальних клітин у власній 

пластинці [117–119]. У поверхневих епітеліальних клітинах  відмічено 

посилення апоптозу власної пластинки. Гістологічні зміни найбільш помітні в 

проксимальних відділах тонкої кишки (12-палої, рідше – тонкої  й ще рідше -    

клубової),  де відбуваються короткочасні запальні зміни у слизовій оболонці, 

що супроводжуються атрофією кишкових ворсинок і гіпертрофією кишкових 

залоз. Відзначено зниження ферментативної активності клітин війкового 

епітелію, розвиток вторинної дисахаридазної недостатності, але при цьому 

рівень аденілатциклази в слизовій оболонці тонкої кишки не змінюється 

[120]. При норовірусних гастроентеритах порушується моторна функція 

шлунку, але його секреторна функція (вироблення пепсину і соляної кислоти) 

не змінюється, гістологічних змін у шлунку не зазначено, також відсутнє 

пошкодження прямої кишки [121–123]. 

У ході клінічних досліджень, проведених на початку 1990-х років була 

встановлена можливість асимптоматичного перебігу захворювання при 

інфікуванні вірусом Norwalk, при якому розвивається норовірус-специфічна 

імунна відповідь. Інфіковані безсимптомно пацієнти, так само, як і хворі з 

гострою маніфестною формою інфекції, можуть виділяти вірусні частки 

протягом трьох тижнів і більше після зараження [124–126]. 

Норовіруси, ідентифіковані вперше як етіологічний агент  спалаху 

гострого кишкового захворювання, і згодом привертали увагу саме у зв'язку зі 

спалахами захворюваності, їх циркуляція з невстановлених поки причин різко 

активізувалася з середини 90-х рр. минулого століття. Спалахи норовірусної 

інфекції були зафіксовані в навчальних закладах, дитячих садках, міс.цях 
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громадського харчування, в туристичних групах і т. д. Спалахи охоплювали 

від кількох сімей до сотень людей. В Японії в жовтні–грудні 1995 р. в 

епідемію гастроентериту було втягнуто до 5 мільйонів дітей [127]. У зв'язку з 

цим, у багатьох країнах були створені системи нагляду за спалахами гострих 

гастроентеритів норовірусної етіології. В Австралії, Канаді, Японії, Китаї цю 

роботу проводять профільні науково-дослідні інститути та Агентства з 

охорони громадського здоров'я [128, 129]. У США, за відсутності 

національної системи спостереження за спалахами ГГЕ, аналіз інформації про 

спалахи норовірусної етіології в певній мірі здійснює Центр контролю та 

профілактики захворювань -  (Центри з контролю і профілактики захворювань 

- СDС) [130, 131]. СDС формує Саlicinet – централізовану базу даних 

геномних послідовностей каліцівірусів, з використанням якої можуть бути 

встановлені зв'язки між спалахами. 

Провідним механізмом зараження норовірусами  є фекально-оральний 

механізм, який реалізується контактно-побутовим, харчовим і водним 

шляхами [132–135]. За результатами досліджень, проведених в Європі у 2001 

– 2006 рр., встановлено, що у 88 % спалахів поширення вірусу відбувалося 

контактно-побутовим шляхом (від людини до людини), 10 % спалахів мали 

харчовий характер і 2 % – водний [136]. Причому спалахи з контактно-

побутовим шляхом зараження найбільш часто були обумовлені норовірусами 

GII. 4, в той час як причиною харчових спалахів частіше виявлялися 

норовіруси інших генотипів геногрупи І. 

 

1.4 Гострі кишкові інфекції адено-, астровірусної етіології та 

зумовлені асоціаціями збудників 

 

Ураження шлунково-кишкового тракту викликають аденовіруси тільки 

одного виду – групи F (типу 40/41), проте при інфікуванні іншими 

аденовірусами також можуть спостерігатися симптоми зі сторони ШКТ. 

Респіраторні аденовіруси підгруп А-Е не викликають діарейного синдрому, 
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так само як підгрупи F і G не зумовлюють класичної картини, характерної для 

аденовірусної інфекції. На відміну від інших ентеропатогенних вірусів для 

аденовірусів не характерний сезонний підйом захворюваностіі Антигени 

аденовірусу виявляють в зразках калу у 4 – 15 % дітей з гастроентеритами. 

Так як і при ураженні ротавірусом, виникають епідемічні спалахи, в тому 

числі і внутрішньолікарняні. Перенесене захворювання активує 

типоспецифічний гуморальний імунітет, у дітей можуть виникати повторні 

захворювання через 8–12 місяців. Інкубаційний період становить 8–10 днів. 

Для аденовірусної інфекції характерним є довготривале безсимптомне 

виділення віруса до появи симптомів гастроентериту. Основним проявом 

аденовірусного гастроентериту є  водяниста діарея, яка виникає на 2-у – 3-ю 

добу від початку блювоти, лише для аденовірусної інфекції можливий 

хвилеподібний перебіг. За важкістю аденовірусний гастроентерит протікає 

легше ніж ротавірусний, проте важче, ніж інші вірусні діареї [30, 101].  

Астровіруси поряд із ротавірусами, норовірусами та аденовірусами 

стали основними та найбільш поширеними збудниками ГКІ. Так, близько 65 

% дітей віком до 4 років та 87 % дітей віком 5–10 років мають антитіла  до 

астровірусів [137]. Астровіруси етіологічно повязані з 2–8 % усіх випадків 

гострих небактерійних гастроентеритів у дітей. Астровіруси спричиняють ГКІ 

у дорослих з вадами імунної системи, нерідко з їх участю спостерігаються 

внутрішньолікарняні спалахи інфекції та спалахи у будинках для літніх 

людей.  

Астровіруси як збудники ГКІ у дітей вперше були описані в 1975 році 

при розшифровці спалаху діареї з легким перебігом у новонароджених дітей. 

Саме тоді, при дослідженні клінічного матеріалу методом електронної 

мікроскопії (ЕМ) були виявлені маленькі (28–30 нм), сферичної форми віруси 

із зіркоподібною (5 або 6 променів) поверхнею нуклеокапсиду [137].  

Астровіруси (від грец. astron - зірка) мають просту будову. Геном 

вірусів представлено однонитчатою нефрагментованою лінійною молекулою 

РНК. Родина астровірусів включає в себе два роди: Avastrovirus (від лат. Avis 
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– птах) та Mamastrovirus (від лат. Mamma – молочна залоза). Рід Avastrovirus 

формують збудники, що викликають захворювання серед качок, індиків, 

курей. До роду Mamastrovirus входять віруси, що циркулюють серед людей, 

оленів, великої рогатої худоби, собак, котів та деяких інших тварин. 

Астровіруси, що викликають захворювання у людини, розподіляються на 8 

серотипів. Майже 75 % всіх випадків астровірусної інфекції людини 

етіологічно повязані з 1-им серотипом. Механізм зараження – фекально-

оральний та контактний. При спалахах інфекції збудники передаються через 

питну воду, напої, харчові продукти. Хвора людина виділяє велику кількість 

вірусних часточок з фекаліями. Перебіг захворювання зазвичай легкий та 

короткий. Інкубаційний період складає 1–1,5 діб. Захворювання триває 3–4 

доби. Після короткого інкубаційного періоду розвивається гастроентерит, що 

супроводжується блювотою, діареєю, лихоманкою та абдомінальним болем. 

Астровіруси спричиняють переважно секреторну діарею. 

Астровірусна інфекція має повсюдне поширення, спорадичні випадки 

реєструються протягом року, в країнах з помірним кліматом пік сезонної 

активності припадає на зимово-весняний період року [30]. 

Викликати захворювання у людини можуть 8 серотипів астровірусів, 

найчастіше це І-й тип (до 75 % випадків астровірусної інфекції) [137, 138]. 

Клінічна картина при астровірусному гастроентериті не має чітко 

окреслених симптомів для постановки діагнозу. Останній має бути 

підтвердженим лабораторними дослідженнями. Виявити астровіруси можливо 

за допомогою прямих методів лабораторної діагностики вірусних інфекцій, 

спрямованих на індикацію вірусних часток, антигенів вірусу та РНК-геному 

безпосередньо у клінічному матеріалі хворого [139].  

Астровіруси відносяться до ендемічних патогенів. Захворювання 

передається від людини до людини. Основний механізм зараження – 

фекально-оральний. Розглядаються водний, харчовий (через контаміновані 

продукти) і можливо, побутовий (через забрудені предмети побуту, руки …) 

шляхи передачі астровірусів. За різними даними, частота захворюваності на 
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астровірусну інфекцію коливається від 4 % до 15 % і за різними даними 

розділяє друге-четверте місце разом із аденовірусами і норовірусами серед 

усіх вірусних діарейних захворювань. Ймовірно, що від 2 % до 8 % діарей у 

грудних дітей спричинюються астровірусами. Ці віруси інфікують від 11 % до 

62 % новонароджених дітей. Підйом захворюваності на астровірусну 

інфекцію спостерігається у зимовий час з найбільшим залученням в 

епідеміологічний процес дітей з 2 до 4 років [30]. 

Астровірусна інфекція розвивається переважно у дітей віком до 1 року. 

Астровіруси є етіологічним чинником у 10 % випадків ГКІ у дітей раннього 

віку [105, 139]. 

Інкубаційний період становить 1–4 дні. Клінічна картина 

характеризується помірною блювотою, що проявляється в 46 – 78 % 

пацієнтів, легко протікаючою водянистою діареєю (40–73 %), підвищенням 

температури тіла (46–73 %), болями в животі (36–69 %). 

Патогенез захворювання не встановлено. Є припущення, що вірус 

здатний активувати аденілатциклазу і викликає розвиток діарейного 

синдрому. Переважно захворювання протікає у легкій і середньоважкій формі 

і самоліквідовується протягом 2 діб. Серед госпіталізованих у Фінляндії з 

вірусними гастроентеритами астровірусна інфекція становить 2–3 %. Часто 

астровіруси зустрічаються в мікст-інфекціях з ротавірусами і норовірусами. 

[30, 139]. Після клінічного одужання виділення вірусу в зовнішнє середовище 

може продовжуватися до двох тижнів. 

Основні синдроми (діарея, блювота, підвищення температури тіла ) при 

астровірусній інфекції менш виражені, ніж при ротавірусних гастроентеритах, 

проте у поєднанні з ротавірусною або каліцивірусною інфекцією можливий 

важкий перебіг. 

Для діагностики астровірусної інфекції використовується методика ІФА 

– виявлення вірусного антигену у випорожненнях хворого. Крім того, 

використовується електронна мікроскопія, ПЛР, культивування вірусу на 

спеціальних клітинних культурах [137]. Проводяться дослідження щодо 
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вивчення епідеміології астровірусної інфекції, які можливо стануть 

підгрунтям для розробки вакцин [30]. 

Багато дослідників вказує, що у 60 – 70 % випадків ротавірусна 

інфекція зустрічається не як моно-, а як мікст-інфекція, що найчастіше 

зумовлена поєднанням ротавірусів з патогенною чи умовно-патогенною 

бактерійною флорою. Однак відомостей про можливості ранньої діагностики 

патологічного процесу ротавірусної мікст-етіології в доступній літературі 

практично немає. Водночас розробка чітких діагностичних критеріїв 

дозволить вже в дебюті захворювання адекватно та етіологічно правильно 

підійти до призначення терапії хворим на ротавірусну мікст-інфекцію, 

визначити доцільність призначення антибіотиків, імунотропних та інших 

фармакологічних засобів [65, 140–143]. 

При проведенні бактеріологічних досліджень патогенні й умовно-

патогенні збудники було виділено з випорожнень у 70 % дітей з РВІ [60, 142]. 

Серед бактерійних збудників приблизно з однаковою частотою зустрічалися 

сальмонели, клебсієли, протей, стафілококи, ентеробактерії. Проведені 

одночасно бактеріологічне і вірусологічне дослідження після госпіталізації 

дитини підтвердили первинне інфікування як бактерійними, так і вірусними 

агентами [60]. 

Доведено, що формування, маніфестація та розвиток патологічного 

процесу при ротавірусній та ротавірусно-бактерійній кишкових інфекціях 

проходить на фоні виражених імунних реакцій, які мають різну 

внутрішньосистемну та міжсистемну архітектоніку: при ротавірусній інфекції 

– за типом нормокомпенсації; при ротавірусно-бактерійній – гіпокомпенсації 

зі значною депресією Т-системи імунітету та антитілогенезу [142]. 

Клініко-анамнестичні та лабораторні особливості ротавірусно-

бактерійних уражень травного каналу у дітей полягають у частій реєстрації 

захворювання в осінній період року, більш вираженій за висотою 

температурній реакції захворілих, частішому за наявністю й кратністю 

блюванні при порівняно невеликій кількості дефекацій, переважно 
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поєднаному ураженні травного каналу у вигляді гастроентериту та / або  

гастроентероколіту, частішій наявності катарального та абдомінального 

синдромів та їх виразності, більш значній реакції лейкоцитів крові [143, 144].  

Рівень деяких показників імунного статусу хворих можна вважати як 

ознаку диференційної діагностики ротавірусної інфекції та ротавірусних 

мікст-інфекцій. Так, при зниженні відносного рівня лімфоцитів СD3+ до 

52,2± 0,9 % та CD4+ до 30,1±0,7  % у гострому періоді недуги й підвищення 

рівня  CD4+ до 16,0±0,7 % в період ранньої реконвалесценції ймовірнішим 

буде наявність у хворих ротавірусної мікст-інфекції, ніж ротавірусної моно-

інфекції [144]. 

Несприятливий перебіг хвороби не визначається етіологічним чинником 

та ступенем важкості ГКІ. Несприятливий перебіг ГКІ у дітей розвивається 

при низьких рівнях інтерлейкінів крові або при їх різноспрямованих змінах 

(особливо при зниженні вмісту ІЛ-4 в гострому періоді хвороби) [145]. 

 В експерименті, при інфікуванні молодих телят ротавірусами і 

ентеротоксигенною Е. сoli захворювання кишок розвинулося через 2 – 4 дні, 

незалежно від віку тварини, в цей час при інфікуванні лише одним з цих 

патогенів діарея, спричинена ротавірусом, виникала лише у телят до 7-го дня 

життя, а при зараженні ентеротоксигенною Е. сoli лише у новонароджених 

телят першого дня життя. Ці дослідження, проведені S. Tzipori ще у 1981 році 

свідчать про зміну вікової чутливості тварин до кишкових патогенів при 

одночасному зараженні ротавірусами і ентеротоксигенною Е. сoli. Наступні 

дослідження проведені цією ж групою вчених підвередили гіпотезу, що 

попередня стимуляція ротавірусом сприяє колонізації ШКТ телят Е. сoli. [146,  

147]. 

У телят, інфікованих одночасно ротавірусами і ентеропатогенною Е. 

сoli описано бурхливий, важкий перебіг захворювання, який часто призводив 

до дегідратації і смерті. Інокуляція виключно ентеропатогенною Е. сoli не 

призводила до колонізації кишок бактеріями, а зумовлювала неважкий 

перебіг захворювання. При мікроскопії відділів травного тракту тварин, 
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інфікованих цими збудниками, виявлено лише надмірну продукцію слизу у 

шлунку телят, яким була проведена інокуляція культури ротавірусів чи 

культури ентеропатогенної Е. сoli, а при обстеженні тварин заражених 

одночасно двома збудниками було знайдено ерозивні та виразкові зміни як у 

тонких так і в товстих кишках [148]. 

В експериментах, проведених на поросятах перших днів життя теж 

відмічено важчий перебіг захворювання тварин, яких одночасно заражали 

ротавірусами і ентеротоксигенними Е. сoli, порівняно з групами тварин, які 

були інфіковані лише одним з цих збудників.  

У дітей, захворювання яких було спричинено вірусно-бактерійною 

асоціацією S. typhimurium або S. flexneri в поєднанні з ротавірусною 

інфекцією клінічний перебіг був важким з вираженим ексикозом І–ІІ ступеня, 

ознаками порушення мікроциркуляції, що вимагало інфузійної терапії. 

Початок захворювання завжди характеризувався високою частотою 

випорожнень (до 10–13 разів за добу), кал був водянистим. На 4–5 день 

хвороби приєднувалися ознаки ураження товстої кишки у вигляді синдрому 

ентероколіту, кратність дефекацій зменшувалася до 4–6 разів за добу, у калі 

з’являлася велика кількість слизу та зелені [92].  

Проте не завжди описано кумулятивний вплив на важкість перебігу 

недуги різноманітних збудників. Зокрема дослідження С.Wray показують, що 

одночасне інфікування ротавірусами і ентеровірусами експериментальних 

тварин перших днів життя сприяє  легшому перебігу в них діарей, порівняно з 

діареями, які спричинені лише ротавірусами. При біопсії тонких кишок 

тварин, яким проведено одночасно інокуляцію ротавірусами і ентеровірусами 

виявлено значно меншу ступінь атрофії війок кишки, порівняно зі змінами, 

що спричиняють ротавіруси. Це дозволило зробити висновок про пригнічення 

in vivo ентеровірусами реплікації ротавірусів [149], принаймні у тварин цієї 

вікової групи. 

Не менш важливе наукове і практичне значення має проблема ГКІ,  

викликаних асоціаціями декількох вірусів. При поєднанні ротавірусної діареї 
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з ГРВІ, особливо з грипом, у дітей раннього віку спостерігається значно 

важчий перебіг захворювання [150]. Щодо інших вірусів, якими в 

експерименті одночасно заражали тварин (коронавіруси, тогавіруси, 

герпесвіруси, астровіруси, норовіруси), то в комбінації з ротавірусами вони 

або потенціювали маніфестацію клінічних ознак ротавірусної інфекції або ж 

зумовлювали  появу її симптомів у тварин  різних вікових груп (навіть якщо 

вони були  нечутливими до ротавірусів) [151]. Не менш важкою проблемою є 

одночасне інфікування декількома штамами ротавірусів, що зумовлює  

важчий перебіг ГКІ і значні гістопатологічні зміни епітелію тонких кишок у 

тварин в експерименті [152]. 

За результатами декількох клінічних досліджень [153, 154] було 

виявлено важчий перебіг захворювання у дітей перших років життя, у яких 

встановлено одночасно два збудники гастроентериту: ротавіруси і 

астровіруси. Інфікування ротавірусами дітей з ВІЛ інфекцією, особливо на тлі 

недостатньої відживи, підвищує важкість перебігу ГКІ, збільшує частоту 

розвитку ексикозів, проте показники смертності залишаються такими самими 

як у групі ВІЛ інфікованих пацієнтів.  

При обстеженні великої когорти дітей  – 1148 пацієнтів з ротавірусними 

гастроентеритами після виписки зі стаціонару з’ясовано, що ротавірусний 

антиген на 4-му тижні після перенесеної недуги було виявлено вірогідно 

рідше у ВІЛ-інфікованих дітей, порівняно з дітьми без ознак ВІЛ-інфекції 

[155]. У ВІЛ-інфікованих, крім ротавірусів часто виявляли і інші 

ентеропатогени. Це й інші дослідження [156] не підтверджують ведучої 

патогенетичної ролі ротавірусів у ВІЛ-інфікованих дітей. 

У дітей з наявністю в кишківнику стафілокока, протея і ентеробактера 

аерогенес у високій концентрації ізольовано або в поєднанні з іншими видами 

УПБ спостерігався важчий перебіг ротавірусної діареї, ніж у дітей з 

моноротавірусною інфекцією [48, 150]. 

Дещо інші епідеміологічні і клінічні особливості притаманні ГКІ, які 

спричинені бактеріями. Традиційно вважається, що у дітей особливо важко 
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протікають сальмонельози, які в Україні найчастіше спричинені  S. enteritidis, 

S. typhimurium, S. anantum. Важливе місце серед бактерійних діарей займають 

і шигельози, які в основному спричинені шигелами Зонне і Флекснера [20, 

27]. 

Водночас сьогодні, як за даними  літератури, так і за даними наших 

спостережень у клініці, відмічається стрімкий ріст ГКІ, спричинених умовно-

патогенною мікрофлорою. Такий стан проблеми пов’язаний із збільшенням 

спектру мікроорганізмів та чинників, які сприяють зростанню їх 

вірулентності, імунологічними особливостями дитячого організму, станом 

мікробного пейзажу (ступенем дисбіозу), перенесеними в анамнезі ГКІ, 

призначенням дитині антибіотиків, раннім штучним, незбалансованим 

харчуванням. Описано понад 100 представників умовно-патогенних бактерій, 

здатних зумовлювати ГКІ у людей, найчастіше у дітей віком до 1 року.  

Для бактерійних ГКІ характерний важчий клінічний перебіг, порівняно 

висока частота ускладнень, розвиток бактеріоносійства, особливо у дітей 

перших трьох років життя [20, 62]. 

 

1.5 Стан локального противірусного імунітету у дітей раннього віку 

з гострими кишковими інфекціями 

 

Одним з показників важкості перебігу ГКІ вірусної етіології є зміна 

показників гуморальної ланки імунітету, в першу чергу сироваткового 

інтерферону –  IgA. 

Титри інтерферону можуть широко коливатися в межах від менше 2 до 

64 МО/мл при рівні його у здорових дітей – 10,6±6,7 МО/мл. При 

ротавірусно-бактерійних ГКІ титр сироваткового інтерферону значно нижчий 

ніж при ГКІ ротавірусної етіології  і при обох типах ГКІ важчому перебігу 

хвороби відповідає нижчий титр інтерферону в сироватці крові [95].  

 Ефективну протекцію слизових оболонок шлунково-кишкового тракту 

від різноманітних патогенних вірусних чи бактерійних чинників забезпечує 
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збалансована відповідь усіх ланок місцевого імунітету, які беруть участь у 

формуванні слизово-епітеліального бар’єру. За результатами досліджень 

низки вчених провідну ланку цього процесу забезпечує секреторний IgA 

[157]. 

Секреторний імуноглобулін А (sIgA) є одним з головних факторів 

гуморального імунітету слизових оболонок, який в деякій мірі запобігає 

адгезії збудників, зниженню колонізації слизових оболонок кишок 

патогенними і умовно-патогенними мікроорганізмами, нейтралізує віруси, 

зв’язує токсини, аглютинує бактерії, зв’язується з різними алергенами, в тому 

числі харчовими [158–161], не викликаючи при цьому ушкодження тканин 

організму.  

У специфічній ланці локального імунітету на початкових стадіях дії 

умовно-патогенних бактерій при функціональних діареях спостерігається 

стимуляція ентерогенної екскреції sIgA, IgA, IgM i IgG в 2 – 2,5 рази, тоді як 

при ентероколітах відбувається пригнічення sIgA, IgA i IgG і гіперпродукція 

IgM, що свідчить про наявність інфекційно-запального процесу [162]. За 

даними літератури [163], період життя дітей 3 – 6 місяців визначається як 

другий критичний. Він характеризується ослабленням пасивного 

гуморального імунітету, оскільки зникають материнські IgG. Спостерігається 

виражений лімфоцитоз. У відповідь на проникнення антигенів синтезуються 

ІgМ (первинна імунна відповідь), через це клітини імунної пам'яті не 

утворюються. В цьому віці у дітей спостерігається найбільш виражена 

гіпоімуноглобулінемія за рахунок катаболізму материнських антитіл та 

низького синтезу власних, зберігаються недостатність місцевого та 

системного клітинного імунітету, супресорна спрямованість імунних реакцій, 

знижене утворення інтерферонів. 

 Інтерферони, окрім секреторних імуноглобулінів, становлять не менше 

важливу ланку специфічного захисту. Інтерферони теж відносять до чинників 

неспецифічного захисту, вони представляють групу біологічно активних 

глюкопротеїнів, що синтезуються клітиною у відповідь на вплив  чужорідних 
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агентів, першочергово  на вірусну чи бактерійну  інфекцію. Інтерферони 

продукуються в усіх клітинах, що мають ядро, а також у клітинах епітелію 

слизових оболонок організму [164–169].  

Інфікування клітин вірусами індукує експресію і секрецію інтерферонів 

першого типу, до яких відносять  IFN-α. Противірусна активність IFN-α 

реалізується через пригнічення проникнення вірусної частинки у клітину, 

інгібування синтезу матричної рибонуклеїнової кислоти (РНК) та трансляції 

вірусних білків, а також через блокування процесів збирання вірусної 

частинки та її виходу з інфікованої клітини. 

 

1.6. Принципи лікування  та профілактики вірусних гострих 

кишкових інфекцій у дітей в сучасних умовах 

 

Оскільки на час написання роботи програма вакцинації від РВІ в 

Україні не запроваджена, лише рекомендована, звертаємо увагу на інші 

заходи попередження цієї недуги, окрім вакцинації. Уникнення контакту з 

хворими на РВ інфекцію чи з носіями вірусів теоретично повинні звести до 

мінімуму ризик зараження. Проте практично уникнути інфікування не 

вдається через масивне виділення вірусів з фекаліями під час захворювання, 

особливо протягом інкубаційного періоду хвороби чи при малосимптомному 

перебігу ротавірусної інфекції (як у дорослих, та і у дітей). Так РВ вдалося 

виділити протягом 1 дня інкубаційного періоду захворювання у 50 % 

інфікованих дітей, у 31 % протягом 2 днів до появи симптомів хвороби, і у 9 

% протягом трьох днів з моменту інфікування [170, 171]. Єдиним зі шляхів 

вирішення цього питання є зменшення кількості пацієнтів у палатах 

педіатричних стаціонарів до одного–двох для запобігання нозокоміального 

поширення ротавірусної інфекції [172]. 

 Ротавірус характеризується досить високою стійкістю до умов 

зовнішнього середовища, проте водночас він є високочутливим до 

гідрохлориду, 70 % розчину спирту. Препарати для гігієни рук, які основані 
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на етанолі чи ізопропанолі є більш ефективними середниками, ніж туалетне 

мило чи спеціальні антимікробні мила [173]. Ефективність гігієни догляду за 

руками доказана низкою досліджень [174–176], проте єдиної точки зору щодо 

зменшення частоти нозокоміальних РВІ на сьогодні немає [177]. 

 Результати пасивної імунізації з пероральним призначенням антитіл 

проти РВ дітям раннього віку подані в декількох рандомізованих плацебо-

контрольованих дослідженнях [178]. Загалом позитивний ефект у запобіганні  

РВ гастроентеритів  описують дослідники при призначенні дітям молозива 

корів, гіперімунізованих проти ротавірусів типів G-G4 [179]. Проте 

отриманий ефект є короткочасним й оптимальною категорією пацієнтів, яким  

слід проводити профілактичні заходи, є передчасно народжені немовлята, які 

знаходяться на стаціонарному лікуванні чи на етапі виходжування. Однак на 

сьогодні комерційних продуктів, які вміщають анти РВ атитіла на світових 

ринках немає. 

 Одним з дієвих засобів щодо попередження ротавірусних діарей є 

призначення дітям з профілактичною метою пробіотиків, позитвний ефект 

було відмічено в низці рандомізованих досліджень [180–186]. 

Так,  дослідження, проведені в двох педіатричних клініках в Польщі 

[181], підтвердили позитивний вплив Lactobacillus GG, при оральному (двічі 

на день) призначенні якого вдалося знизити відносний ризик нозокоміальних 

діарей на 80 %, а ризик нозокоміального поширення РВІ на 87 % в порівнянні 

з плацебо. Подібний ефект було отримано від призначння Bifidobacterium 

bifidum i Streptococcus thermophilus з метою попередження нозокоміальних 

діарей [183]. Проте тривале, протягом декількох місяців, призначення 

пробіотиків, зокрема у складі сумішів для харчування, не завжди було 

успішним як з метою попередження ротавірусної діареї чи попередження 

важкого перебігу її [175].  

 Надійним захистом від ротавірусів, за даними багатьох досліджень, є 

виключно грудне вигодовування дитини протягом перших місяців життя 

[188]. Проте захисний ефект грудного молока не є довготривалим, і часто 
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відрізу після припинення годування груддю  діти хворіють ГКІ переважно 

ротавірусного ґенезу. Більшість рекомендацій, в тому числі рекомендації 

видані ВООЗ, Американською Академією Педіатрії радять проводити дитині 

виключно грудне вигодовування до 5 – 6 місячного віку, а годування груддю 

з додаванням інших видів їжі принаймні до 12 місячного віку. 

Профілактика ротавірусної інфекції полягає в заохоченні грудного 

вигодовування, забезпеченні населення чистою питною водою, проведенні 

санітарних і гігієнічних заходів. Однак ці заходи не дозволяють повністю 

контролювати захворюваність на ротавірусні гастроентерити в розвинених 

країнах і країнах, що розвиваються. Величезна актуальність  захворювання 

вимагає розробки і впровадження вакцин проти ротавірусної інфекції, як 

пріоритетного напрямку в профілактиці. 

Вакцинація вважається єдиним ефективним методом захисту від важкої 

форми ротавірусного захворювання [77]. 

Індикація та верифікація вірусних гастроентеритів (ВГЕ), чітке 

розуміння особливостей циркуляції РВ відповідного генотипу серед дитячого 

населення є необхідною передумовою для якісної діагностики, терапії та 

вакцинопрофілактики протягом перших трьох років життя [41]. 

В даний час у розвинутих країнах досить широко застосовується 

вакцинація проти ротавірусу, яка вже почала давати позитивні результати, а  

саме: зменшення появи класичних, важких форм Rotavirus-асоційованих 

діарей та перевага стертих форм [189].  

В Україні в 2008 р. зареєстровано людську живу атенуйовану 

ротавірусну вакцину для перорального використання Ротарикс (Глаксо Сміт 

Кляйн, Бельгія), яка була сертифікована  ВООЗ  у 2007 р. та ухвалена для 

використання у світі, а з 2008 р. почали застосовувати для планових щеплень 

у США. Досвід використання цієї вакцини довів її високу ефективність і 

безпечність [67, 99]. 

На даний час немає специфічного лікування вірусних ГКІ [190, 191], 

тому лікування призначається комплексне, метою якого є компенсація втрати 
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рідини, відновлення електролітного балансу, детоксикація організму і 

боротьба з порушеннями функції життєво важливих органів – серцево-

судинної системи і органів сечовиділення, які найчастіше виникають при 

ротавірусному гастроентериті [61]. 

Через відсутність чіткого етіологічного діагнозу не завжди вдається 

правильно вибрати терапевтичну тактику, що сприяє непотрібному 

призначенню антибактерійних препаратів [192], а це, в свою чергу, приводить 

до розвитку дисбактеріозу [69], до посилення проявів діарейного та 

інтоксикаційного синдромів, до розвитку антибіотико-асоційованих, 

затяжних діарей [162, 193–197]. 

Першочерговою і найбільш важливою ланкою у лікуванні ГКІ є 

регідратаційна терапія, від своєчасності і адекватності якої залежить швидка 

позитивна динаміка [61, 67, 198–200]. 

Для правильного вибору характеру і об’єму регідратаційних розчинів у 

першу чергу необхідно встановити ступінь зневоднення у дитини. 

При ексикозі І–ІІ ступеня обмежуються пероральною регідратаційною 

терапією (орально-регідратаційні суміші ОРС 3-го покоління, для яких 

характерна низька осмолярність за рахунок заміни глюкозо-моногідрату на її 

коротколанцюгові полімери. Призначення морквяно-рисового відвару ОРС-

200 як патогенетичного засобу лікування секреторних діарей сприяє швидкій 

позитивній динаміці, але при наявності при ГКІ багаторазового блювання в 

перший день захворювання, яке може швидко привести до дегідратації, для 

попередження і корекції зневоднення застосовується інфузійна терапія і при 

ексикозі І–ІІ ступеня [200]. 

В наш час значно переглянуті погляди щодо правильного харчування 

хворої на ГКІ (вірусної етіології в тому числі) дитини [201]. Доведено, що 

навіть при важких формах кишкових інфекцій травна функція кишківника 

зберігається. Не дивлячись на блювоту і рідкий стілець, дитина потребує 

адекватного харчування. Водно-чайні паузи і голодні дієти недоцільні через 

послаблення захисних функцій організму і сповільнення процесів репарації 
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кишківника. Найкращим продуктом харчування для дитини грудного віку, 

особливо хворої дитини, є грудне молоко. Упродовж перших двох діб 

необхідно поступово та обережно відновити звичне харчування. Збереження і 

підтримання грудного вигодовування проводять шляхом частішого 

прикладання дитини до грудей [22, 200].      

 У дітей раннього віку, які перебувають на природному вигодовуванні 

рідше ніж у дітей, які вигодовуються штучно, під час гострої кишкової 

інфекції виникає вторинна лактазна недостатність. Хоча грудне молоко 

містить лактозу, однак у більшості дітей клінічні ознаки ферментативної 

недостатності не спостерігаються. Серед дітей на природному вигодовуванні 

у жодної не спостерігався перехід гострої діареї у хронічну [85]. 

Приоритетним продуктом вигодовування дітей першого року життя, що 

впливає на видовий склад і функції мікрофлори, в першу чергу біфідобактерій 

– є грудне молоко, яке містить лактозу і олігосахариди – енергетичний 

субстрат для флори, стимулятор її росту [201]. 

Інфекційна діарея, що супроводжується розвитком токсикозу, ексикозу 

на фоні анорексії та інших локальних проявів ГКІ, приводить до глибоких 

метаболічних порушень, що відображується на нутрітивному стані 

немовляти. 

У гострому періоді інфекційної хвороби при тривалій анорексії 

посилюються катаболічні процеси внаслідок підвищеної затрати амінокислот 

у синтезі білків гострої фази запалення, цитокінів та імунних факторів, а для 

забезпечення адекватного антиоксидантного захисту організму необхідне 

достатнє вживання жирів і вуглеводів, мікроелементів і вітамінів. Усе це 

вказує на необхідність раціонального харчування під час інфекційної хвороби 

[103]. 

 За наявності ознак вторинної лактазної недостатності показаним є 

виключення з раціону продуктів, що містять дисахариди (солодкі молочні 

суміші, молоко, соки), або обмеження кількості лактози шляхом 
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використання у малюків, які отримують замінники грудного молока, 

низьколактозних продуктів чи їх комбінування [31]. 

При штучному вигодовуванні, у разі виникнення секреторної діареї, 

слід вводити до раціону дитини низьколактозну суміш «Humana HN» з 

пребіотиками, яка дає змогу полегшити характер перебігу діареї, зменшити 

явища катаболізму і втрат жиру,  швидше відновити вихідну масу тіла та 

уникнути сенсибілізації [200]. 

Диференційоване призначення безлактозної та низьколактозної сумішей 

в комплексі терапії при етапному введенні підвищує ефективність терапії, 

дозволяє усунути диспептичні прояви, відновити лабораторні показники, 

запобігти гіпотрофізації дітей раннього віку з лактазною недостатністю [31]. 

Доцільно використовувати НАН кисломолочний у комплексному 

лікуванні ГКІ вірусної і бактерійної етіології у немовлят, що знаходяться на 

ранньому штучному вигодовуванні [103].  При застосуванні безлактозної 

суміші Al-110 спостерігається відновлення активності ендогенної лактази. 

Про це свідчить відсутність залежності від безлактозної суміші. Тобто після 

застосування безлактозної суміші в гострому періоді ГКІ в подальшому 

можливе проведення вигодовування дітей звичайними сумішами [85]. 

У наш час існують препарати, що містять фермент лактазу [202]. Дітям 

з лактазною недостатністю рекомендується приймати препарат «Лактразе» з 

молочними продуктами по 1–2 драже. Додаючи кілька крапель препарату 

«Kerulac» («Yamanuchi Europe», Японія) у грудне або коров’яче  молоко з 

наступною інкубацією протягом 2–3 годин, можна отримати безлактозний 

продукт [90].  

 Препарат «Смекта» дозволяє попередити наслідки інфікування 

ротавірусом і розвиток лактазної недостатності, що клінічно супроводжується 

швидким усуненням діарейного синдрому [89]. Описано пригнічення 

розселення вірусів на слизовій оболонці при лікуванні смектою через 6 годин 

після проникнення ротавірусу. Смекта має властивість фіксувати і виводити з 

кишківника неперетравлені вуглеводи, яким належить ведуча роль в 
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патогенезі ротавірусної діареї [203]. Показана клінічна ефективність 

включення ентеросорбенту «Біле вугілля» до базисної терапії ГКІ у дітей 

дошкільного віку [204].  

Включення до комплексної терапії середньоважких форм ГКІ вірусно-

бактерійної етіології «інвазивно-осмотичного» типу діареї ентеросорбенту 

«Неосмектин», як і при лікуванні вірусної моноінфекції, проявляє виражений 

дезінтоксикаційний і антидіарейний клінічний ефект і сприяє швидшому 

клінічному одужуванню [205], успішно може використовуватися силікс [206, 

207]. Застосування ентеросорбента «Фільтрум-СТІ» при лікуванні 

комбінованих діарей у дітей суттєво підвищує ефективність їх терапії, 

вкорочуючи тривалість клінічних проявів захворювання, забезпечує високий 

дезінтоксикаційний ефект, знижує колонізаційну активність умовно- 

патогенних збудників просвітньої мікрофлори кишечника у реконвалесцентів 

ГКІ [51]. 

Крім ентеросорбентів у патогенетичну і симптоматичну терапію також 

включають застосування препаратів, що покращують мікроциркуляцію, 

антипіретиків (при необхідності), пре- і пробіотиків («лактовіт», «хілак» та 

ін.), ферментів, прокінетиків («мотиліум», «метоклопрамід») [208–213]. 

 Рекомбінантні інтерферони (ІФН) – це антивірусні препарати, що 

здатні пригнічувати репродукцію вірусів у клітинах організму на стадії, 

обов'язкової для усіх вірусів, – блокують синтез вірусспецифічних білків. 

Цим пояснюється універсальність антивірусної дії ІФН. Вони мають також 

імуномодулюючу і антитоксичну дію, що дає змогу  використовувати їх у 

лікуванні вірусних і бактерійних інфекцій.  Призначені в комплексному 

лікуванні ГКІ вірусної і вірусно-бактерійної етіології рекомбінантні 

інтерферони («лаферон»), індуктори інтерферону («циклоферон», «аміксин 

ІС»), препарати імуноглобуліну («триглобулін»), специфічні 

імуномодулятори – комплексні імуноглобулінові препарати («кіпферон», 

антиротавірусний імуноглобулін) призводять до зменшення клініко-
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мікробіологічних проявів постінфекційного дисбіозу і швидшого відновлення 

мікрофлори кишечника осіб, перехворілих на ГКІ [23, 74, 94, 95, 214–216].   

 Проводилося вивчення стану показників інтерферону в сироватці крові 

і копрофільтратах у дітей з гострими вірусно-бактерійними кишковими 

інфекціями, що лікувалися суппозиторіями кіпферону (500 МО 

рекомбінантного альфа-2-інтерферону і 60 мг комплексного 

імуноглобулінового препарату). В гострому періоді захворювання (2 – 4 день 

хвороби) сироватковий інтерферон виявлений у 90 % хворих, не залежно від 

етіології інфекції з коливанням в широких межах від 2 до 256 МО/мл. У дітей 

з ГКІ найбільша частота виявлення (58,3 %) низьких і слідових титрів 

інтерферону (< 4 МО/мл) виявлена у дітей з вірусно-бактерійними діареями.  

В гострому періоді хвороби інтерферон в копрофільтратах виявляється у 15,6 

% випадків з коливанням від 2 до 8 МО/мг, а після лікування рівень 

інтерферону збільшився у два рази [216].   

Під час запального процесу в кишках підвищуються потреба в цинку і 

ряду інших мікроелементів, а їх дефіцит посилює ці процеси. Доповнення 

регідратаційної терапії цинком у добовій дозі 10 мг для немовлят до 6  місяців, 

а для дітей старшого віку – 20 мг цинку у вигляді сиропу, що містить розчин 

сульфату, глюконату або ацетату цинку скорочує тривалість діареї і запобігає  

рецидивам діареї на наступні 2–3 міс. [199, 211, 218]. 

Отже, враховуючи особливості епідеміології, патогенезу, клініки, 

можливості повторного інфікування, проблема вірусних діарей є достатньо 

актуальною в усьому світі. У зв’язку з широким поширенням, частими 

ускладненнями, неадекватним використанням антибіотиків проблема гострих 

кишкових інфекцій, вірусних зокрема, не перестає цікавити науковців, не 

дивлячись на велику кількість робіт в цьому розділі інфектології.  За даними 

проведеного аналізу літератури встановлено, що на сьогоднішній день досить 

детально висвітлено етіологію, клініку, лікування ротавірусної інфекції. 

Водночас є недостатньо інформації, а іноді і  суперечливі дані щодо 

норовірусної інфекції у дітей. Лише поодинокі роботи характеризують  
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перебіг ротавірусно-асоційованих ГКІ і недостатньо відображені у 

вітчизняній і закордонній літературі проблема вірусних ГКІ. Все вище 

перераховане і слугувало підґрунтям для проведення даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика обстежених дітей 

 

Робота виконана в інфекційному відділенні та центральній лабораторії 

Кам’янка-Бузької ЦРЛ  (головний лікар Кам’янка-Бузької ЦРЛ Ковальчук О.А.), 

у ІІ відділенні КЗ Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (головний 

лікар – Федоренко М.С.), в центральній науковій лабораторії ЛНМУ (керівник – 

д.м.н., професор Кузьмінов Б.П.), у вірусологічній лабораторії КМАПО 

(керівник – професор Дзюблик І.В.).  

Для виконання поставлених завдань обстежено 296 дітей віком від 1 

місяця до 3 років, госпіталізованих з діагнозом ГКІ, які протягом січня  2009 р. – 

травня 2012 р. знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні Кам’янка-

Бузької ЦРЛ та  дітей, що протягом грудня 2007 року  – березня 2009 року 

перебували  на стаціонарному лікуванні в ІІ педіатричному відділенні 

комунальної інфекційної лікарні м. Львова.   

Було сформовано 2 групи пацієнтів: до основної групи увійшло 175 дітей,  

групу контролю склали 23 здорових дітей  аналогічного віку.  Критеріями 

включення дітей до основної групи був діагноз гостра кишкова інфекція, 

спричинена рота-, норо-, адено- та астровірусами. Із 175  дітей перших трьох 

років життя з верифікованим діагнозом ГКІ, які були спричинені вірусами і 

коінфекцією вірусів  було сформовано 2 підгрупи залежно від віку дитини. До 

підгрупи 1 увійшло 105 дітей віком 1–18 місяців, до підгрупи 2 – 70 дітей віком 

19–36 місяців  (рис. 2.1). 

У підгрупах 1 і 2 окремо вивчалися частота, клінічні, лабораторні та 

імунологічні особливості рота-, норо-, адено-, астровірусної та ГКІ, зумовленої 

вірусною коінфекцією. Проводилося порівняння частоти виявлення, клінічних, 

лабораторних особливостей в обох підгрупах. Окремо було виділено дві 
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підгрупи – основну і порівняння для визначення ефективності запропонованого 

лікувального комплексу.   
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Рисунок 2.1 – Дизайн дослідження 
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2.2 Методи дослідження 

 

Була розроблена програма обстеження пацієнтів основної групи, яка 

передбачала збір та аналіз:  

- анамнезу життя та захворювання дитини; 

- епідеміологічний анамнез; 

         - результати клінічного обстеження дитини протягом 12 год. від 

госпіталізації з подальшим періодичним обстеженням протягом усього часу 

перебування в стаціонарі з урахуванням ступеню ексикозу, важкості перебігу 

гастроентериту; 

- результати загальних клінічних досліджень (загального аналізу крові, 

сечі, копрограми, біохімічних обстежень; 

- результати молекулярно-генетичного дослідження калу; 

- результати визначення рівня вуглеводів у копрофільтраті; 

- результати визначення деяких показників гуморальної ланки імунітету 

в динаміці  (sIgA в копрофільтраті і слині, вмісту IFN-α в 

копрофільтраті); 

- встановлення ефективності застосування розробленого комплексу 

лікувальних заходів. 

Згідно наведеного протоколу дослідження всі отримані клінічні дані та всі 

результати лабораторних обстежень були включені у спеціально розроблену 

індивідуальну карту пацієнтів з наступним внесенням у комп’ютерні бази даних. 

Для оцінювання важкості перебігу ГКІ використовували бальну шкалу 

оцінки важкості гастроентеритів запропоновану Т. Vezikari [18], в якій 

враховувались основні клінічні ознаки хвороби: гарячка, її тривалість та 

характер; кратність і тривалість блювоти; частота діарейного стільця та його 

тривалість. Кожний показник оцінювався у балах, а сума балів 

використовувалась для оцінки важкості захворювання. Відповідно до 

рекомендації Vezikari T. і Russaka T. [219] при загальній кількості балів < 8 балів 
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перебіг ГКІ був розцінений як легкий, від 8 до 10 балів – як середньоважкий 

перебіг, а більше 10 балів – як важкий. 

При поступленні в стаціонар усім дітям з гострими кишковими 

інфекціями, які знаходилися під спостереженням, проводились дослідження: 

загальноклінічні (ЗАК, ЗАС, копрограм з додатковим визначенням рівня 

вуглеводів, кислотно-лужного стану), біохімічні та імунологічні дослідження 

(визначення рівня sIgA в слині і в копрофільтраті, визначення рівня IFN-α в 

копрофільтраті);  бактеріологічні, молекулярно-генетичні дослідження. 

Для копрологічного дослідження калу застосовували макро- та 

мікроскопічний, бактеріологічний та хімічний методи дослідження.  

Макроскопічно визначали колір, щільність, форму, запах і домішки. При 

проведенні копрограм обов’язковими були: визначення рН, кількості 

лейкоцитів, неперетравленої клітковини, крохмалу, жиру, жирних кислот, слизу, 

крові і вуглеводів [220]. 

Бактеріологічне дослідження калу всім дітям проводилося до призначення  

антибіотикотерапії. Посів досліджувального матеріалу (кал) проводився на 

середовище Ендо, Плоскірьова, вісмут-сульфіт агар, на середовище збагачення 

(селенітовий бульйон). Інкубація 18-24 год. при температурі 37 °С,  відбирались 

підозрілі колонії лактозонегативних – середовище Ендо, Плоскірьова. Колонії 

відсівали на середовище Олькеницького для концентрації чистої культури і 

первинної ідентифікації. Інкубація – 18-24 год. при температурі 37 
о 
С [221]. 

Визначення антигенів ротавірусів, норовірусів, аденовірусів та 

астровірусів проводили в лабораторії кафедри вірусології НМАПО ім. П.Л. 

Шупика методом ПЛР з використанням наборів реагентів Ampli-Sens (Росія) 

[222]. 

Визначення вмісту вуглеводів у копрофільтраті проводилося методом 

постановки проби Бенедикта [223]. Для цього приготовлявся копрофільтрат у 

співвідношенні 1:10 з фізіологічним розчином, проводилося центрифугування 

його в 1000 обертів за 1 хвилину протягом 20 хвилин з подальшим 

фільтруванням [224]. Готувався реактив Бенедикта: 100 г безводного 
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вуглекислого натрію (Na2СО3) і 173 г лимоннокислого натрію, 17,3 г 

сірчанокислої міді (CuSO4) до 1000 г дистильованої води. До 0,5 мл 

копрофільтрату добавляли 5 мл реактиву Бенедикта. Склад пробірки добре 

перемішували і поміщали на киплячу водяну баню на 5 хвилин. Після остигання  

розчину через 7 хвилин оцінювався рівень  вуглеводів у копрофільтраті за 

зміною забарвлення. При голубому забарвленні розчину – вуглеводів у 

копрофільтраті немає, при зеленому – 0,25 %, оливковому – 0,5 %, жовто-

зеленому – 0,75 %, жовто-коричневому – 1,0 %  і при оранжевому забарвленні 

копрофільтрату з реактивом – рівень вуглеводів становить 2,0 % [223]. 

В перший день госпіталізації у стаціонар проводилося визначення рівня 

показників гуморальної ланки імунітету в слині (sIgA) і в копрофільтраті (sIgA, 

IFN-α). Слину збирали з допомогою відповідної піпетки в стерильні пластикові 

пробірки і зберігалися при температурі - 20° за Цельсієм. 

Концентрацію sIgA визначали з допомогою набору « IgA секреторний – 

ІФА – БЕСТ», який призначений для кількісного визначення секреторного IgA в 

біологічних рідинах людини методом твердофазного імуноферментного аналізу 

(ІФА) в клінічних, діагностичних і науково-дослідних лабораторіях. 

Секреторний  IgA відноситься до маркерів  місцевого імунітету. Синтез 

цього секреторного імуноглобуліну відбувається на базальній мембрані 

лімфоїдних і епітеліальних клітин з попередника секреторного компоненту і 

димеру сироваткового  IgA в придатковому апараті очей, в слизових стінках 

органів дихання, травної, статевої систем. Це пояснює інтерес практикуючих 

лікарів  до визначення  sIgA в таких біологічних рідинах як сльози, слина, 

бронхоальвеолярний лаваж, секрет цервікального каналу, копрофільтрат та 

інших. Зміна кількості визначення  sIgA  (як правило, його зменшення) в цих 

аналізах позволяє оцінити стан секреторного імунітету в різних органах при їх 

патології, а також  контролювати  динаміку лікування.  

 Вміст концентрацій sIgA в контрольному зразку і досліджуваних зразках 

визначали за допомогою калібрувального графіка. Для цього на осі ординат 

відзначали середнє значення оптичної густини досліджуваного зразка. 
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Проводили пряму лінію, паралельно осі абсцис, до пересікання з 

калібрувальним графіком. Від точки пересікання опускали перпендикуляр на 

вісь абсцис. По отриманій точці пересікання визначали значення концентрації  

sIgA в зразку. 

Залежно від ступеня розведення досліджуваних зразків концентрації sIgA 

(визначені за графіком) множили на різні коефіцієнти (k). Розведенню 1:100 

відповідає к=1, розведенню 1:200 – к=2 і т.д. Для визначення концентрації sIgA 

в слині (розведення 1:2000),  отримане  (за графіком) значення концентрації 

sIgA множили на коефіцієнт = 20 [225]. 

Якщо концентрація sIgA в досліджуваному зразку перевищує 20 мг/л, то 

даний зразок досліджують і аналізують повторно після додаткового розведення 

(в 2, 4, 8 разів). Отриманий результат множиться на коефіцієнт, що відповідає 

розведенню зразка, а потім на величину додаткового розведення (2, 4, 8).  

Контрольний зразок служить для повірки правильності результатів. 

Отримані значення концентрацій досліджуваних зразків достовірні, якщо 

вираховане за калібрувальним графіком значення концентрації sIgA  в 

контрольному зразку попадає в межі, вказані на етикетці флакону [226-231]. 

В копрофільтраті також визначали рівень IFN-α. Дослідження 

проводилися  методом кількісного визначення з допомогою набору реагентів 

«альфа-Інтерферон ІФА – БЕСТ», прзначеного  для кількісного визначення 

людського інтерферон-альфа (IFN-α) в біологічних рідинах людини і 

культуральних середовищах. 

Інтерферон-альфа відноситься до інтерферонів І типу, являє собою 

мономерний неглікозильований білок з молекулярною масою 19 – 26 kDa і 

довжиною 156 – 166 амінокислот. Практично всі типи клітин при стимуляції 

можуть стати продуцентами IFN-α. Індукція інтерферонів І типу розпочинається 

відразу від моменту контакту мембрани клітини з вірусом; вже через 30 – 40 

хвилин реєструються ознаки відповіді клітинного геному; синтез клітинами 

IFN-α  і секреція його в навколишнє середовище спостерігаються зразу після 

завершення стадії індукції. Вже через 2 – 3 години в периферичній крові 
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виявляються високі концентрації функціонально-активного IFN-α, а через 6 – 8 

годин концентрація IFN-α   досягає максимального рівня. Утворення IFN-α, 

індукована активація НК, ТЦЛ є вродженою реакцією організму на проникнення 

вірусів. IFN-α через  індукований каскад внутрішньоклітинних подій приводить 

до пригнічення репродукції широкого спектру вірусів. Вроджена неспецифічна 

імунна відповідь затримує реплікацію вірусів на ранній стадії і позволяє в 

короткий термін мобілізувати адаптивну імунну відповідь, необхідну для повної 

елімінації інфекційного агента [232].  

Таким чином, IFN-α  відіграє ведучу роль в локальному і системному 

противірусному захисті. Під час гострої фази вірусних інфекцій рівень 

концентрації IFN-α значно зростає і в більшості пацієнтів корелює з 

наростанням титру віруса. При цьому в період реконвалесценції концентрація 

IFN-α   падає до нормального рівня.  Проте, при дисбалансі між Th1 і Th2 

відповіддю інгібітори IFN-α  (переважно ІЛ-10) блокують ефекти інтерферонів, 

що приводить до прогресивного протікання захворювання, посилює тенденцію 

до хронізації  і рецидивуючого протікання патологічного процесу. Вміст IFN-α  

в сироватках більшості здорових донорів (80 %) не визначається, в інших – не 

перевищує 5 пг/мл [217]. 

Метод визначення оснований на твердофазному  «сандвіч» - варіанті 

імуноферментного аналізу. Специфічними реагентами набору є моноклональні 

антитіла до IFN-α, сорбовані на поверхні лунок полістирольного планшета, 

кон’югат моноклональних антитіл до IFN-α  з пероксидазою хрону і 

калібрувальні взірці, що містять IFN-α.  На першій стадії аналізу досліджувані і 

контрольні зразки інкубують в лунках з імобілізованими антитілами. IFN-α, що 

знаходиться в зразках, зв’язується з імобілізованими антитілами. Незвязаний 

матеріал усувається відмивкою. 

Данi клiнічних та лабораторних досліджень оброблені методами 

математичної статистики, що прийнята в бiологiї та медицинi. Цифрові дані 

оброблялись за допомогою варіабельної статистики. Статистичну обробку 

отриманих результатів здійснювали за допомогою електронних таблиць Excel – 
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XP, програми Statistica 8.0. Розраховували середню величину (М), похибку 

середньої величини (m), медіану (Ме), квантилі (Q1, Q3), достовірність 

розбіжностей визначали за критеріями Манн-Уітні, Стьюдента. Різниці 

показників вважалися вірогідними при значенні p<0,05, тобто у випадках, коли 

ймовірність відмінностей була більшою ніж 95 %. Кореляційний аналіз 

проводили непараметричним методом з розрахунком коефіцієнта кореляції 

Спірмена. Відмінності між групами вважали статистично значущими при p<0,05 

[ 233, 234]. 

 Всі дослідження проводилися з письмової згоди батьків і погоджені  

коміісією з біоетики. Устаткування, яке було використане для проведення 

досліджень, є сертифікованим. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ГКІ У ОБСТЕЖЕНИХ  ХВОРИХ 

 

3.1  Гострі кишкові інфекції вірусної етіології у дітей підгрупи 1 і 

підгрупи 2 (віком 1–18 місяців і 19–36 місяців). 

 

Співвідношення ГКІ спричинених одним вірусом (моноінфекція) – 

ротавірусом, норовірусом, аденовірусом типу 40, 41, астровірусом  та ГКІ, 

зумовлених коінфекцією вірусів у вікових групах 1–18 місяців та 19–36 місяців 

було приблизно однаковим. Серед дітей підгрупи 1, у яких ГКІ  зумовлені лише 

одним вірусом (рота-, норо-, адено-, астровірусом)  було діагностовано у 84 

випадках (80,0±3,9 %), вірусну коінфекцію було встановлено в 21 випадку 

(20,0±3,9 %) (табл. 3.1) 

                

Таблиця 3.1– Етіологічний розподіл ГКІ вірусної етіології залежно від віку 

пацієнтів (M±m) 

 

Вік (міс.) 

Етіологічні чинники ГКІ 

Віруси Вірусна коінфекція 

Абс % Абс % 

1–18  84 80,0±3,90 21 20,0±3,90 

19–36 53 75,71±5,13 17 24,29±5,13 

 

Серед дітей віком 19–36 міс. (підгрупа 2) вірусні ГКІ діагностовано у 53 

дітей (75,71±5,13 %), а вірусну коінфекцію було встановлено в 17 (24,29±5,13 %) 

пацієнтів. Серед пацієнтів підгрупи 1 дещо частіше діагностували ГКІ  

зумовлені одним вірусом (порівняно з підгрупою 2), в підгрупі 2  частіше 

діагностували ГКІ, зумовлені вірусною конфекцією (порівняно з підгрупою 1), 

однак зазначені відмінності між підгрупами не були статистично достовірними. 
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Найбільш частими причинами ГКІ у дітей підгрупи 1  є ротавірусна 

інфекція (табл. 3.2.),  зумовлена лише ротавірусом, друге місце у структурі 

припадає на вірусну коінфекцію (21 дитина,  20,0±3,90 %); меншою була 

кількість норовірусних  ГКІ (15 хворих, 14,29±3,41 %). Кількість випадків ГКІ, 

зумовлених аденовірусом та  астровірусом була незначною   (по 8 випадків -  

7,62±1,59 %).  

         

 Таблиця 3.2– Частота ГКІ, зумовлених  вірусами у дітей підгрупи 1(1–18 міс.) і 

підгрупи 2 (19–36 міс., M±m) 

Збудник 

1
 -

 1
8

 м
іс

. 

% 

1
9

-3
6

 м
іс

. 

% 

у
сь

о
го

 

% 

Ротавірус  53 50,48±4,88 35 50,0±5,98 88 50,29±3,78 

Норовірус 15 14,29±3,41 10 14,31±4,18 25 14,29±2,65 

Аденоновірус  8 7,62±1,59 6 8,57±3,35 14 8,0±2,05 

Астровірус  8 7,62±1,59 2 2,86±0,99 10 5,71±1,75 

Вірусна коінфекція 21 20,0±3,90 17 24,29±5,13 38 21,71±3,12 

Усього 105 100 70 100 175 100 

 

Серед 70 дітей 19–36 міс. віку ротавірусні ГКІ виявлено у 35 пацієнтів, 

(50,0±5,98 %), друге місце за чисельністю як і в підгрупі 1 займали ГКІ 

зумовлені вірусною коінфекцією (17 пацієнтів, 24,29±5,13 %). Норовіруси 

зумовили ГКІ в 10 випадках (14,31±4,18 %). Аденовіруси стали причиною ГКІ у 

6 випадках (8,57±3,25 %). Астровірусних ГКІ було найменше – лише 2 випадки 

(2,86±0,99 %). 
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Рис. 3.1– Кількість випадків ротавірусних ГКІ у дітей віком 1-36 міс. 

 

 Ротавірусні гастроентерити здебільшого  ( 56,4%)  виявляли у дітей віком 

9 міс. – 18 міс, а середній вік хворих становив  17,56±0,88 міс. (Ме=17,0 міс.) 

(рис. 3.1).  Діти віком 24 міс – 36 міс були госпіталізовані вдвічі рідше у ( 

22,3%),  і ше рідше  захворювання було діагностовано у дітей віком 24 міс-36 

міс (у 10,2 %). При аналізі сезонності захворювань з’ясовано, що у 54,2 %  

випадках діти хворіли взимку і у 23,4 % - протягом весни. Влітку і восени 

виявляли лише поодинокі випадки цього захворювання. 
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Рис.3.2 –Кількість випадків норовірусних  ГКІ у дітей віком 1-36 міс. 
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 Подібні закономірності щодо віку хворих встановлено і для норовірусних 

гастроентеритів, середній вік цих пацієнтів становив 16,71±1,43 міс (Ме=16 міс) 

(рис. 3.2). Однак у 62,3 % антиген норовірусу виділено у пацієнтів ГКІ, які були 

госпіталізовані протягом літа – осені, і лише у 9,2 % випадках – взимку. 
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Рис.3.3– Кількість випадків  ГКІ спричинених коінфекцією вірусів у дітей віком 1-36 міс. 

 

 Аналіз гістограми розподілу випадків ГКІ спричинених коінфекцією 

вірусів встановив, що здебільшого хворіли діти віком 16 міс. – 19 міс., в 

середньому віком 19,7±0,72 міс. (Ме=19,5міс) (рис. 3.3), цей показник 

достовірно (р<0,05) перевищував середній вік пацієнтів, які лікувались з 

норовірусними і ротавірусними ГКІ. ГКІ, спричинені вірусною коінфекцією, 

аналогічно до ротавірусних ГКІ здебільшого (у 71,3 % випадках) реєструвались 

протягом зимових і весняних місяців. 

У частини дітей, які перебували під спостереженням, одночасно з 

виявленням у калі антигенів вірусів при бактеріологічному дослідженні калу 

було виявлено умовно-патогенну мікрофлору, здебільшого це Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Рroteus 

vulgaris, Citrobacter, Pseudomonas aerоginosa, Staphylococcus aureus. Найчастіше 

виявляли ентеробактер, зокрема у дітей віком 1–18 міс. цей збудник виявлено у 

28 (26,7 %) випадках, у дітей віком 19–36 міс. ентеробактер діагностували в 13 
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(18,6 %). Друге місце за частотою виділених бактерійних патогенів  у дітей  1-18 

міс. (підгрупа 1) посідала клебсієла  - 27 випадків, що становить 25,7 % та  

Рroteus vulgaris  - в 10 випадках (14,2 %) серед дітей віком 19 - 36 міс. (підгрупа 

2),  на третьому місці серед бактерійних збудників  був  Рroteus vulgaris  16 (15,2 

%) випадків серед дітей віком 1 – 18 місяців  та клебсієла -  8 (11,42 %) випадків 

серед пацієнтів віком 19–36 місяців. Дещо з меншою частотою в обох підгрупах 

було виділено цитробактер, золотистий стафілокок, сальмонели.  

 Було проаналізовано кількість випадків ГКІ, де асоціантами вірусних ГКІ 

були одна або кілька бактерій залежно від віку (табл. 3.3). У дітей з 

ротавірусними ГКІ лише 1 бактерія була асоціантом ГКІ в 29 (54,82±6,84 %) 

випадках, у дітей підгрупи 2 – в 17 (48,57±8,45 %) випадках, 2 і більше бактерії 

виявляли у 3 (5,66±2,17 %) дітей з підгрупи 1 і в 3 (8,57±4,13 %) дітей з підгрупи 

2.  

У дітей з норовірусними ГКІ у 9 (60,0±12,65 %) випадках висівали по 1 

бактерії, випадків де асоціантами ГКІ були 2 і більше бактерій не було. Серед 

пацієнтів підгрупи 2 у 5 (50,0±15,81 %) випадках висівали 1 бактерію, в 2 

(20,0±12,65 %) випадках висівали 2 і більше бактерій. 

У дітей з аденовірусними ГКІ віком 1–18 місяців 1 бактерія була 

асоціантом у 2 (25,0±13,31 %) випадках, у такої ж кількості дітей висівали 2 і 

більше бактерій. У дітей віком 19–36 міс. в 3 (50,0±20,41 %) дітей висівали 1 

бактерію і не було жодного випадку, де асоціантами ГКІ були 2 і більше 

бактерій. 

У дітей з астровірусними ГКІ віком 1–18 міс. одну бактерію виявляли в 3 

(37,50±15,12 %) випадках, у такої ж кількості дітей діагностували як асоціанти 2 

і більше бактерій. У дітей підгрупи 2 в 1(50,0±35,16 %)  дитини асоціантом була 

1 бактерія. 

У дітей віком 1–18 міс. з ГКІ зумовленими вірусною коінфекцією в 10 

(47,62±8,90 %) випадках виявляли 1 бактерію, 2 і більше бактерій було виявлено 

у 2 (5,53±3,41 %) дітей. Серед дітей віком 19–36 міс. з ГКІ, зумовленими 
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вірусною коінфекцією у 7 (41,81±11,90 %) пацієнтів виявляли 1 бактерію, у 2 

(11,76±7,81 %) дітей асоціантами були 2 і більше бактерій. 

 

Таблиця 3.3– Частота виявлення бактерійних асоціантів у дітей з ГКІ вірусної 

етіології (M±m) 

 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 

(вік 1 - 18 міс) (19-36 міс) 

Абсол. У % Абсол. У % 

Ротавірусні 

ГКІ 

1 бактерія 

2 і  > бактерій 

 

(n=53) 

29 

3 

 

 

54,82±6,84 

5,66±2,17 

 

(n=35) 

17 

3 

 

 

48,57±8,45 

8,57±4,13 

Норовірусні 

ГКІ 

1 бактерія 

2 і  > бактерій 

 

(n=15) 

9 

0 

 

 

60,0±12,65 

0 

 

(n=10) 

5 

2 

 

 

50,0±15,81 

20,0±12,65 

Аденоновірус  

1 бактерія 

2 і  > бактерій 

(n=8) 

2 

2 

 

25,00±13,31 

25,00±13,31 

(n=6) 

3 

0 

 

50,0±20,41 

0 

Астровірус  

1 бактерія 

2 і  > бактерій 

(n=8) 

3 

3 

 

37,50±15,12 

37,50±15,12 

(n=2) 

1 

0 

 

50,0±35,16 

0 

Вірусна 

коінфекція 

1 бактерія 

2 і  > бактерій 

 

(n=21) 

10 

2 

 

 

47,62±8,90 

5,53±3,41 

 

(n=17) 

7 

2 

 

 

41,81±11,90 

11,76±7,81 
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В більшості дітей з ротавірусними, норовірусними і ГКІ зумовлених 

вірусною коінфекцією асоціантом ГКІ була лише 1 бактерія. При цьому 1 

бактерія частіше була асоціантом у дітей підгрупи 1 порівняно з дітьми підгрупи 

2, а 2 і більше бактерій частіше висівали у дітей підгрупи 2, порівняно з дітьми 

підгрупи 1.  Однак, ступінь колонізації кишок умовно-патогенною мікрофлорою 

у дітей підгрупи 1 і підгрупи 2 був невисоким і вміст бактерій у фекаліях не 

перевищував 3,0 Lg КУЛ/мл. 

 

В нашому дослідженні у хворих діагностовано такі коінфекції вірусів: 

ротавірус був поєднаний з норовірусом, з аденовірусом та з астровірусом; 

норовірус був причиною ГКІ одночасно з астровірусом, з аденовірусом; 

причиною ГКІ була коінфекція аденовірусів з астровірусами (табл. 3.4). Так, у 

дітей підгрупи 1 коінфекція рота- і норовірусу була діагностована у 6 випадках 

(28,57±9,36  %), ротавіруси у поєднанні з аденовірусами зумовили 4 випадки 

ГКІ (19,05±8,57 %), рота-астровірусна коінфекція мала місце у 5 випадках 

(23,81±9,29 %), норо-астровірусну та норо-аденовірусну коінфекцію 

діагностували по 3 випадки (14,29±7,64 %) 

  

Таблиця 3.4–Частота ГКІ, зумовлених коінфекцією вірусів у дітей підгрупи 1 (1–

18 міс.) і підгрупи 2 (19–36 міс., M±m) .   

 

 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 
Усього 

1–18 міс., (n = 21) 19–36 міс., (n = 17) 

Абс % Абс % Абс % 

Рота-норо  6 28,57±9,36 8 47,06±12,11 14 36,84±7,83 

Рота-адено 4 19,05±8,57 4 23,53±10,59 8 21,05±6,61 

Рота-астро 5 23,81±9,29 3 17,65±9,25 8 21,05±6,61 

Норо-астро 3 14,29±7,64 0 0 3 7,89±4,21 

Норо-адено 3 14,29±7,64 0 0 3 7,89±4,21 
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 Отже, серед вірусних ГКІ в обох підгрупах домінують ГКІ, зумовлені 

одним вірусом над ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. Найчастіше 

виявляли ГКІ, зумовлені ротавірусами. Норовірусні ГКІ займають друге місце за 

кількістю. На астровірусні ГКІ частіше хворіли діти з підгрупи 1, а ГКІ, 

зумовлені коінфекцією вірусів більш характерні для дітей підгрупи 2 порівняно 

з підгрупою 1, проте достовірності не встановлено. 

 

3.2 Частота виявлення ГКІ зумовлених вірусами та вірусною 

коінфекцією  

 

 У дітей віком 1–18 міс. і 19–36 міс.  частіше діагностували ротавірусну 

інфекцію, зумовлену лише одним вірусом, порівняно з коінфекцією.  Серед 

дітей віком 1–18 міс. з ротавірусними ГКІ лише ротавірус зумовив ГКІ в 53 

(77,94 %) випадках, а ротавірусну коінфекцію було діагностовано у 15 (22,06 %) 

випадках (табл. 3.5)   

 

Таблиця 3.5– Порівняння частоти  ГКІ ротавірусної етіології, зумовлених лише 

ротавірусами та ГКІ, зумовлених ротавірусною коінфекцією. 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 

1-18 міс., (n = 68) 19-36 міс.,  (n = 50) 

Абс % Абс % 

Ротавірусні ГКІ  53 77,94 35 70,0 

Ротавірусна коінфекція 15 22,06 15 30,0 

 

Серед 50 дітей віком 19–36 міс. лише ротавірус зумовив 35 (70,0 %) ГКІ, а 

ротавірусною коінфекцією було зумовлено 15(30,0 %) ГКІ.  У дітей віком 1–18 

міс. ротавірусна інфекція зумовлена лише ротавірусом була діагностована 

частіше у дітей підгрупи 1 ніж в підгрупі 2.   
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Як за отриманими нами даними так і за даними літератури [12, 48, 49], 

норовірусна інфекція займає друге місце після ротавірусної інфекції за 

поширеністю у дітей з ГКІ вірусної етіології. Серед 175 випадків ГКІ, 

викликаних вірусами, норовіруси було виявлено в 45 дітей. На норовірусну 

інфекцію, зумовлену лише норовірусом перехворіли 25 дітей, з них 15 дітей (60 

%)  віком 1–18 міс. і 10 хворих (40 %) – віком 19–36 міс. (табл. 3.6) 

У дітей підгрупи 1 норовірус був причиною захворювання в 27 випадках. 

Лише антиген норовірусу у випорожненнях  було виявлено в 15(55,56 %) 

випадках, норовірусну коінфекцію діагностували в 12 (44,44 %) випадках. З 

такою ж частотою 10 (55,56 %) і 8 (44,44 %) випадків норовірусну моно- і 

коінфекцію діагностували серед дітей підгрупи 2.   

 На відміну від ротавірусної інфекції ГКІ, зумовлені норовірусною 

коінфекцією з однаковою частотою виникали в дітей підгрупи 1 і підгрупи 2.  

                                                                                                                    

Таблиця 3.6 – Порівняння частоти виявлення ГКІ норовірусної етіології та ГКІ, 

зумовлених норовірусною коінфекціцєю. 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 

1–18  міс., n=27 19–36 міс., n=18 

Абс % Абс  % 

Норовірусні ГКІ 15  55,56 10 55,56 

ГКІ, зумовлені норовірусною 

конфекцією 

12 44,44 8 44,44 

 

 Серед 175 дітей, у випорожненнях яких виявлено антигени вірусів, в 27 

випадках було виявлено антигени аденовірусу типу 40, 41. Поширеність 

аденовірусної інфекції, зумовленої  як аденовірусом  так і асоціації аденовірусів 

з іншими вірусами  представлено в табл.  3.7.  Аденовірусну інфекцію, 

викликану лише аденовірусом, виявлено у 14 дітей: у 8 хворих (57,14 %) віком 

1–18 міс., і  6 дітей (42,86 %) віком 19–36 міс.   
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Таблиця 3.7 – Порівняння частоти виявлення ГКІ аденовірусної етіології та ГКІ, 

зумовлених аденовірусною коінфекцією. 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 

1 – 18  міс., n=15 19 – 36 міс., n=12 

Абс % Абс % 

Аденовірусні ГКІ 8 55,33 6 50,0 

ГКІ, зумовлені аденовірусною 

конфекцією 

7 46,67 6 50,0 

 

Cеред 15 дітей віком 1–18 міс. у 8 (55,33 %) випадках реєстрували 

аденовірусну моноінфекцію і в 7 (46,67 %) – аденовірусну конфекцію. Серед 12 

дітей віком 19–36 з аденовірусною інфекцією з однаковою частотою по 6 (50,0 

%) реєстрували  ГКІ, зумовлені аденовірусом та аденовірусною коінфекцією.   

Антигени астровірусу було виявлено у випорожненнях у 23 дітей. Як і 

інші збудники вірусної етіології астровірус був причиною ГКІ як монопатоген  і 

як коінфекція з іншими вірусами. У дітей 1–18 міс. астровірус був причиною 

захворювання у 8 випадках, а у пацієнтів підгрупи 2 – лише у 2 випадках 

(табл.3.8).  Коінфекції астровірусів з іншими вірусами діагностовано у 8 дітей 

(80,0%). Серед них астровірус у поєднанні з ротавірусом зумовив захворювання 

в 5 випадках (62,5  %) і в поєднанні з норовірусом – у 3 випадках (37,5 %). 

У дітей підгрупи 2 астровірусна інфекція діагностована в 7 випадках. 

Астровірус зумовив захворювання у 2 дітей. У 5 (71,43 %) випадках виявлено 

коінфекції (астровіруси, аденовіруси, ротавіруси). 

У дітей віком 1–18 міс.  з однаковою частотою  реєстрували астровірусну 

інфекцію та астровірусну коінфекцію. Кількість випадків ГКІ у дітей підгрупи 2 

з астровірусною коінфекцією достовірно переважала над кількістю ГКІ 

зумовлених астровірусною моноінфекцією. 
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Таблиця 3.8– Порівняння частоти виявлення ГКІ астровірусної етіології та ГКІ, 

зумовлених астровірусною коінфекціцєю. 

Збудник Діти з ГКІ віком 

1 – 18  міс., n=16 19 – 36 міс., n=7 

Абс % Абс % 

Астровірусні ГКІ 8 50,0 2 28,57 

ГКІ, зумовлені астровірусною 

конфекцією 

8 50,0 5 71,43 

 

У дітей віком 1–18 міс.  хворих на ГКІ рота-, норо-, аденовірусної етіології 

реєстрували майже в 4 рази частіше ротавірусну інфекцію зумовлену лише 

ротавірусом, порівняно з ротавірусною коінфекцією, незначну перевагу ГКІ 

зумовлених норо- і аденовірусом над ГКІ з відповідною коінфекцією та 

однакову кількість дітей з ГКІ зумовлених лише астровірусом та астровірусною 

коінфекцією (табл. 3.9). 

                                                                    

Таблиця 3.9–Порівняння частоти виявлення ГКІ вірусної етіології зумовлених 

одним вірусом  та ГКІ, зумовлених вірусною  коінфекцією у дітей підгрупи 1. 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 1–18 міс. 

Усього Один вірус  

(n=84) 

Коінфекція 

вірусів (n=21) 

Абс % Абс % Абс % 

Ротавірус 53 77,94 15 22,06 68 100 

Норо вірус 15 55,56 12 44,44 27 100 

Аденовірус 8 53,33 7 46,67 15 100 

Астровірус 8 50 8 50 16 100 

 

Встановлено, що у обстежених дітей як у підгрупі 1 так і у підгрупі 2 

основним етіологічним чинником ГКІ є ротавірус, як монопатоген так і як  один 
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з компонентів вірусної коінфекції. Для частоти норовірусної інфекції аналогічні 

закономірності у підгрупі 1 та у підгрупі 2 – 10 (55,56 %) випадків ГКІ у дітей 

віком 19–36 міс зумовлені лише норовірусом і 8 (44,44 %) ГКІ зумовлені 

норовірусною коінфекцією (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 – Порівняння частоти виявлення ГКІ вірусної етіології зумовлених 

одним вірусом  та ГКІ, зумовлених вірусною  коінфекцією у дітей підгрупи 2. 

Збудник 

Діти з ГКІ віком 19–36 міс. 

Усього Один вірус 

n=53  

Коінфекція 

вірусів n=17 

Абс % Абс % Абс % 

Ротавірус 35 70 15 30 50 100 

Норо вірус 10 55,56 8 44,44 18 100 

Аденовірус 6 60 4 40 10 100 

Астровірус 2 40 3 60 5 100 

 

Дещо частіше реєстрували ГКІ зумовлені аденовірусною моноінфекцією  - 

6 (60, 0 %) порівняно з аденовірусною коінфекцією – 4 (40,0 %) випадки,  а дітей 

з  астровірусною коінфекцією у підгрупі 2 було більше ніж з астровірусними 

ГКІ – 3 (60,0 %) і 2 (40,0 %). 

  Отже, проаналізувавши поширеність ГКІ рота-, норо-, адено- та 

астровірусної етіології у дітей обох вікових підгруп, було з’ясовано: найбільш 

поширеним етіологічним чинником ГКІ у дітей в обох підгрупах є ротавірусна 

інфекція, на другому місці за кількістю випадків ГКІ є норовірусна інфекція, 

значно рідше діагностували адено- та астровірусниі  ГКІ. При порівнянні 

поширеності ГКІ вірусної етіології та ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією у 

дітей з ГКІ, зумовленими рота-, норо-, аденовірусами частіше було 

діагностовано  вірусну моноінфекцію ніж вірусну коінфекцію. Кількість 

астровірусних ГКІ і ГКІ зумовлених астровірусною коінфекцією була  однакова 

в підгрупі 1. 
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РОЗДІЛ 4. 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ВІРУСНИХ ГКІ У ДІТЕЙ 

 

4.1 Клінічні та лабораторні особливості ГКІ вірусної етіології у 

дітей підгрупи 1 (віком 1–18 міс.) 

4.1.1 Клінічні особливості ГКІ вірусної етіології у дітей підгрупи 1 

Ротавірусні ГКІ у дітей підгрупи 1 були діагностовані у хворих віком 

10,89±0,31 міс., норовірусні гастроентерити розвивались у дещо молодших 

дітей, вік яких в середньому становив 10,38±0,57 міс. Діти з ГКІ, зумовлених 

вірусною коінфекцією хворіли на гострі гастроентерити у статистично вірогідно 

старшому віці, вік цих пацієнтів на час госпіталізації  в середньому становив 

12,23±0,51 міс. (табл. 4.1).  

  

Таблиця 4.1– Основні клінічні симптоми ротавірусних і норовірусних ГКІ та їх 

тривалість у дітей підгрупи 1 (діти віком 1–18 міс., M±m) 

Показник 

Г
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и
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в
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n
=

2
1
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p1 p2 p3 

Вік (міс) 10,9±0,3 10,4±0,6 12,2±0,5 P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Важкий стан (дні) 2,43±0,2  3,97±0,3  2,89±0,3 P<0,05 н.д. P<0,05 

Тривалість 

гіпертермії (дні) 
4,29±0,3  2,670±0,5 3,00±0,3 P<0,05 P<0,05 н.д. 

Тривалість діареї 

(дні) 
5,72±0,3  4,200±0,6 4,85±0,4 P<0,05 P<0,05 н.д. 

Максимальна  

кількість епізодів 

випорожнення 

(рази) 

5,11±0,3  4,330±0,5  6,290±0,7 н.д. P<0,05 P<0,05 

Тривалість 

блювання  (дні) 
1,310±0,1 1,79±0,2 2,140±0,3 н.д. P<0,05 н.д. 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Максимальна  

кількість епізодів 

блювання (рази) 

3,98±0,4 4,50±0,8 4,140±0,6 н.д. н.д. н.д. 

Важкість 

перебігу хвороби 

(бали) 

12,30±0,3  11,03±0,6  12,86±0,5 P<0,05 н.д. P<0,05 

Симптоми 

ураження 

дихальних 

шляхів (абс.,  %) 

29 

(54,72%) 

2  

(13,33%) 

16 

(61,9%) 
   

Примітки: 

1. p1 – достовірна різниця показників між ГКІ, спричинених ротавірусом і ГКІ, 

зумовлених норовірусом; 2. p2 – достовірна різниця показників між ГКІ, 

зумовлених норовірусом і ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією; 3. p3 – 

достовірна різниця показників між ГКІ, зумовлених норовірусом і ГКІ, 

зумовлених вірусною коінфекцією. 

   

При дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ з’ясовано, що хоча 

важкість стану дітей з ротавірусними ГКІ була оцінена в 12,30±0,29 балів, а 

дітей аналогічного віку з норовірусними ГКІ у 11,03±0,55  балів, важкий стан у 

дітей у яких виявили антигени норовірусів тривав 3,97±0,31 днів і цей показник 

був вірогідно вищим, порівняно з пацієнтами з ротавірусними ГКІ (2,43±0,16 

дні) та порівняно з хворими з ГКІ, які були зумовленими вірусною коінфекцією.  

При ротавірусних ГКІ діти гарячкували в середньому 4,29±0,25 доби, що 

достовірно довше (p<0,05) ніж період часу, протягом якого утримувалась 

гарячка у дітей з норовірусними ГКІ (2,67±0,46 доби) та з ГКІ, зумовлених 

коінфекцією вірусів (3,00±0,26 доби).  

Основними характеристиками діарейного синдрому у дітей при 

ротавірусних ГКІ були: тривалість діареї  в середньому 5,72±0,30 дня та 

кратність рідких випорожнень, яка становила в середньому 5,11±0,27 на добу. 
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Діти аналогічного віку з норовірусною інфекцією мали статистично достовірно 

коротшу тривалість діарейного синдрому (4,20±0,57 дня (р<0,05), порівняно з 

дітьми з ГКІ ротавірусного ґенезу. У хворих з ГКІ зумовлених вірусною 

коінфекцією максимальна кількість епізодів випорожнень протягом доби була 

вірогідно більшою і становила 6,29±0,68 разів (р <0,05). 

У дітей з ротавірусними ГКІ блювання тривало в середньому 1,31±0,13 

доби, дещо більша тривалість цього синдрому виявлена у пацієнтів з 

норовірусною інфекцією. Діти з ГКІ  зумовленими коінфекцією  вірусів 

блювали достовірно довше, ніж діти з ротавірусними ГКІ (2,14±0,25 дня, 

р<0,05), а максимальна кількість епізодів блювання протягом доби дещо 

переважала при норовірусних ГКІ (4,50±0,78 разів) порівняно з ротавірусними 

та ГКІ зумовленими вірусною коінфекцєю (3,98±0,41 та 4,14±0,60 разів).  

На аденовірусну інфекцію здебільшого хворіли діти  віком  в середньому 

9,35±0,46 міс. (табл. 4.2), достовірно раніше, порівняно з хворими, у яких  ГКІ 

зумовлені вірусною коінфекцією (12,23±0,51 міс),  вік дітей з аденовірусними 

ГКІ достовірно відрізнявся від віку пацієнтів з астровірусними кишковими 

інфекціями (7,65±0,44 міс.). У дітей з аденовірусними ГКІ важкий стан 

утримувався протягом 5,43±0,84 дня, достовірно довше, ніж у хворих з  

астровірусними ГКІ та дітей з ГКІ,  зумовлених вірусною коінфекцією ГКІ 

(відповідно 2,71±0,67 дня й 2,89±0,33 дня (р<0,05). 

 

Таблиця 4.2– Основні клінічні симптоми аденовірусних і астровірусних ГКІ та 

їх тривалість у дітей підгрупи 1 (діти віком 1–18 міс., M±m ) 
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p1 p2 p3 

1 2 3 4 5 6 7 

Вік (міс.) 9,35±0,46  7,65±0,44  12,23±0,51 P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Важкий стан (дні) 5,43±0,84  2,71±0,67 2,89±0,33 P<0,05 P<0,05 н.д. 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Тривалість 

гіпертермії (дні) 
3,67±0,54 3,00±0,50 3,00±0,26 н.д. н.д. н.д. 

Симптоми 

ураження верхніх 

дихальних шляхів 

(абсл, %) 

5 (62,5%) 0 16 (61,9%)    

Тривалість діареї 

(дні) 
7,25±0,97  6,86±0,71  4,85±0,37 н.д. P<0,05 P<0,05 

Максимальна 

кількість епізодів 

випорожнення 

(рази) 

5,50±0,73  8,50±1,21  6,29±0,68 P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Тривалість 

блювання  (дні) 
2,43±0,48  1,00±0,16  2,14±0,25 P<0,05 н.д. P<0,05 

Максимальна  

кількість епізодів 

блювання (рази) 

2,57±0,36  2,55±0,58  4,14±0,60 н.д. P<0,05 н.д. 

Важкість перебігу 

хвороби (бали) 
12,88±048  11,38±0,51  12,86±0,52 P<0,05 н.д. P<0,05 

Примітки: 1. р1 – достовірна різниця показників між ГКІ, зумовлених 

аденовірусом та ГКІ, зумовлених астровірусом;  2. р2 – достовірна різниця 

показників між ГКІ, зумовлених  аденовірусом та ГКІ, зумовлених коінфекцією 

вірусів; 3. р3 – достовірна різниця показників між ГКІ, зумовлених  

астровірусом та ГКІ, зумовлених коінфекцією вірусів. 

 

 Тривалість періоду гіпертермії була приблизно однаковою у дітей з 

аденовірусними ГКІ, астровірусними ГКІ та кишковими інфекціями, 

зумовленими вірусною коінфекцією  і становила  в середньому 3,67±0,54 дня, 

3,00±0,50 дня і 3,00±0,26 дня відповідно. У більшості пацієнтів (5, 62,5%) з 

аденовірусними   ГКІ та дітей з  ГКІ зумовлених вірусною коінфекцією (16, 

61,9%) виявлено  симптоми ураження верхніх дихальних шляхів.  При 

аденовірусних гастроентеритах діарея у хворих тривала найдовше (7,25±0,97 

дня, р<0,05), порівняно з пацієнтами, у яких причиною ГКІ були інші віруси, та 

порівняно з ГКІ, які  були спричинені  вірусною коінфекцією ГКІ. При 



90 

 

астровірусних ГКІ діарея у дітей відмічалась в середньому, протягом 6,86±0,71 

дня, а у дітей з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією тривалість діареї 

становила 4,85±0,37 дня (р<0,05).  

Частота рідких випорожнень у дітей з ГКІ, зумовленими аденовірусами 

була нижчою, порівняно з хворими, у яких діагностовано ГКІ астровірусної 

етіології (8,50±1,21 разів) та дітей, у яких  ГКІ були  зумовлені  коінфекцією  

вірусів (6,29±0,68  разів). Тривалість блювання у дітей з аденовірусними ГКІ та з 

ГКІ зумовленими вірусною коінфекцією була приблизно однаковою і в 

середньому становила 2,43±0,48 дня і 2,14±0,25 дня, що достовірно довше, ніж 

тривалість блювання у дітей з астровірусними ГКІ (1,00±0,16 дня, р<0,05). 

Найбільша зареєстрована кількість епізодів  блювання була у дітей з ГКІ 

зумовлених вірусною коінфекцією (4,14±0,60 разів протягом доби) і цей 

показник достовірно перевищував аналогічний у дітей з аденовірусними ГКІ та 

астровірусними ГКІ (2,57±0,36 разів та 2,55±0,58 разів, р<0,05). 

Встановлено, що початок захворювання у дітей з ГКІ, зумовленими 

різними вірусами або коінфекцією вірусів був різним (табл. 4.3.)            

 

Таблиця 4.3– Перші симптоми захворювання у дітей підгрупи 1 (діти віком 1– 

18 міс., M±m) 

 

Симптоми, 

синдроми 

ГКІ, спричинені 

ротавірусом, (n=53) 

ГКІ, спричинені 

норовірусом, 

(n=15) 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів (n=21) 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

Діарея 16 30,19±6,31 3 20,0±6,33 4 19,05±6,57 

Блювання 10 18,87±4,37 2 13,33±5,87 1 4,76±2,65 

Гіпертермічний 2 3,771±,62 0 0 2 9,59±4,41 

Гіпертермічний і 

діарея 
10 18,87±4,37 3 20,0±6,33 4 19,05±6,57 

Діарея і 

блювання 
6 11,32±2,35 4 26,67±9,62 7 33,33±8,29 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Гіпертермічний, 

діарея, блювання 
7 13,21±2,65 2 13,33±5,87 2 9,59±4,41 

Інші симптоми 2 3,77±1,62 1 6,67±2,44 1 4,76±2,65 

 

В більшості дітей з ротавірусними ГКІ  (в 16 випадках, 30,19±6,31 %) 

першим симптомом хвороби була діарея, цей показник був вишим, ніж у дітей, з 

ГКІ, спричинених іншими збудниками (у 3 дітей - 20,0±6,33 % з норовірусними 

ГКІ  та 4 дітей – 19,05±6,57 %  з ГКІ зумовленими коінфекцією вірусів).      

Блювання на початку хвороби реєстрували  у 10 (18,87±4,37 %) пацієнтів з 

ротавірусними ГКІ, у 2 (13,33±5,87 %) дітей з норовірусними ГКІ  та 1 

(4,76±2,65 %) дитини з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. Гіпертермічний 

синдром, як перший симптом хвороби реєстрували нечасто лише у 2 (3,77±1,62 

%) дітей з ротавірусними ГКІ та у 2 (9,59±4,41 %) дітей з ГКІ, зумовленою 

вірусною коінфекцією.  

В перший день хвороби одночасно два симптоми гпертермія і діарея 

спостерігалися у 10 (18,87±4,3 %) дітей з ротавірусними ГКІ, у 3 (20,0±6,33 %) 

дітей з норовірусними ГКІ та у 4 (19,05±6,57 %) пацієнтів з ГКІ зумовленими 

вірусною коінфекцією. Зі скаргами на діарею і блювання поступило на 

стаціонарне лікування 6 (11,32±2,35 %) дітей з ротавірусними ГКІ, 4 (26,67±9,62 

%) дітей, в яких діагностували норовірусні ГКІ, та 7 (33,33±8,29 %) дітей з ГКІ, 

зумовленими вірусною коінфекцією.  

Три основні симптоми хвороби – підвищення температури тіла, часті рідкі 

випорожнення та блювання одночасно були початком хвороби у 7 (13,21±2,65 

%) дітей з ротавірусними ГКІ, у 2 (13,33±5,87 %) дітей з норовірусними ГКІ та у 

2 (9,59±4,41 %) дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією. В поодиноких 

випадках першими симптомами ГКІ були втрата апетиту, здуття та болі в 

животі.  

Отже, найчастіше ротавірусні ГКІ у дітей віком 1–18 місяців починалися з 

діареї, а для норовірусних ГКІ та ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією на 
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початку хвороби більш характерними були діарейний симптом одночасно з 

блюванням.   

Аналізуючи кількість випадків легкого, середньо важкого та важкого 

перебігу ГКІ у дітей підгрупи 1, було з’ясовано, що більшість дітей мали важкий 

перебіг хвороби, проте були певні особливості залежно від етіології 

захворювання (табл. 4.4.). 

 

Таблиця 4.4–Частота легкого, середньоважкого, важкого перебігу ГКІ (в балах 

за шкалою Vezikari) у дітей віком 1-18 міс. залежно від етіології захворювання 

(M±m). 

   < 8 балів 8-10 балів > 10 балів 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Ротавірусні ГКІ (53) 4 7,55±3,63 13 24,53±3,91 36 67,2±6,41 

Норовірусні ГКІ (15) 0 0 4 26,67±9,41 11 73,33±8,42 

ГКІ спричинені 

коінфекцією вірусів (21) 

1 4,76±2,65 5 23,81±5,29 15 71,43±7,86 

 

За шкалою Vezikari легкий перебіг хвороби (сумарна оцінка становила 

менше ніж   8 балів)  діагностовано у 4 (7,55±3,63 %) дітей з ротавірусними ГКІ 

та 1 (4,76±2,65 %) дитини з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. Приблизно  

у однакової кількості  пацієнтів  перебіг хвороби було розцінено, як середньо 

важкий:  у 13 (24,53±3,91 %) дітей з ротавірусними ГКІ, у 4 (26,67±9,41 %) дітей 

з норовірусними ГКІ та у 5 (23,81±5,29%) хворих з ГКІ зумовлених вірусною 

коінфекцією.  

Важкий перебіг хвороби реєстрували у 36 (67,2±6,41 %) дітей з 

ротавірусними ГКІ, в 11 (73,33±8,42 %) дітей з норовірусними ГКІ та у 15 

(71,43±7,86 %) дітей з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. 
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4.1.2 Лабораторні особливості ГКІ вірусної етіології у дітей підгрупи 1. 

 

Одним з важливих показників, які характеризують перебіг захворювання 

традиційно вважають зміни в гемограмі. Середній рівень гемоглобіну у дітей з 

ротавірусними ГКІ в середньому становив 113,77±1,52 г/л. (табл. 4.5)  

Найнижчий показник гемоглобіну у вибірці був 96 г/л, а найвищий – 142 г/л, 

однак статистично достовірних закономірностей між концентрацією 

гемоглобіну в крові і важкістю перебігу хвороби не було встановлено. 

 

Таблиця 4.5– Особливості картини крові у дітей  підгрупи 1 (віком 1–18 міс.) з 

ГКІ, спричинених вірусами (M±m). 

 

ГКІ, 

спричинені 

ротавірусо

м (n=53) 

ГКІ, 

спричинені 

норовірусом 

(n=15) 

ГКІ, 

спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

(n=21) 

p1 p2 

1 2 3 4 5 6 

Рівень гемоглобіну 

(г/л) 
113,77±1,52 104,67±2,11 107,08±1,78 <0,05 н.д. 

Загальна к-ть 

лейкоцитів (х10
9
/л) 

8,35±0,20 8,01±0,49 7,64±0,28 <0,05 н.д. 

К-сть еозинофілів (% 1,66±0,27 2,64±0,41 1,12±0,16 н.д. <0,05 

К-сть 

паличкоядерних 

нейтрофілів ( %) 

6,38±0,46 5,67±0,46 4,94±0,26 <0,05 н.д. 

К-сть 

сегментоядерних 

нейтрофілів ( %) 

37,23±1,95 33,08±4,48 31,67±2,27 н.д. н.д. 

К-сть лімфоцитів (%) 50,93±2,10 53,42±4,57 58,06±2,26 н.д. н.д. 

К-сть моноцитів (%) 5,23±1,48 5,33±0,51 3,72±0,39 <0,05 <0,05 

ШОЕ 6,58±0,78 4,00±0,57 7,00±0,90 н.д. <0,05 

Примітки: 1. р1 –статистично достовірна різниця  показників між ГКІ, 

зумовлених ротавірусом та ГКІ, зумовлених  вірусною коінфекцією; 2. р2 – 

статистично достовірна різниця показників між ГКІ, зумовлених норовірусом і 

ГКІ, зумовлених  вірусною коінфекцією. 
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В більшості пацієнтів ШОЕ в середньому була 6,58±0,78 мм/год і 

відповідала віковим нормам. Загальна кількість лейкоцитів у дітей підгрупи 1 з 

ГКІ зумовленими ротавірусами в середньому становила 8,35±0,20 х10
9
/л; у 

більшості дітей загальна кількість лейкоцитів у крові  була в межах вікової 

норми  - від 6,97 х10
9
/л до 8,35 х10

9
/л,  лише у декількох пацієнтів цієї підгрупи 

з важким перебігом хвороби лейкоцитоз перевищував 10,50 х10
9
/л. Водночас 

загальна кількість лейкоцитів у цих пацієнтів була статистично достовірно 

вищою, ніж у пацієнтів з ГКІ, спричинених коінфекцією вірусів (7,64±0,28 

х10
9
/л, р<0,05). Відносна кількість паличкоядерних лейкоцитів становила в 

середньому 6,38±0,46 %, сегментоядерних лейкоцитів – 37,23±1,95 %, 

лімфоцитів – 50,93±2,10 % , моноцитів – 5,23±1,48 %. 

Середній рівень гемоглобіну у дітей з норовірусними ГКІ становив 

104,67±2,11г/л, загальна кількість лейкоцитів в середньому була 8,01±0,49 

х10
9
/л, кількість еозинофілів була вищою ніж в гемограмі у дітей з 

ротавірусними ГКІ, а кількість паличкоядерних нейтрофілів була незначно 

меншою ніж у дітей з ротавірусними ГКІ і становила 5,67±0,46 %. Відносна 

кількість сегментоядерних нейтрофілів в крові становила 33,08±4,48 %, проте 

відносна кількість лімфоцитів була більшою ніж при ротавірусних ГКІ і 

становила 53,42±4,57 %, а кількість моноцитів практично не відрізнялася від 

такої у дітей з ротавірусними ГКІ і становила 5,33±0,51 %. Враховуючи, що 

середній вік пацієнтів цієї підгрупи становив 10,38±0,57 міс., можна 

стверджувати, що з 5–6 дня від початку захворювання лейкоцитарна формула 

дітей відповідала віковим нормам, що наведено  (Мельник А.А.,м. Львів),  [237–

239]. ШОЕ була невисокою, її середнє значення становило 6,58±0,78 мм/год у 

дітей з ротавірусною ГКІ, 4,00±0,57 мм/год у дітей з норовірусною ГКІ та 

7,00±0,90 мм/год у пацієнтів з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. У дітей 

підгрупи 1 з ГКІ, спричиненою коінфекцією вірусів, загальна кількість 

лейкоцитів у периферичній крові становила 7,64±0,28 х10
9
/л. У 95 % пацієнтів 

цієї групи загальна кількість лейкоцитів була в межах 5,71 х10
9
/л до 9,94 х10

9
/л. 

Особливостями лейкоцитарної формули дітей підгрупи 1 з вірусною 
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коінфекцією був достовірно менша кількість паличкоядерних нейтрофілів  (в 

середньому 4,94±0,26 %, р<0,05), проте відносна кількість сегментоядерних 

нейтрофілів при ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією становила 31,67±2,27 

%,  а кількість лімфоцитів у середньому була 58,06±2,26 % і ці показники не 

відрізнялись від аналогічних у хворих з рота- чи норовірусними ГКІ. Кількість 

моноцитів у гемограмі дітей з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією  була 

достовірно нижчою (3,72±0,39 %, р<0,05) ніж у дітей з ротавірусними  та 

норовірусними ГКІ. 

Серед дітей підгрупи 1 з ГКІ ротавірусної етіології в більшості дітей (21, 

39,6±6,72 %) рівень гемоглобіну перевищував 110 г/л, у 6 (11,32±4,45 %) хворих 

був меншим 110 г/л (табл. 4.6) 

Таблиця 4.6–Частота виявлених змін гемограми у дітей підгрупи 1 (M±m) 

Показник 

ГКІ, спричинені 

ротавірусом, 

(n=53) 

ГКІ, спричинені 

норовірусом, 

(n=15) 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів (n=21) 

 Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Гемоглобін 

>110 г/л  

< 110 г/л 

 

21 

6 

 

39,6±6,72 

11,32±4,45 

 

3 

4 

 

20,00±8,33 

26,67±11,42 

 

7 

4 

 

33,33±10,29 

19,05±5,57 

Лейкоцити 

>10 х 10
9
/л 

<4 х 10
9
/л 

 

8 

23 

 

15,09±4,12 

43,4±6,81 

 

1 

4 

 

6,67±2,44 

26,67±11,42 

 

1 

12 

 

4,76±2,65 

57,14±10,8 

Гранулоцити 

> 35 % 

< 30 % 

 

26 

8 

 

49,06±6,87 

15,09±4,12 

 

5 

3 

 

33,33±10,17 

20,00±8,33 

   

8 

7 

 

38,10±8,06 

33,33±10,29 

Агранулоцити 

> 56 % 

< 45 % 

 

14 

9 

 

26,42±6,06 

16,89±5,16 

 

5 

3 

 

33,33±10,17 

20,00±8,33 

 

11 

5 

 

52,38±10,90 

23,81±7,29 

Моноцити 

> 10 % 

< 2 % 

 

2 

7 

 

3,77±1,63 

13,21±3,55 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

5 

 

0 

23,81±7,29 

Еозинофіли 

> 4 % 

< 1 % 

 

6 

22 

 

11,32±4,45 

41,52±6,77 

 

2 

3 

 

13,33±3,78 

20,00±8,33 

 

1 

11 

 

4,76±2,65 

52,38±10,90 

ШОЕ 

> 10 мм/год. 

<6 мм/год. 

4 

16 

 

7,55±2,63 

30,19±5,31 

0 

3 

0 

20,00±8,33 

2 

6 

9,52±4,41 

28,57±7,86 
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При  норовірусних ГКІ рівень гемоглобіну перевищував 110 г/л лише у 

трьох пацієнтів (20,00±8,33 %), а у 4 (26,67±11,42 %) дітей гемоглобін був 

нижчим від 110 г/л. При ГКІ, зумовлених коінфекцією вірусів, у 7 (33,33±10,29 

%) пацієнтів спостерігалося підвищення гемоглобіну > 110 г/л, а у 4 (19,05±5,57 

%) дітей виявлено анемію , і рівень гемоглобіну був нижчим від 110 г/л. 

Лейкоцитоз, який відносять до одного з маркерів бактерійної інфекції, 

було виявлено у 8 (15,09±4,12 %) пацієнтів з ротавірусними ГКІ, в 1 (6,67±2,44 

%) дитини з норовірусною ГКІ та в 1 (4,76±2,65 %) дитини з ГКІ, зумовленою 

вірусною коінфекцією. Лейкопенію було виявлено у 23 (43,4±6,81 %) дітей з 

ротавірусними ГКІ, у 4 (26,67±11,42 %) пацієнтів з норовірусними ГКІ та у 12 

(57,14±10,8 %) пацієнтів з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. Збільшення 

відносної кількості нейтрофілів виявляли у 26 (49,06±6,87 %) дітей з 

ротавірусними ГКІ, у 5 (33,33±10,17 %) хворих з норовірусними ГКІ  та у 8 

(38,10±8,06 %) пацієнтів з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. Менше ніж 

30 % гранулоцитів у мазку периферичної крові спостерігали у 8 (15,09±4,12 %) 

дітей з ротавірусними ГКІ, у 3 (20,00±8,33 %) дітей з норовірусними ГКІ та у 7 

(33,33±10,29 %) пацієнтів з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. Понад 56 % 

агранулоцитів було виявлено у 14 (26,42±6,06 %) дітей з ротавірусними ГКІ, у 5 

(33,33±10,17 %) пацієнтів з норовірусними ГКІ та у 11 (52,38±10,90 %) дітей з 

встановленою вірусною коінфекцією. Зменшення відносної кількості 

гранулоцитів (<45 %) виявлено у 14 (40,0±6,28 %) дітей з ротавірусними ГКІ, у 4 

(40,0±12,49 %) хворих з норовірусними ГКІ та у 10 (58,82±9,04 %) дітей з ГКІ, 

зумовлених вірусною коінфекцією. 

При аналізі копрограм з’ясовано, що кількість лейкоцитів у мазку калу в 

пацієнтів з ротавірусними ГКІ в середньому була 5,30±0,71 клітин в полі зору, і 

цей показник був достовірно вищим ніж у хворих з ГКІ, зумовлених 

норовірусами  та у дітей з контрольної групи (3,10±0,37 клітин в полі зору, 

p<0,05),  (табл.4.7).  
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Таблиця 4.7– Результати копрологічних досліджень дітей підгрупи 1 (віком 1–18 

міс., M±m)  

Показник 

Рота- 

вірусні 

ГКІ  

(n=53) 

Норо- 

вірусні 

ГКІ  

(n=15) 

ГКІ, 

спричин. 

коінфекц 

(n=21) 

Контрол

ь-на 

група 

(n=13) 

 

р1 

 

р2 

 

р3 

Лейкоцити 

(в полі 

зору) 

5,30±0,71 4,19±0,55 5,55±0,60 3,10±0,37 

P<0,05 н.д. P<0,05 

PН (од) 5,48±0,61 6,17±0,83 5,22±0,56 6,40±0,41 P<0,05 н.д. P<0,05 

Вуглеводи 

(%) 
0,30±0,05 0,27±0,03 0,38±0,04 0,11±0,02 

P<0,05 P<0,05 P<0,05 

Примітки: 1. р1 – статистично достовірна різниця показників у дітей з ГКІ 

зумовлених ротавірусом і контрольної групи; 2. р2 – статистично достовірна 

різниця показників у дітей з ГКІ, зумовлених норовірусом і контрольної групи; 

3. р3 – статистично достовірна різниця показників у дітей з ГКІ, зумовлених 

вірусною коінфекцією і контрольної групи. 

 

  При норовірусних ГКІ кількість лейкоцитів у мазку калу була вірогідно 

нижчою (p<0,05) ніж при ротавірусних ГКІ і, в середньому становила 4,19±0,55 

клітин в полі зору. У дітей з ГКІ зумовлених вірусною коінфекцією кількість 

лейкоцитів у копрограмі була вірогідно більшою ніж у дітей з норовірусними 

ГКІ і в контрольній групі і в середньому становила 5,55±0,60 клітин в полі зору. 

Лейкоцити з’являються у випорожненнях у зв’язку з запальними змінами у 

стінці кишки, які сприяють тому, що судини, які васкуляризують кишку, стають 

проникливими для елементів крові. Цей механізм є необхідним для реалізації 

захисних механізмів у вогнищі інфекції, виконавши свою захисну роль, 

лейкоцити потрапляють у просвіт кишок, в химус і в кал [240].  

У 14 (26,4±6,1 %) пацієнтів з ротавірусними ГКІ в копрограмі кількість 

лейкоцитів була нормальною, меншою від 5 кліти у полі зору, при ГКІ, які 

спричинені коінфекцією вірусів, подібні зімни спостерігали у 5 дітей (23,8±7,2 

%), а при норовірусних ГКІ  лише у 3 (20,0±5,3 %) пацієнтів,  це достовірно 
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менше ніж у дітей контрольній групі, у якій в більшості дітей –  8 (61,5±13,4 %) 

кількість лейкоцитів в мазку калу була в межах вікової норми (табл. 4.8).  

У більшості дітей з ротавірусними  ГКІ – у 27 хворих (50,9±6,8 %), у 8 

(53,3±8,8 %) пацієнтів з норовірусними ГКІ та у 13 (61,9±9,6 %) дітей з ГКІ, 

зумовленими вірусною коінфекцією при копрологічному дослідженні кількість 

лейкоцитів у полі зору перевищувала 5 клітин, відсоток цих пацієнтів був 

достовірно вищим, ніж серед дітей з контрольної групи, у яких лише у 2 

(15,3±8,1) знаходили понад 5 лейкоцитів в полі зору. 

 

Таблиця 4.8– Частота виявлених змін при копрологічних досліджень дітей 

підгрупи 1 (віком 1–18 міс., M±m)  

Показник Р
о

т
а
- 

В
ір

у
сн

і 
Г

К
І 

 

(n
=

5
3

) 

Н
о
р

о
- 

в
ір

у
с
н

і 
Г

К
І 

 

(n
=

1
5

) 

Г
К

І,
 с

п
р

и
ч

и
н

. 

К
о

ін
ф

е
к

ц
 

(n
=

2
1

) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

(n
=

1
3

) 

А
б

с.
 

% 

А
б

с.
 

% 

А
б

с.
 

% 

А
б
с.

 

% 

Кількість лейкоцитів у полі зору 

- < 5 

- > 5 

14 

27 

26,4±6,1 

50,9±6,8 

3 

8 

20,0±5,3 

53,3±8,8 

5 

13 

23,8±7,2 

61,9±9,6 

8 

2 

61,5±13,4 

15,3±8,1 

рН калу 

<6,5 

6,5 – 7,5 

>7,5 

39 

10 

4 

70,6±6,1 

18,8±5,3 

7,5±3,6 

3 

8 

4 

20,0±5,3 

53,3±8,8 

26,7±7,4 

16 

4 

1 

76,9±7,3 

19,3±4,6 

4,8±1,6 

1 

9 

3 

15,3±8,1 

69,2±12,8 

20,1±8,9 

Рівні глюкози в копрофільтраті  

- <0,25 % 

 - 0,25 –0,5% 

- >0,5% 

3 

24 

26 

5,8±1,3 

45,3±6,6 

49,1±6,7 

2 

10 

3 

13,3±3,8 

66,7±9,1 

20,0±5,3 

5 

13 

3 

23,8±7,2 

61,9±9,6 

14,3±3,6 

10 

3 

0 

76,9±13,6 

20,1±8,9 

0 
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За результатами низки досліджень [241] було встановлено, що на 

кислотно-лужну рівновагу вмісту кишок і калу впливає мікрофлора кишок. При 

інтенсивному розмноженні бактерій рН калу може зміщуватися в кислу сторону, 

передусім за рахунок інтенсивного бродіння химусу кишок. Кислотно-лужний 

баланс в кишках також залежить і від характеру вигодовування  – у немовлят, 

які перебувають на грудному вигодовуванні і отримують збалансовану кількість 

білків та вуглеводів кислотність калу є вірогідно нижчою, ніж у дітей на 

штучному вигодовуванні [242].  

Середнє значення рН калу при ротавірусних ГКІ була достовірно нижчою 

ніж у практично здорових дітей і в середньому становило 5,48±0,61 (табл.4.9). У 

дітей з норовірусними ГКІ середнє значення рН калу було майже таким як у 

групі контролю і в середньому становило 6,17±0,83. Найнижче значення рН ми 

встановили у дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією – 5,22±0,56, що 

було достовірно нижче ніж в групі контролю (6,40+0,41, р<0,05).  

Зміщення рН в кислу сторону найчастіше спостерігали при ГКІ, 

зумовлених вірусною коінфекцією – у 16 хворих (76,9±7,3 %), дещо рідше 

виявляли кисле рН у дітей з ротавірусними ГКІ – у 39 пацієнтів (70,6±6,1 %), 

(табл.4.8). У дітей з норовірусними ГКІ лише у 3 (20,0±5,3 %) пацієнтів 

спостерігали кисле рН калу, що майже прирівнювалося до показників рН калу у 

дітей з контрольної групи (2 випадки, 15,3±8,1 %).  

Нормальне рН калу спостерігалося у 8 (53,3±8,8 %) дітей з норовірусними 

ГКІ та у 9 (69,2±12,8 %) у дітей з контрольної групи. Підвищений рівень рН 

понад 7,5 спостерігали у 4 дітей (26,7±7,4 %) з норовірусними ГКІ та 3 дітей 

(20,1±8,9 %) з контрольної групи.  

У патогенезі гострих гастроентеритів та їх ускладнень важливу роль 

відіграють порушення розщеплення дисахаридів у тонкій кишці. Порушення 

гідролізу дисахаридів, зумовлене зниженням активності гідролаз (лактази, 

сахарази, ізомальтази) в слизовій оболонці тонкої кишки, сприяє 

нагромадженню в просвіті кишок нерозщеплених вуглеводів. Підвищується 

осмотичний тиск, який приводить до надмірного насичення хімусу водою, 
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нерозщеплені дисахариди утилізуються мікрофлорою з утворенням великої 

кількості органічних кислот і вуглекислого газу, що спричиняє водянисті пінисті 

випорожнення [243]. 

Найвищу концентрацію вуглеводів у копрофільтраті ми спостерігали  у 

дітей з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією (0,38±0,04 %),  у хворих з 

ротавірусною інфекцією рівень вуглеводів становив 0,30±0,05 %, незначно 

нижчим цей показник був при норовірусних ГКІ (0,27±0,03 %, табл. 4.8). У дітей 

з вірусними ГКІ та ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією вміст вуглеводів у 

копрофільтраті був достовірно вищим ніж у дітей з групи контролю (0,11±0,02,  

р<0,05).  Адекватний гідроліз вуглеводів у кишках і відповідно низький вміст 

вуглеводів у копрофільтраті було виявлено лише у 3 (5,8±1,3 %) дітей з 

ротавірусними ГКІ, у 2 (13,3±3,8 %) хворих з норовірусними ГКІ, у 5 (23,8±7,2 

%) дітей з ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією, відсоток цих пацієнтів був  

достовірно нижчим, порівняно з  групою контролю  (10 дітей 76,9±13,6 %, 

p<0,05).  

Враховуючи достовірне підвищення вмісту вуглеводів у калі можна 

стверджувати, що у більшості пацієнтів з вірусними ГКІ було діагностовано 

транзиторну дисахаридазну недостатність, яка окрім клінічних симптомів 

характеризувалася і підвищенням вмісту дисахаридів у випорожненнях. 

 

4.2. Клінічні та лабораторні особливості ГКІ вірусної етіології у дітей 

підгрупи 2 (віком 19–36 міс.) 

 

4.2.1. Клінічні особливості ГКІ вірусної етіології у дітей підгрупи 2 

При дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ у дітей підгрупи 2  

з’ясовано, що важкий стан пацієнтів утримувався довше, ніж у дітей підгрупи 1, 

вийняток становили лише хворі з аденовірусними ГКІ.  

У дітей підгрупи 2 важкий стан найдовше утримувався у дітей з  

ротавірусними ГКІ (2,90±0,26 дня), у пацієнтів з  норовірусними ГКІ тривалість 

важкого стану була 2,67±0,37 дня, що значно менше ніж у підгрупі 1 (3,97±0,31 
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дні, p<0,05). Тривалість важкого стану у дітей  групи 2 з ГКІ, спричиненими 

аденовірусними в середньому становила 2,00±0,82 дня, достовірно менше ніж у 

пацієнтів з підгрупи 1 (5,43±0,84 дня, p<0,05). У дітей з ГКІ, зумовленими 

вірусною коінфекцією  стан, який розцінено, як важкий утримувався протягом 

2,41±0,29 дня, цей показник наближався до аналогічного, визначеного у підгрупі 

1 (2,89±0,33 дня, табл.4.10)  

 

Таблиця 4.10– Основні клінічні симптоми вірусних ГКІ та їх тривалість у дітей 

підгрупи 2 (діти віком 19–36 міс., M±m) 

П
о

к
а
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о

т
а

в
ір

у
со

м
, 

(n
=

3
5
) 

Г
К

І,
 с

п
р

и
ч

и
н

ен
і 

н
о

р
о

в
ір

у
со

м
, 

(n
=

1
0
) 

Г
К

І,
 с

п
р

и
ч

и
н

ен
і 

а
д

ен
о

в
ір

у
со

м
, 

(n
=

6
) 

Г
К

І,
 с

п
р
и

ч
и

н
ен

і 

к
о
ін

ф
ек

ц
іє

ю
 в

ір
у

сі
в
 

(n
=

1
7
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Вік (міс.) 26,99±1,13 28,53±0,82  26,96±2,51 25,49±1,03 P<0,05 

Важкий стан 

(дні) 
2,90±0,26 2,67±0,37 2,00±0,41 2,41±0,29 

н.д. 

Тривалість 

гіпертермії 

(дні) 

2,47±0,31 2,40±0,36 2,00±0,82 2,89±0,35 

н.д. 

Симптоми 

ураження 

верхніх 

дихальних 

шляхів 

(абсл, у %) 

15 

(42,86%) 
0 5 (83,33%) 11 (64,71%) 

 

Тривалість 

діареї (дні) 
4,12±0,39 3,90±0,17  4,83±1,14 4,76±0,28 

P<0,05 

Макс. к-сть 

епізодів 

випорожнен

ня (рази) 

5,34±0,53 5,70±0,83 4,33±1,23 5,12±0,67 

н.д. 
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Продовження таблиці 4.10 

1 2 3 4 5 6 

Тривалість 

блювання  

(дні) 

2,09±0,21 1,70±0,26  2,00±0,45 2,76±0,27 

P<0,05 

Макс. к-сть 

епізодів 

блювання 

(рази) 

4,1±0,46 4,50±1,20 5,83±1,74 4,76±0,66 

н.д. 

Важкість 

перебігу 

хвороби 

(бали) 

12,71±0,44 11,70±0,40  13,33±1,20 13,06±0,44 

P<0,05 

Примітка. P<0,05 – статистично достовірна різниця між показниками у дітей з 

норовірусними ГКІ і ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. 

  

Важкість хвороби, яка оцінена у балах за шкалою Vezikari у дітей з 

ротавірусими ГКІ становила, в середньому 12,71±0,44 бали, норовірусні ГКІ 

протікали легше і були оцінені в 11,70±0,40 балів, а ГКІ спричинені 

аденовірусами протікали важче з оцінкою в середньому 13,33±1,20 балів,  оціна 

важкості перебігу хвороби за шкалою Vezikari у дітей з ГКІ, зумовлених 

вірусною коінфекцією становила 13,06±0,44 бали. Достовірні відмінності у 

важкості стану встановлено лише між пацієнтами підгрупи 2 з норовірусними 

ГКІ і хворими з ГКІ, спричинених коінфекцією вірусів. 

При дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ у дітей підгрупи 2 

з’ясовано, що тривалість підвищення температури тіла при ротавірусних ГКІ в 

середньому становила 2,47±0,31дня, гіпертермія тривала коротше ніж у підгрупі 

1 (4,29±0,25 дня, р<0,05 ). Найвища температура тіла в дітей у вибірці сягала 

38,2 °С  (в підгрупі 1 – 37,83 °С ). При норовірусних гастроентеритах діти 

гарячкували в середньому 2,40±0,36 доби (в підгрупі 1 - 2,67±0,46 дня), діти з 

аденовірусними ГКІ гарячкували недовго – 2,00±0,82 дня ( в підгрупі 1 – 

3,67±0,54 дня, p<0,05); хворі з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією 

гарячкували в середньому 2,89±0,35 доби (табл. 4.10).  
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Основними характеристиками діарейного синдрому  при ротавірусних ГКІ 

у дітей віком 19–36 міс. були: тривалість діареї 4,12±0,39 дня, що було вірогідно 

нижче ніж в підгрупі 1 (5,72±0,30 днія, p<0,05), кратність рідких випорожнень 

становила в середньому 5,34±0,53 разів на добу, що була приблизно однаковою 

як і в підгрупі 1 (5,11±0,27 разів протягом доби). Діти віку 19–36  міс. з 

норовірусною інфекцією мали достовірно коротшу тривалість діарейного 

синдрому (3,90±0,17 дня) порівняно з ротавірусною  ГКІ (р<0,05). Тривалість 

блювання у хворих практично не відрізнялась, так у дітей з ротавірусними  ГКІ 

блювання в середньому тривало 2,09±0,21 дня (в підгрупі 1 – 1,31±0,13дня, 

p<0,05), у хворих з норовірусною інфекцією -1,70±0,26 дня,  у пацієнтів з 

аденовірусною ГКІ – 2,00±0,45 дня. Максимальна кількість епізодів блювання у 

дітей з ротавірусною ГКІ в середньому становила 4,1±0,46 разів протягом доби, 

при норовірусній ГКІ – 4,50±1,20 разів. Найбільша кількість епізодів блювання 

протягом  доби спостерігалася у дітей з аденовірусною ГКІ (5,83±1,74 рази), 

однак ці відмінності не були статистично достовірними. 

У дітей віком 19–36 міс. з ГКІ, зумовленою коінфекцією вірусів важкий 

стан тривав приблизно 2,41±0,29 дня, при цьому важкість перебігу хвороби, 

оцінена за шкалою Vezikari становила 13,06±0,44 бали, що достовірно більше 

ніж при норовірусних ГКІ (p<0,05). Гіпертермія у цих пацієнтів тривала 

протягом 2,89±0,35 дня. Досить часто у хворих спостерігалися симптоми 

ураження верхніх дихальних шляхів – в 11 (64,71 %) пацієнтів, дещо вищий 

відсоток дітей з ураженням верхніх дихальних шляхів встановлено при 

аденовірусній інфекції – 5 (83,33 %). Діарея тривала в середньому 4,76±0,28 дня 

з максимальною кількістю 5,12±0,67 епізодів рідких випорожнень за добу. 

Блювання у дітей підгрупи 2 з ГКІ, зумовленою коінфекцією вірусів  

спостерігалося в середньому протягом 2,76±0,27 дня, та достовірно 

перевищувало тривалість блювання у дітей з норовірусною ГКІ (1,70±0,26 дня, 

р<0,05).    

Проаналізувавши перші симптоми хвороби у дітей підгрупи 2 (табл. 4.11), 

ми з’ясували, що в більшості дітей з ГКІ, зумовленими вірусами або 
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коінфекцією вірусів захворювання починалося з блювання. Так, у дітей з 

ротавірусною ГКІ з блювання хвороба почалася в 21 (60,0±5,28 %) випадку; 

одночасно гіпертермію, діарею і блювання діагностували у 5 (14,29±4,91 %) 

дітей, у 3 (8,57±2,73 %) пацієнтів початковим синдромом хвороби був діарейний 

синдром, у такої ж кількості хворих першими симптомами ГКІ були одночасно 

діарея і блювання. В 2 (5,71±2,02 %) випадках хвороба почалася з гіпертермії і 

діареї одночасно, і лише в 1 (2,86±0,82 %) випадку першим симптомом ГКІ була 

гіпертермія.  

 

Таблиця 4.11– Перші симптоми захворювання у  підгрупи 2 (діти віком 19-36 

міс., M±m) 

Симтоми, 

синдроми 

ГКІ, спричинені 

ротавірусом, 

(n=35) 

ГКІ, спричинені 

норовірусом, 

(n=10) 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів (n=17) 

 Абс. % Абс. % Абс. % 

Діарея 3 8,5±2,7 0 0 2 11,76±4,81 

Блювання 21 60,0±5,2 4 40,0±9,49 9 52,94±11,12 

Гіпертермічний 1 2,8±0,8 1 10,0±3,11 0 0 

Гіпертермічний і 

діарея 
2 5,7±2,0 2 20,0±5,65 3 17,65±4,25 

Діарея і 

блювання 
3 

8,57±2,7

3 
2 20,0±5,65 0 0 

Гіпертермічний, 

діарея, блювання 
5 

14,29±4,

91 
0 0 3 17,65±4,25 

Інші симптоми 0 0 1 10,0±3,11 0 0 

 

У 4 (40,0±9,49 %) дітей з норовірусними ГКІ блювання було першим 

симптомом ГКІ.  У 2 (20,0±5,65 %) дітей хвороба почалася з гіпертермії і діареї, 

у такої ж кількістості хворих ГКІ почалася з діареї і блювання водночас і лише в 

1(10,0±3,11 %) випадку на початку хвороби в дитини спостерігалася лише 

підвищена температура тіла.  
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ГКІ, спричинені вірусною коінфекцією також найчастіше починалися з 

блювання – у 9  випадках (52,94±11,12 %). У 3 (17,65±4,25 %) пацієнтів у 

перший день хвороби одночасно реєстрували підвищення температури тіла і 

діарею, у такої ж кількості дітей хвороба почалася одночасно з гіпертермії, 

діареї і блювання і лише у 2 (11,76±4,81 %) дітей першим симптомом ГКІ була 

діарея. 

Проаналізувавши кількість випадків легкого, середньоважкого та важкого 

перебігу ГКІ, було  з’ясовано, що в більшості пацієнтів віком 19–36 міс. хвороба 

мала важкий перебіг (табл. 4.12). Серед 35 дітей з ГКІ ротавірусної етіології 

важкість перебігу ГКІ за шкалою Vezikari була оцінена < 8 балів в 1 (2,86±0,67 

%) дитини, дещо менше ніж у підгрупі 1 (4 – 7,55±3,63 %). Середньоважкий 

перебіг захворювання реєстрували в 11 (31,43±4,85 %) пацієнтів, в підгрупі 1 – 

13 (24,53±3,91 %), важкий перебіг ГКІ з оцінкою в 11 і більше балів реєстрували 

в 23 (65,71±7,02 %) пацієнтів, в підгрупі 1 – в 36 (67,2±6,41 %) дітей.. 

 

Таблиця 4.12 – Частота легкого, середньоважкого, важкого перебігу ГКІ (в балах 

за шкалою Vezikari) у дітей віком 19–36 міс. залежно від етіології захворювання 

(M±m). 

   < 8 балів 8-10 балів > 10 балів 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Ротавірусні ГКІ (35) 1 2,86±0,67 11 31,43±4,85 23 65,71±7,02 

Норовірусні ГКІ (10) 1 10,00±5,49 2 20,00±11,65 7 70,00±14,49 

ГКІ спричинені 

коінфекцією вірусів 

(17) 

1 5,88±3,71 3 17,65±4,25 13 76,47±10,29 

 

 Серед 10 дітей з норовірусними ГКІ в 1 пацієнта (10,00±5,49 %) хвороба 

мала легкий перебіг, середньоважкий перебіг хвороби реєстрували в 2 

(20,00±11,65 %) пацієнтів, приблизно такий же відсоток ГКІ з середньо важким 

перебігом спостерігали в підгрупі 1 – 4 (26,67±9,41 %). Важкий перебіг хвороби 
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з оцінкою за шкалою Vezikari 11 і більше балів реєстрували в 7 (70,00±14,49 %) 

пацієнтів, в підгрупі 1 – в 11 (73,33±8,42 %).  Серед 17 хворих з ГКІ зумовлених 

вірусною коінфекцією 1 (5,88±3,71 %) дитина мала легкий перебіг ГКІ, у 3 

(17,65±4,25 %) дітей реєстрували середньоважкий перебіг, у 13 (76,47±10,29 %) 

пацієнтів клінічний перебіг хвороби був важким.  

Порівнюючи частоту різних варіантів важкості перебігу хвороби можна 

стверджувати, що частота легкого, середньоважкого, важкого перебігу ГКІ 

вірусної етіології у дітей віком 1–18 міс. і 19–36 міс. достовірно не відрізнялась. 

 

4.2.2. Лабораторні особливості ГКІ у дітей підгрупи 2 

 

Основні показники гемограми у дітей підгрупи 2 подано у таблиці 4.13. 

У дітей з ротавірусною ГКІ рівень гемоглобіну в середньому становив 

117,96±2,13 г/л, найнижчий концентрація гемоглобіну у вибірці – 82 г/л,  а 

найвища  - 130 г/л, проте як і в підгрупі 1, не було виявлено закономірностей 

між концентрацією гемоглобіну в крові і важкістю перебігу хвороби.  В 

периферичній крові у дітей підгрупи 2 з ротавірусною ГКІ загальна кількість 

лейкоцитів у середньому становила 8,46±0,65х10
9
/л (у підгрупі 1 – 

9,70±0,31х10
9
/л). Кількість паличкоядерних нейтрофілів становила 7,00±0,80 % 

(в підгрупі 1 – 7,17±1,04 %), сегментоядерних нейтрофілів – 41,17±3,09 % (в 

підгрупі 1 – 37,17±2,77 %), кількість лімфоцитів – 45,93±3,18 %, (в підгрупі 1 – 

51,67±3,92 %). В більшості пацієнтів ШОЕ була в межах вікової норми, в 

середньому ШОЕ становила 6,84±0,95 мм/год.  

Загальна кількість лейкоцитів у периферичній крові у дітей підгрупи 2 з 

норовірусною інфекцією становила 7,61±0,86х10
9
/л і було дещо нижчою від 

даного показника дітей з підгрупи 2 з ГКІ, зумовленими ротавірусами. Кількість 

паличкоядерних нейтрофілів також була нижчою ніж у дітей з ротавірусними 

ГКІ і в середньому становила 5,63±0,65 %. Кількість сегментоядерних 

нейтрофілів становила 40,63±4,65 %. ШОЕ у дітей з норовірусними ГКІ була 



107 

 

7,80±1,81 мм/год,  що достовірно вище ніж у пацієнтів підгрупи 1 (4,00±9,57 

мм/год, р<0,05).  

У дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією (табл.4.13) середній 

рівень гемоглобіну становив 116,10±2,13 г/л, а загальна кількість лейкоцитів 

була 8,21±0,65х10
9
/л (у підгрупі 1 – 7,64±0,28х10

9
/л), відносна кількість 

еозинофілів склала 2,46±0,48 %, паличкоядерних лейкоцитів було в середньому 

7,43±0,80 %, достовірно більше ніж в підгрупі 1, сегментоядерних нейтрофілів - 

46,79±3,09 % (в підгрупі 1 – 31,67±2,27 %). 

 

Таблиця 4.13– Особливості картини крові у дітей  підгрупи 2 (віком 19– 36 

місяців) з ГКІ, спричинених вірусами (M±m) . 

Показник 

Г
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Г
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о
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іє
ю

 

в
ір

у
сі

в
 (

n
=

1
7
) 

Р1 Р2 Р3 

Рівень 

гемоглобіну 

(г/л) 

117,9±2,1 114,2±3,1 122,0±1,7 116,1±2,1 

 

>0,05 

 

>0,05 <0,05 

Загальна 

 кількість 

лейкоцитів 

(х10
9
/л) 

8,46±0,65 7,61±0,86 8,27±1,22 8,21±0,65 >0,05 >0,05 >0,05 

Кількість 

еозинофілів 

(в %) 

2,17±0,48 1,75±0,53 2,67±0,18 2,46±0,48 >0,05 >0,05 >0,05 

Кількість 

паличкояде

рних 

нейтрофілів 

(у %) 

7,00±0,80 5,63±0,65 5,17±0,97 7,43±0,80 >0,05 >0,05 >0,05 

 

 
       

 



108 

 

Продовження таблиці 4.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кількість 

сегментояде

рних 

нейтрофілів 

(в %) 

41,17±3,09 40,63±4,7 41,00±3,5 46,79±3,1 >0,05 >0,05 >0,05 

Кількість 

лімфоцитів 

(в %) 

45,93±3,18 48,25±3,4 49,33±3,5 40,29±3,2 >0,05 >0,05 <0,05 

Кількість 

моноцитів 

(в %) 

3,16±0,41 3,25±1,19 3,17±0,79 3,50±0,41 >0,05 >0,05 >0,05 

ШОЕ 6,84±0,95 7,80±1,81 3,67±0,37 6,44±0,95 >0,05 >0,05 <0,05 

Приміткa: 

1. р3 – статистично достовірна різниця між показниками у дітей з ГКІ, 

зумовлених  аденовірусом та ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією. 

 

Серед дітей підгрупи 2 з ротавірусною ГКІ в більшості пацієнтів (19, 

54,29±8,42 % рівень гемоглобіну перевищував 110 г/л, у 3 (8,57±2,73 %) хворих 

був меншим 110 г/л. При норовірусній ГКІ рівень гемоглобіну перевищував 110 

г/л лише у 3 (30,0±12,49 %) пацієнтів, у такої ж кількості хворих спостерігали 

анемію з рівнем гемоглобіну нижчим від 110 г/л (табл. 4.14). 

 

Таблиця 4.14–Частота виявлених змін гемограми у дітей підгрупи 2 (M±m)  

Показник 

ГКІ, спричинені 

ротавірусом, 

(n=35) 

ГКІ, спричинені 

норовірусом, 

(n=10) 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів (n=17) 

 Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Гемоглобін 

>110 г/л  

< 110 г/л 

 

19 

3 

 

54,29±8,42 

8,57±2,73 

 

3 

3 

 

30,0±12,49 

30,0±12,49 

 

8 

2 

 

46,06+12,11 

11,76+5,81 
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Продовження таблиці 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Лейкоцити 

>10 х 10
9
/л 

<4 х 10
9
/л 

7 

1 

20,0±5,76 

2,88±1,22 

 

1 

0 

 

10,0±4,49 

0 

 

2 

2 

 

11,76+5,81 

11,76+5,81 

Гранулоцити 

> 35 % 

< 30 % 

21 

6 

60,0±6,28 

17,14±4,37 

 

7 

1 

 

70,0±14,32 

10,0±4,49 

11 

2 

64,71+10,59 

11,76+5,81 

Агранулоцити 

> 56 % 

< 45 % 

9 

14 

25,71±7,39 

40,0±6,28 

1 

4 

10,0±4,49 

40,0±12,49 

2 

10 

11,76+5,81 

58,82+9,04 

Моноцити 

> 10 % 

< 2 % 

 

0 

15 

 

0 

42,86±6,36 

1 

3 

 

10,0±4,49 

30,0±12,49 

 

1 

6 

5,88+2,71 

35,29+9,59 

Еозинофіли 

> 4 % 

< 1 % 

 

4 

13 

 

11,43±4,38 

37,14±6,17 

 

2 

5 

 

 

20,0±8,65 

50,0±3,81 

 

4 

4 

 

23,53+8,29 

23,53+8,29 

ШОЕ 

> 10 мм/год. 

< 6 мм/год. 

3 

11 

8,57±2,73 

31,43±5,85 

1 

2 

 

10,0±4,49 

20,0±8,65 

 

1 

4 

5,88+2,71 

23,53+8,29 

 

У дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією, у 8 (46,06±12,11 %) 

пацієнтів рівень гемоглобіну був більшим від 110 г/л і лише у 2 випадках 

(11,76±5,81 %) спостерігали анемію.  

Лейкоцитоз було виявлено у 7 (20,0±5,76 %) дітей з ротавірусною ГКІ, у 1 

(10,0±4,49 %) дитини з норовірусною ГКІ та у 2 (11,76±5,81 %) дітей з ГКІ, 

зумовленою вірусною коінфекцією. Лейкопенія спостерігалася в 1 (2,88±1,22 %) 

дитини з ротавірусною ГКІ та у 2 (11,76±5,81 %) дітей з ГКІ, зумовленою 

вірусною коінфекцією.  



110 

 

Збільшення відносної кількості нейтрофілів виявили в 21 (60,0±6,28 %) 

дітей з ротавірусною ГКІ, у 7 (70,01±4,32 %) дітей з норовірусною  ГКІ та 11 

(64,71±10,59 %) пацієнтів ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. Менше ніж 

30 % гранулоцитів у мазку периферичної крові спостерігали у 6 (17,14±4,37 %) 

дітей з ротавірусною ГКІ, в 1 (10,0±4,49 %) дитини з норовірусною інфекцією і у 

2 (11,76±5,81 %) дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією.  

У дітей з ротавірусною ГКІ ШОЕ вищу від 10 мм/ год спостерігали у 3 

(8,57±2,73) випадках, у 1 (10,0±4,49 %) дитини з норовірусною ГКІ  і в 4  

(23,53±8,29 %) дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. 

При аналізі копрограм у дітей віком 19–36 місяців було з’ясовано, що 

кількість лейкоцитів у мазку калу у всіх дітей підгрупи 2 була достовірно 

більшою ніж у дітей з контрольної групи (табл. 4.15), на відміну від підгрупи 1, 

де при норовірусній ГКІ кількість лейкоцитів була лише незначно збільшена і 

достовірностей не було встановлено. Так,  у дітей з ротавірусною ГКІ кількість 

лейкоцитів становила 4,99±0,53 в полі зору, дещо більше лейкоцитів у 

копрограмі виявлено у дітей з норовірусною ГКІ – 5,87±0,37 в полі зору. У дітей 

з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією кількість лейкоцитів у копрограмі 

була найбільшою (як і в підгрупі 1) і в середньому становила 6,29±0,61 в полі 

зору, а у дітей з групи контролю кількість лейкоцитів становила 3,55±0,37 в полі 

зору.  

У дітей з ротавірусною ГКІ рН калу було достовірно нижчим, ніж у дітей з 

контрольної групи і становило в середньому 5,95±0,48 одиниць, на відміну від 

підгрупи 1,  де як і у дітей з ротавірусною ГКІ, так і в дітей з ГКІ, зумовленою 

вірусною коінфекцією, рН калу було достовірно нижчим, порівняно з групою 

контролю (табл. 4.15). У хворих з ГКІ норовірусної етіології середнє значення 

рН калу становило 6,32±0,70 одиниць, дещо менше значення рН спостерігали у 

дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією – 6,14±0,82 од., але ці 

відмінності не були статистично достовірними. 
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Таблиця 4.15– Результати копрологічних досліджень дітей підгрупи 2 (віком 19–

36 міс., M±m)  

Показник 

Рота- 

вірусні 

ГКІ  

(n=35) 

Норо- 

вірусні 

ГКІ  

(n=10) 

ГКІ, 

спричин. 

коінфекц 

(n=17) 

Контроль

-на група 

(n=10) 

 

р1 

 

р2 

 

р3 

Лейкоц. 

(в п.зору) 
4,99±0,53 5,87±0,37 6,29±0,61 3,55±0,37 P<0,05 P<0,05 P<0,05 

PН (од) 5,95±0,48 6,32±0,70 6,14±0,82 6,98±0,55 P<0,05 н.д. н.д 

Вуглеводи 

(%) 
0,26±0,02 0,15±0,02 0,41±0,03 0,08±0,02 P<0,05 н.д. P<0,05 

Примітки: 1. р1 – статистично достовірна різниця між показниками у дітей 

з ГКІ зумовленою ротавірусом і групи контролю; 2. р2 – статистично достовірна 

різниця між показниками у дітей з ГКІ, зумовленою норовірусом і групи 

контролю; 3. р3 – статистично достовірна різниця між показниками у дітей з 

ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією і групи контролю. 

 

Поряд зі зниженим показником кислотно-лужної рівноваги 

копрофільтрату у дітей з ротавірусною ГКІ, було виявлено і підвищення вмісту 

вуглеводів у випорожненнях (табл. 4.16), який в середньому становив 0,26±0,02 

% і був статистично достовірно вищим, як у дітей з контрольної групи 

(0,08±0,02%, p<0,05). У дітей з норовірусною ГКІ спостерігалося незначне 

підвищення вмісту вуглеводів у копрофільтраті, в середньому - 0,15±0,02 %.  

Найбільш вираженою дисахаридазна недостатність була у дітей з ГКІ, 

зумовленою вірусною коінфекцією, вміст вуглеводів у копрофільтраті в них 

становив 0,41±0,03 %, цей показник достовірно (p<0,005), в декілька раз 

перевищував аналогічний у контрольній групі.  

Поява лейкоцитів у калі, кількість яких перевищувала 5 клітин у полі зору 

спостерігалася у 24 (68,57±7,8 %) дітей з ротавірусною ГКІ, у 6 (60,0±9,5 %) 

пацієнтів з норовірусною ГКІ, у 7 (41,4±10,4 %) дітей з ГКІ, зумовленою 

вірусною коінфекцією та у 2 (20,0±9,6 %) дітей з групи контролю (табл. 4.17). 

Низьке рН калу менше 6,5 одиниць виявляли у 8 (22,9±5,1 %) дітей з 

ротавірусною ГКІ, у 4 (40,0±9,5 %) хворих з ГКІ норовірусної етіології, у 7 
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(41,4±10,4 %) пацієнтів з ГКІ зумовленою вірусною коінфекцією та в 1(10,0±5,4 

%) дитини з групи контролю. 

Серед дітей з ГКІ ротавірусної етіології підвищену концентрацію 

вуглеводів у копрофільтраті виявлено у 34 дітей:  в 3 хворих (8,6±3,7 %) рівень 

вуглеводів був у межах 0,25–0,5 % і в 31 пацієнта (88,6±5,3 %) вміст вуглеводів 

перевищував 0,5 %. При норовірусних ГКІ у 2 (20,0±9,6 %) випадках 

концентрація дисахаридів була в межах 0,25–0,5 %, у 8 (80,0±9,6 %) вміст 

вуглеводів перевищував 0,5 %.   

В хворих з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією вміст вуглеводів був у 

3 (17,6±8,3 %) пацієнтів від 0,25 до 0,5 % і 13 (76,5±10,3 %) хворих рівень 

вуглеводів у копрофільтраті був високим і перевищував 0,5 %. У всіх 10 дітей з 

групи контролю вміст дисахаридів у копрофільтраті був невисоким і не 

перевищував 0,25 %. 

  

Таблиця 4.16–Результати копрологічних досліджень дітей підгрупи 2 (віком 19–

36 міс., M±m)  

Показник Р
о

т
а
- 

в
ір

у
с
н

і 
Г

К
І 

 

(n
=

3
5

) 

Н
о
р

о
- 

в
ір

у
с
н

і 
Г

К
І 

 

(n
=

1
0

) 

Г
К

І,
 

сп
р

и
ч

и
н

. 

к
о

ін
ф

е
к

ц
 

(n
=

1
7

) 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
 

г
р

у
п

а
 

(n
=

1
0

) 

А
б
с.

 

 %
 

А
б
с.

 

 %
 

А
б
с.

 

 %
 

А
б
с.

 

 %
 

Кількість лейкоцитів у полі зору 

< 5 

 > 5 

11 

24 

31,4±7,8 

68,57±7,8 

4 

6 

40,0±9,5 

60,0±9,5 

10 

7 

58,8±10,4 

41,4±10,4 

8 

2 

80,0±9,6 

20, ±09,6 

рН калу 

<6,5 

6,5 – 7,5 

>7,5 

8 

21 

6 

22,9±5,1 

60,0±8,3 

17,1±4,3 

4 

3 

3 

40,0±9,5 

30,0±7,4 

30,0±7,4 

7 

4 

6 

41,41±0,4 

23,5±8,3 

35,1±9,9 

1 

4 

5 

10,0±5,4 

40,0±11,3 

50,0±14,8 
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Продовження таблиці 4.16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рівень глюкози в копрофільтраті  

 <0,25 % 

0,25-0,5% 

 >0,5% 

1 

3 

31 

2,7±0,9 

8,6±3,7 

88,6±5,3 

0 

2 

8 

0 

20,0±9,6 

80,0±9,6 

1 

3 

13 

5,9±2,3 

17,6±8,3 

76,5±10,3 

10 

0 

0 

 

100 

0 

0 

 

 

Отже, найважчий перебіг за оцінкою в балах за шкалою Vezikari 

реєстрували у дітей підгрупи 2 з аденовірусною ГКІ та ГКІ, зумовленою 

коінфекцією вірусів, порівняно з ГКІ вірусної етіології, за рахунок тривалості 

діареї і максимальної кількості епізодів блювання протягом доби (ці відмінності 

не були статистично достовірними). Проте тривалість важкого стану у дітей з 

аденовірусною ГКІ була найкоротшою і становила 2,0±0,41 доби, натомість 

найдовшу тривалість важкого стану реєстрували у дітей з ротавірусною ГКІ. У 

дітей з аденовірусною ГКІ у 5 (83,33 %) випадках спостерігали ураження 

верхніх дихальних шляхів. 

В більшості дітей підгрупи 2 першим симптомом хвороби було блювання і 

вони мали важкий перебіг. Достовірної різниці в показниках гемограми не було 

виявлено, крім достовірно вищого рівня гемоглобіну та нижчої ШОЕ у дітей з 

аденовірусною ГКІ, клінічно це відповідало найменшій тривалості важкого 

стану. 

При аналізі копрограм було з’ясовано, що кількість лейкоцитів у полі зору 

в калі у дітей підгрупи 2 була достовірно вищою ніж у дітей з групи контролю і 

переважала у хворих з ГКІ зумовленою вірусною коінфекцією. Середній рівень 

рН калу у дітей з ротавірусною ГКІ був достовірно нижчим ніж у дітей з групи 

контролю (5,95±0,48 од. і 6,98±0,55 од.) 

Вміст вуглеводів у копрофільтраті був достовірно вищим у дітей з 

ротавірусною ГКІ та ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією (0,26±0,02 % та 
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0,41±0,03 %) порівняно з групою контролю (0,08±0,02 %). Проте у дітей з ГКІ, 

зумовленою вірусною конфекцією рідше ніж при вірусних ГКІвміст вуглеводів 

у копро фільтраті перевищував 0,5 %. Частота виникнення дисахаридазної 

недостатності не залежала від етіологічних чинників хвороби і спостерігалася в 

середньому в 97,1±11,2 % пацієнтів, зумовлюючи важкий перебіг хвороби. 
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4.3 Імунологічні особливості перебігу ГКІ вірусної етіології у дітей 

перших трьох років життя  

 

Оцінку стану місцевого імунітету слизових оболонок кишок і ротової 

порожниними проводили за вмістом sIgA в копрофільтраті і в слині, IFN-α в  

копрофільтраті, дворазово, на початку захворювання і в динаміці, на 10-й день 

захворювання.  

В перші дні захворювання медіана концентрації sIgA в копрофільтраті у 

дітей підгрупи 1 з ротавірусними ГКІ в середньому становила 0,07 [0,01-0,16] 

мг/л і була вірогідно нижчою (р<0,05) ніж в умовно-здорових дітей групи 

контролю (0,17 [0,10- 0,32] мг/л, табл. 4.17). Водночас у дітей з ротавірусними 

ГКІ при другому дослідженні виявлено вищі рівні sIgA y копрофільтраті  0,37 

[0,22-0,52] мг/л порівняно з першим дослідженням  та порівняно з контрольною 

групою.  

 

Таблиця 4.17– Вміст sIgA ( в г/л) в копрофільтраті у дітей віком 1–18 місяців на 

початку лікування та  на 10-й день в динаміці стаціонарного лікування (Me, Q1- 

Q3)  

Показник   Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження 

 

Відмінності  

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 0,07 * 0,01-0,16 0,37 * 0,22-0,52 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  0,09  0,02-0,22 0,13 0,05-0,34 н.д. 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

0,15 0,04-0,27 0,52* 0,30-0,68 

 

p<0,05 

 Контрольна група  0,17 0,10-0,32 - - - 

Примітка: 

*-  достовірні відмінності (p<0,05) концентрацій sIgA в копрофільтраті у 

дітей підгрупи 1, та дітей контрольної групи.  
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У дітей віком 1-18 міс з норовірусними ГКІ на початку захворювання 

медіана концентрації sIgA була дещо вищою ніж при ротавірусних ГКІ і 

становила в середньому 0,09 [0,02-0,22] г/л, в динаміці хвороби медіана 

концентрації  sIgA дещо підвищується і в середньому була 0,13 [0,05-0,34] мг/л. 

У дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією на початку захворювання 

медіана sIgA була приблизно такою ж як в групі контролю і становила 0,15 

[0,04-0,27] мг/л, проте при повторному досліджені цей показник зростає більш 

ніж в три рази і достовірно перевищує вміст sIgA при повторному дослідженні у 

дітей з ротавірусними ГКІ та у дітей з групи контролю. 

Зниження вмісту sIgA в копрофільтраті у дітей підгрупи 1 у перші дні 

захворювання вказує на пригнічення місцевого імунітету, це створює 

передумови для колонізації патогенною чи умовно-патогенною мікрофлорою 

слизових оболонок і сповільнювало процес елімінації збудника. В динаміці 

хвороби рівень цього імуноглобуліну швидко підвищувався (табл. 4.18) і до 10 

дня від появи перших симптомів хвороби залишався високим і в декілька разів 

перевищував показники контрольної групи. 

У дітей підгрупи 2 (табл. 4.18) з ротавірусними ГКІ при обстеженнях на 

час госпіталізації у стаціонар вміст sIgA в копрофільтраті в середньому 

становив 0,20 [0,11-0,35] г/л і був вірогідно вищим (p<0,05) порівняно з 

пацієнтами підгрупи 1 і дещо вищим ніж у дітей з групи контролю; при 

повторному дослідженні, з інтервалом в 10 днів, встановлено в 4 рази вищі 

концентрації цього імуноглобуліну (0,83 [0,57-1,31] г/л, р<0,05, табл.4.19) У 

пацієнтів підгрупи 2 з норовірусними ГКІ середнє значення sIgA в 

копрофільтраті при першому дослідженні – 0,12 [0,06-0,33] г/л, а при 

повторному дослідженні було вірогідно вищим і становило в середньому 0,21 

[0,11-0,37] г/л (р<0,05). 

У дітей підгрупи 2 з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією (табл. 4.18) 

при першому обстеженні вміст sIgA в копрофільтраті не відрізнявся від рівнів 

цього імуноглобуліну в дітей з групи контролю і становив 0,14 [0,05-0,29] г/л, а 

при повторному дослідженні зріс у 2,5 рази, його середнє значенням склало 0,35 
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[0,11-0,62] г/л і був достовірно вищим ніж при першому дослідженні, проте 

достовірно нижчим ніж у дітей з ротавірусними  ГКІ при другому дослідженні.  

 

Таблиця 4.18–Вміст sIgA ( в г/л) в копрофільтраті  у дітей віком 19–36 місяців на 

початку лікування та  на 10-й день в динаміці стаціонарного лікування (Me, Q1- 

Q3)  

Показник 

 Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження 

 

Відмінності  

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 0,20  0,11-0,35 0,83 * 0,57-1,31 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  0,12  0,06-0,33 0,21 0,11-0,37 p<0,05 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

   0,14 0,05-0,29 0,35* 0,11-0,62 

 

p<0,05 

Контрольна група  0,14 0,08-0,21 0,14 0,08-0,21 - 

Примітка: 

*- достовірні відмінності (p<0,05) концентрацій sIgA в копрофільтраті у дітей 

підгрупи  2, та дітей контрольної групи. 

 

Дещо іншу закономірність ми спостерігаємо при визначенні концентрації 

sIgA в слині (табл. 4.20). При дослідженні слини, відібраної при поступленні 

дитини на стаціонарне лікування, при ротавірусних гастроентеритах у дітей 

підгрупи 1 медіана рівнів sIgA становила 0,37 [0,24-0,51] г/л і була  нижчою ніж 

у дітей з контрольної групи (0,46 [0,21-0,57] г/л), при повторному дослідженні з 

інтервалом в 10 днів встановлено достовірно вищі концентрації цього 

імуноглобуліну - 0,98 [0,72-1,20] г/л, (p<0,05).  

У пацієнтів підгрупи 1 з норовірусними ГКІ медіана sIgA в слині 

становила 0,29 [0,15-0,36] г/л, через 10 днів спостерігалося наростання вмісту 

sIgA до 0,44 [0,23-0,62] г/л. У дітей з ГКІ зумовлених вірусною коінфекцією 
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вміст sIgA в динаміці достовірно збільшився від 0,42 [0,34-0,50] г/л до 0,79 

[0,53-0,91] г/л (табл.4.19). 

 

Таблиця 4.19–Концетрація sIgA ( в г/л) в слині у дітей віком 1–18 місяців на 

початку лікування та  на  10-й день в динаміці стаціонарного лікування (Me, Q1- 

Q3)  

Показник  Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження 

 

Відмінності  

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 0,37 * 0,24-0,51 0,98 * 0,72-1,20 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  0,29 * 0,15-0,36 0,44 0,23-0,62 н.д. 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

0,42 0,34-0,50 0,79* 0,53-0,91 

 

p<0,05 

Контрольна група  0,46 0,21-0,57 0,46 0,21-0,57  

Примітка: 

* -  достовірні відмінності (p<0,05) концентрацій sIgA в слині у дітей підгрупи 1 

та дітей контрольної групи.  

 

Подібну динаміку концентрації  sIgA в слині виявлено і у дітей підгрупи 2 

(табл. 4. 20). При дослідженні слини  дітей з ротавірусними  ГКІ в перший день 

стаціонарного лікування  виявлено sIgA в концентрації 0,63 [0,43-0,72] г/л, що 

незначно перевищувало вміст sIgA у дітей з контрольної групи (0,55 [0,32-0,7] 

г/л). В динаміці на 10 день спостерігалося достовірне зростання даного 

показника майже в 3,5 разів з його середнім значенням 2,17 [1,63-2,41] г/л. У 

дітей з норовірусними ГКІ на початку захворювання вміст sIgA становив 0,57 

[0,39-0,80] г/л, в динаміці через 10 днів спостерігалося незначне збільшення 

sIgA в слині до 0,71 [0,53-0,82] мг/л, проте достовірної різниці не було 

встановлено. 
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Таблиця 4.20– Концентрація sIgA ( в г/л) в слині у дітей віком 19–36 місяців на 

початку лікування та  на 10-й день в динаміці стаціонарного лікування (Me, Q1- 

Q3)   

Показник  Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження 

 

Відмінності  

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 0,63  0,43-0,72 2,17 * 1,63-2,41 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  0,57  0,39-0,80 0,71 0,53-0,82 н.д. 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

   0,51 0,30-0,65 1,47* 1,21-1,79 

 

p<0,05 

Контрольна група  0,55 0,32-0,70 0,55 0,32-0,70  

Примітка: 

*-  достовірні відмінності (p<0,05) концентрацій sIgA в слині у дітей підгрупи 2, 

та дітей контрольної групи.  

 

У дітей віком 19–36 міс. з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією  у 

перший день стаціонарного лікування  вміст sIgA був дещо нижчим ніж у дітей 

з вірусними ГКІ і становив 0,51 [0,30-0,65] г/л, а на десятий день від початку 

лікування концентрація  sIgA в слині зросла до 1,47 [1,21-1,79] г/л (p<0,05).   

Підвищення вмісту sIgA в копрофільтраті в динаміці у пацієнтів з 

вірусними ГКІ, порівняно зі здоровими дітьми, можна розцінити як адекватну 

реакцію місцевого імунітету на гострий інфекційний процес у кишках, а 

знижений рівень цього імуноглобуліну вказує на високий ризик розвитку в них 

супутніх бактерійних та дисбіотичних порушень. Внаслідок порушення 

цілісності пристінкового слизового шару виникає запальний процес в кишках з 

утворенням недостатньої кількості sIgA. Ймовірно, надмірне антигенне 

навантаження сповільнює елімінацію збудника, водночас спостерігається 

порушення травної, протекторної функції епітеліального шару кишки. 
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До одного з найбільш інформативних показників, які характеризують стан 

місцевого імунітету слизових кишок відносять концентрацію інтерферону-α в 

копрофільтраті.  У пацієнтів підгрупи 1 з ротавірусними ГКІ вміст IFN-α в 

копрофільтраті протягом перших годин від появи симптомів захворювання 

становив 6,21 [4,12-9,35] пг/мл, в динаміці захворювання продукція IFN-a у 

слизовій оболонці кишок зростала, вміст цього цитокіну в копрофільтраті 

вірогідно підвищився до 12,55 [8,51-15,38] пг/мл (p<0,05, табл. 4.21). У пацієнтів 

з норовірусними  ГКІ на початку хвороби вміст IFN-α  був дещо вищим ніж у 

дітей з ротавірусними ГКІ і становив 8,02 [5,06-11,34] пг/мл. В динаміці  через 

10 днів ми спостерігали достовірне підвищення,  більше ніж у 3 рази, вмісту 

IFN-α в копрофільтраті. У дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією при 

поступленні на стаціонарне лікування вміст IFN-α  був найнижчим серед 

обстежених дітей і медіана IFN-α становила 5,13 [3,05-9,21] пг/мл. В динаміці 

захворювання продукція IFN-α у слизовій оболонці кишок теж зростала і сягала  

15,44 [10,13-20,61] пг/мл.  

 

Таблиця 4.21– Вміст ІFN-α (пг/мл)  в копрофільтраті у дітей віком 1–18 міс. на 

початку лікування та на 10-й день в динаміці стаціонарного лікування  (Me, Q1- Q3) 

Показник  Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження 

 

Відмінності  

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 6,21  4,12-9,35 12,55  8,51-15,38 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  8,02  5,06-11,34 26,70* 21,03-34,7 p<0,05 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

5,13 3,05-9,21 15,44* 10,13-20,61 

 

p<0,05 

Контрольна група  9,48 5,02-13,27 9,48 5,02-13,27 - 

Примітка: 

* p<0,05 достовірні відмінності у концентрації  ІFN-α  в копрофільтраті у дітей 

підгрупи 1 та у групі контролю  
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У дітей підгрупи 2 рівень IFN-α в копрофільтраті у дітей з ротавірусними 

ГКІ на початку захворювання становив 8,36 [5,10-12,72] пг/мл (табл. 4.22). В 

динаміці, через 10 днів, вміст IFN-α  в копрофільтраті достовірно підвищився до 

16,37 [9,22-21,80] пг/мл (p<0,05).  

 

Таблиця 4.22–Вміст ІFN-α (пг/мл)  в копрофільтраті у дітей віком 18–36 міс. на 

початку лікування та на 10-й день в динаміці стаціонарного лікування  (Me, Q1- 

Q3) 

Показник 

 Перше 

дослідження 

 Повторне 

дослідження Відмінності 

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Ротавірусні ГКІ 8,36  5,10-12,72 16,37 * 9,22-21,80 p<0,05 

Норовірусні ГКІ  7,99  4,67-13,30 21,12* 10,00-32,5 p<0,05 

ГКІ, спричинені 

коінфекцією 

вірусів 

  6,85 4,72-11,03 19,16* 11,55-27,20 

 

p<0,05 

Контрольна група  9,48 5,02-13,27 9,48 5,02-13,27  

Примітка: 

*p<0,05 достовірні відмінності у концентрації  ІFN-α  в копрофільтраті у 

дітей підгрупи 2 та контрольній групі. 

 

У пацієнтів з норовірусними ГКІ при першому дослідженні ми отримали 

результат визначення вмісту IFN- α  в копрофільтраті - 7,99 [4,67-13,30] пг/мл 

(табл. 4.23), а на десяту добу від початку лікування спостерігалося достовірне, 

майже  3-х кратне зростання вмісту IFN-α. Подібну закономірність ми виявили і 

в дітей з ГКІ, зумовленими вірусною конфекцією: в перший день стаціонарного 

лікування рівень IFN-α  в копрофільтраті був найнижчим і становив 6,85 [4,72-

11,03] пг/мл, при повторному дослідженні реєстрували достовірне підвищення 

вмісту IFN-α  з його медіана становила 19,16 [11,55-27,20] пг/мл (p<0,05).  
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Методом багатофакторної регресії встановлено симптоми  та показники 

перебігу захворювання, які пов’язані з підвищенням рівня ІFN-α в 

копрофільтраті (табл. 4.23).   

                                                                                                      

Таблиця 4.23–Результати багатофакторного регресійного аналізу (залежна 

змінна рівень ІFN-α в копрофільтраті) 

Показник Коефіцієнт регресії P 

Температура тіла 2,44 0,056 

Тривалість гіпертермії 2,02 0,105 

Частота випорожнень за добу 1,07 0,02 

Тривалість діареї 0,59 0,091 

Частота блювання за добу 2,60 0,02 

Тривалість блювання 0,55 0,010 

Втрата маси тіла 0,49 0,280 

 

Статистично достовірний зв'язок з підвищенням рівнів ІFN-α встановлено 

між частотою блювання (β=2,60, р<0,05), тривалістю  блювання (β =0,55, 

р<0,05), кратністю діарейних випорожнень за добу (β =1,07,  р<0,05).  Між 

іншими ознаками, які були включені до регресійного аналізу (температура тіла, 

тривалість діареї, тривалість гіпертермічного синдрому, втрати маси тіла, 

пов’язаної з розвитком ексікозу) статистично достовірні коефіцієнти регресії не 

встановлено. 

Таким чином при дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ у дітей 

віком 1–18 міс. з’ясовано, що хоча важкість стану дітей з ротавірусною ГКІ була 

оцінена в 12,30±0,29 балів, а дітей аналогічного віку з норовірусними ГКІ у 

11,03±0,55 балів, важкий стан у дітей з виділеним антигеном норовірусів тривав 

вірогідно довше і становив 3,97±0,31 дня порівняно з ротавірусними ГКІ 

(2,43±0,16 дня, p<0,05) та порівняно з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією. 

При ротавірусних ГКІ діти гарячкували в середньому 4,29±0,25 доби, що 

достовірно довше ніж тривалість гарячки у дітей з норовірусними ГКІ 
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(2,67±0,46 доби, p<0,05 ) та з ГКІ, зумовленою коінфекцією вірусів (3,00±0,26 

доби, p<0,05). В більшості пацієнтів  підгрупи 2 хвороба починалася з блювання 

і на відміну від дітей підгрупи 1 не було жодного випадку, де початком ГКІ були 

блювання і діарея одночасно. Суттєвих відмінностей в гемограмі не 

спостерігалося. У дітей віком 1–18 місяців з ГКІ зумовленою вірусною 

коінфекцією кількість лейкоцитів у мазку калу становила 5,55±0,60 клітин в полі 

зору і була достовірно більшою ніж у дітей з норовірусною ГКІ і в контрольній 

групі; а також найчастіше реєстрували зміщення рН калу кислу сторону – 16 

(76,9±7,3 %) випадків та найбільш вираженою була дисахаридазна недостатність 

(вміст вуглеводів у копрофільтраті 0,38±0,04 %). Вивчивши частоту випадків 

легкого, середньоважкого та важкого перебігу ГКІ, було з з’ясовано, що в 

більшості пацієнтів хвороба мала важкий перебіг. Серед 35 дітей з ГКІ 

ротавірусної етіології важкість перебігу ГКІ за шкалою Vezikari була оцінена < 7 

балів в 1 (2,86±0,67 %) дитини, що достовірно менше ніж у підгрупі 1 (4 – 

7,55±3,63 %). Середньоважкий перебіг захворювання реєстрували в 11 

(31,43±4,85 %) пацієнтів, в підгрупі 1 – 13 (24,53±3,91 %), важкий перебіг ГКІ з 

оцінкою в 11 і більше балів реєстрували в 23 (65,71±7,02 %) пацієнтів, в підгрупі 

1 – у 36 (67,2±6,41 %) дітей. 

Дисахаридазну недостатність, за вмістом дисахаридів у копрофільтраті, 

реєстрували  як у дітей з ротавірусною так і з норовірусною ГКІ, оскільки вміст 

вуглеводів у копрофільтраті підвищувався до 0,30±0,04 % і 0,27±0,03 %. 

Найвищий вміст дисахаридів у випорожненнях виявлено у дітей віком 19–36 

міс. з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією (0,41±0,03 %), у хворих цієї ж 

підгрупи з ротавірусною інфекцією вміст вуглеводів у копрофільтраті становив 

0,26±0,02 %. У хворих підгрупи 2 з норовірусною ГКІ, на відміну від підгрупи 1 

дисахаридазна недостатність встановлена рідше і для цих пацієнтів був 

притаманним і нижчий рівень дисахаридів у випорожненнях 0,15±0,02 %. 

Провівши оцінку стану місцевого імунітету слизових оболонок кишок і 

ротової порожнини, за показниками концентрації sIgA в копрофільтраті і в слині 

та IFN-α в копрофільтраті, було з’ясовано, що  на початку хвороби вміст sIgA в 
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слині та копрофільтраті та IFN-α копрофільтраті був нижчим або прирівнювався 

до відповідного показника у дітей з групи контролю, однак стрімко 

підвищувався  в динаміці хвороби. Методом багатофакторної регресії 

встановлено симптоми та показники захворювання, які пов’язані з підвищенням 

вмісту IFN-α в копрофільтраті.  

Отримані нами дані особливості місцевої імунної відповіді та розвиток у 

більшості хворих дисахаридазної недостатності підтверджують необхідність 

корекції традиційних методів лікування ГКІ у дітей перших трьох років життя.  
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РОЗДІЛ 5 

ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ  У 

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ  

 

У нашому дослідженні, і в роботах, які представлені іншими 

дослідниками, було ще раз підтверджено зміну етіологічних чинників ГКІ дітей, 

яка спостерігається   протягом останніх років:  серед збудників чільні місця 

займають віруси, умовно-патогенні мікроорганізми, кількість зумовлених цими 

патогенами гострих інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту 

значно перевищує частоту  ураження спричинених сальмонелами, шигелами, 

патогенними штамами кишкової палички. Ці зміни вимагають і модифікації 

принципів лікування, широке застосування антибіотиків чи антибактерійних 

засобів вже залишилося у минулому,  специфічних противірусних препаратів на 

сьогодні на фармацевтичному ринку недостатньо і тому основна увага у 

лікуванні ГКІ у дітей  приділяється симптоматичній терапії, ентеросорбентам, 

пребіоткам, пробіотикам. Найбільш ефективними  у лікуванні ГКІ  у дітей 

виявилися рекомендовані ВООЗ  протоколи оральної регідратації, проте ця  

схема лікування скерована  лише на корекцію зневоднення і не зменшує 

частоту, об’єм випорожнень, і незначно вкорочує тривалість  захворювання [67, 

244].  

З метою оптимізації протоколів лікування ГКІ, нами було запропоноване 

комплексне лікування ГКІ у дітей раннього віку, які спричинені вірусами або 

асоціаціями цих вірусів. Лікувальний комплекс передбачав додаткове 

призначення до лікування, що проводилося відповідно до затверджених 

протоколів лікування,  двох препаратів -  сульфату цинку і лактазовмістного 

препарату [202, 245, 246]. Ці засоби призначали з першого дня перебування 

хворих у стаціонарі протягом 7 днів. З метою оцінки ефективності 

запропонованої терапії з основної групи було сформовано основну  підгрупу  з 

26 дітей віком 12–24 міс.: 17 хворих з ротавірусною ГКІ, 9 пацієнтів з 

ротавірусно-норовірусною коінфекцією. Підгрупу  порівняння склало 19 дітей 
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основної групи, у яких були виділено аналогічні збудники, які отримували 

лікування суворо до протоколу лікування, затвердженого МОЗ України. 

Перспективне спостереження за дітьми з визначенням усіх основних клінічних 

показників здійснювалося впродовж усього часу їх перебування на 

стаціонарному лікуванні.  

Дослідженнями,  які проводились протягом останніх років встановлено, 

що дія сульфат цинку  в основному проходить у тонкій кишці, де він інгібує 

індуковану 3-5-цАМФ хлоридзалежну секрецію рідини. Пригнічення цAMP-

індукованої секреції хлоридів пов’язують з пригніченням базолатеральних 

калієвих канальців, проте без вираженого впливу на кальцій-опосередковані 

калієві канальці [246]. 

 Цинк-чутливі рецептори виступають тригерами у вивільненні 

внутрішньоклітинного кальцію і регуляції іонного транспорту. Мікроосмолярні 

концентрації позаклітиного цинку зумовлюють масивне вивільнення іонів 

кальцію з клітинного пулу в клітинних товстої кишки. Таке підвищення 

інтрацелюлярного рівня кальцію може підсилити вивільнення калію з клітини і 

гіперполяризацію потенціалів клітинних мембран до вигідного для хлоридної 

секреції електричного градієнту. В низці експереметальних дослджень було 

доведено, що цинк інгібує індуковану холерним токсином секрецію іонів, і  

водночас мало впливає на секрецію іонів зумовлену термостабільним токсином 

Escherichia coli. Цинку притаманні й бактеріостатична дія, які реалізується через 

регуляцію ним експерсії генів per і ler. Так у дослідженнях іn vitro цинк в 

концентрації 0,5 - 1 ммоль/л подавляє ріст ентеропатогенних ешеріхій coli, а 

через пригнічення експресії BFP і EspA та інтіміну знижується адгезія 

патогенних кишкових паличок до епітелію кишок [247]. Доказано, що цинк 

прискорює регенерацію слизового шару кишок, стимулює активність війок 

ентероцитів [248]. 

У солей цинку, в першу чергу в сульфаті цинку,  виявлено також 

протизапальні властивості. Дослідження, які проводилися на 

експериментальних тваринах на тлі дефіциту цинку показали, що ендогенний 
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цинк інгібує індуковане ліпополісахаридами і IL-1b утворення NO і знижує 

активність гладких м’язових волокон до NO синтази [249]. 

Цинк є одним з ключових мікроелементів для розвитку і функціонування 

клітинного опосередкованого природженого імунітету, нейтрофілів і НК клітин. 

Недостатність цього мікроелементу відображається на функції макрофагів, 

зокрема фагоцитозу, продукція цитокінів завжди знижується при дефіциті 

цинку. Недостатність цинку також відображається на зрілості і функції Т- і В-

лімфоцитів. За даними експериментальних і клінічних досліджень було 

встановлено, що дисфункція клітинного імунітету при недостатності цинку 

виникає внаслідок дисбалансу між Th1 і Th2. Як відомо Th1 клітини сприяють 

активації макрофагів і продукції комплемент фіксуючих і опсонізуючих антитіл, 

а одним з найбільш важливих компонентів Th1 відповіді  є ІFN-α.   

 Для корекції лактазної недостатності у дітей раннього віку єдиним 

зареєстрованим в Україні препаратом лактази, є  «Мамалак» (виробництва 

National Enzyme Company, США) [202,250,251] . Форма випуску – краплі, які 

містять фермент лактазу (Aspergillius oryzae), 1 мл розичну Мамалак містить  

3000 ALU лактази, 1 крапля відповідно –150 ALU.  

Діти основної групи отримували препарат лактази, відповідно до 

рекомендації виробника, під час годування з розрахунку від 750 до 1500 ALU, 

сульфат цинку призначався у дозі 10 мг двічі на добу, препарати призначали 

одномоментно.  Розраховану кількість крапель лактазовмісного препарату і 

сульфат цинку у порошку  додавали  у першу порцію зцідженого грудного 

молока (50-75 мл), після чого продовжувалося годування грудьми. Базисна 

терапія в умовах стаціонару містила в собі проведення регідратаційної та 

дезінтоксикаційної терапії (оральної та / або інфузійної), противірусної терапії і 

застосування пробіотичних препаратів. Обсяг і характер базисної терапії у дітей 

основної та контрольної групи не мав істотних відмінностей. 

Тривалість основних клінічних симптомів ГКІ, спричинених вірусами: 

блювання, гарячка, діарея, у дітей з основної  підгрупи достовірно нижча, ніж у 

дітей з підгрупи порівняння. Так, діарея тривала 3,66±0,21 доби  у дітей, які 
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отримували лактазовмістний препарат  і сульфат цинку та достовірно довше - 

4,26±0,17 доби (p<0,05) у дітей, в комплексне лікування котрих не було 

включено ці препарати. Тривалість блювання в обох підгрупах були однаковими 

1,5±0,11 доби та 1,6±0,07 доби відповідно.  Гарячка тривала 1,86±0,09 доби у 

дітей з ГКІ, у яких у лікування додатково включали лактазовмістний препарат і 

сульфат цинку. У підгрупі порівняння гарячка тривала дещо довше – 

2,48±0,15доби (р<0,05). Здуття живота та метеоризм турбували дітей достовірно 

(р<0,01) довше, 3,27±0,26 доби, без використання лактазовмістного препарату і 

цинк сульфату. Характер випорожнень нормалізувався дещо швидше у 

пацієнтів, яких лікували з використанням запропонованого лікувального 

комплексу.  

За результатами комплексної оцінки важкості перебігу гострих 

гастроентеритів за шкалою Vezikari встановлено, що протягом першої доби 

захворювання діти основної підгрупи і підгрупи порівняння за важкістю 

захворювання вірогідно не відрізнялися (табл. 5.1).  

  

Таблиця 5.1– Клінічні особливості перебігу ГКІ у хворих з основної підгрупи та 

підгрупи порівняння (M±m) 

 

Основна 

підгрупа,   

(n=26) 

Підгрупа 

порівняння 

(n=19) 
Р 

M M M m 

Тривалість діареї (доби) 3,66 0,21 4,26 0,17 <0,05 

Тривалість блювання (доби) 1,6 0,11 1,9 0,07 >0,05 

Тривалість гарячки (доби) 1,86 0,09 2,48 0,15 <0,01 

Метеоризм (доби) 2,19 0,30 3,27 0,26 <0,05 

Важкість стану за шкалою 

Vezikari  (бали) 
10,17 1,01 12,40 1,32 <0,05 
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Проте в динаміці, на 5 добу лікування стан дітей основної підгрупи був 

розцінений як менш важкий (сума балів в середньому становила 10,17±1,01 

бали). Водночас покрашення стану на 5 добу захворювання відмічено лише у 13  

пацієнтів (48,2 %) з підгрупи порівняння, а сума балів за шкалою Весікарі в 

середньому становила 12,40±1,32 бали, що достовірно (p<0,05) перевищувало 

цей показник у дітей основної підгрупи. 

При копроскопічному дослідженні у дітей основної підгрупи  і підгрупи 

порівняння  на момент поступлення кількість лейкоцитів у мазку калу були 

майже однаковими 5,05±0,34 і 4,89±0,27 клітин в полі зору (табл. 5.2)  

 

Таблиця 5.2 – Результати копрологічних досліджень у дітей з основної підгрупи 

та підгрупи порівняння (M±m) 

Показник 
Основна підгрупа 

(n=26) 

Підгрупа порівняння 

(n=19) 

лейкоцити (клітин в полі  

зору)  

1 доба 

5 доба 

 

 

5,05±0,34 

   3,17±0,20 * 

 

 

4,89±0,27 

   4,01±0,09 * 

дріжджоподібні грибки 

(в полі зору, абс., у %) 

1 доба 

5 доба 

 

 

17 (47,22%) 

21 (58,33%) 

 

 

11 (40,74%) 

17 (72,96%) 

pH калу  

1-ша доба 

5-та доба 

 

           6,17±0,13 

7,11±0,52 * 

 

6,21±0,57 

6,35±0,71 

Вміст вуглеводів у 

випрожненях ( у %) 

1 доба 

5 доба 

 

 

           0,56±0,08 

0,11±0,02* 

 

 

0,42±0,09 

0,56±0,06 

Приміткa:  

* - p<0,05 достовірна різниця між показниками на 1 і 5 добу. 
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Частота виявлення дріжджових грибків у хворих з основної підгрупи  

при першому обстеженні становила 47,22 %, при повторних обстеженнях 

частота їх виявлення серед хворих зросла до 58,33 %. У дітей з підгрупи 

порівняння кількість дітей, у яких виявлено грибки роду кандіда у мазках 

калу зросла майже у 1,8 рази (з 40,74 % до 72,96 %, p<0,05).   

На початку лікування порушену толерантність до вуглеводів виявлено у 

83,3 % дітей основної підгрупи і 81,1 % у підгрупи порівняння, проте на 10 

добу лікування частота цього синдрому знизилась і становила 41,6 % у 

пацієнтів основної підгрупи  і 70,1 % у дітей підгрупи порівняння (p<0,05). У 

дітей основної підгрупи протягом 10 днів лікування вміст вуглеводів у 

випорожненнях зменшився з 0,56±0,08 %до 0,11±0,02 %, p<0,05. 

Позитивна динаміка вмісту вуглеводів в калі відображалась 

зменшенням їх бродіння, результатом якого, окрім зменшення симптомів 

захворювання були і зміни кислотно-лужної рівноваги калу, порушення рН 

калу у кислу сторону було виявлено на початку лікування у більшості  хворих 

з обох підгруп, при цьому рН у дітей основної підгрупи становило 

всередньому  6,17±0,13 од., у групі порівняння – 6,21±0,57 од. На 5-ту добу 

стаціонарного лікування у дітей з основної підгрупи  встановлено вірогідно 

виші показники рН калу (7,11±0,52), порівняно з немовлятами з підгрупи 

порівняння, рН= 6,35±0,71, p<0,05). 

Вміст sIgA у слині та копрофільтраті  на першу добу захворювання у 

дітей основної підгрупи  та підгрупи порівняння не відрізнявся, проте на 10-

ту добу від початку захворювання у дітей основної підгрупи  концентрація 

секреторного імуноглобуліну А в слині підвищилась більш ніж в 4 рази –  від 

0,35  [0,22-0,43] г/л до 1,20 [1,09-1,39] г/л  (p<0,001), нижчу інтенсивність 

наростання вмісту  sIgA  встановлено у дітей підгрупи порівняння від 0,40 

[0,31-0,56] г/л  до 0,67 [0,48-0,82] г/л  (табл. 5.3). 

Достовірне підвищення вмісту sIgA в копрофільтраті (більш ніж у 7 

рази, p<0,001)  відбулося у дітей з основної підгрупи, яким у лікування 

додатково було призначено препарати сульфату цинку і лактазовмістний 
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препарат, у пацієнтів підгрупи порівняння  концентрації sIgA теж достовірно 

зросли (з 0,19 [0,11-0,26] г/л до 0,45 [0,35-0,63] г/л, p<0,05), однак це 

зростання було менш інтенсивним, ніж у хворих основної групи. 

                                                                                                        

Таблиця 5.3– Результати досліджень деяких імунологічних показників у дітей 

з основної підгрупи та підгрупи порівняння (Me, Q1- Q3) 

Показник 

Основна підгрупа   

(n=26) 

Підгрупа 

порівняння 

(n=19) 

 

Р 

Me Q1- Q3 Me Q1- Q3 

Концентація sIgA 

(копрофільтрат) 

1 доба 

10 доба 

 

 

0,15 

1,32 

 

 

0,09-0,24 

1,10-1,52 

 

 

0,19 

0,45 

 

 

0,11-0,27 

0,35-0,63 

 

 

н.д. 

р<0,05 

Концентація sIgA 

(слина) 

1 доба 

10 доба 

 

 

0,35 

1,20  

 

 

0,22-0,43 

1,09-1,39 

 

 

0,40 

0,67 * 

 

 

0,31-0,56 

0,48-0,82 

 

 

н.д. 

р<0,05 

Примітки: p<0,05 достовірна різниця між показниками на 1 і 10 добу 

 

 Клінічним прикладом, що показує ефективність застосованого 

додаткового лікування, може бути витяг з історії  хвороби дитини Б., віком 

4 місяці, 18 днів, яка лікувалася в інфекційному відділі Кам’янка-Бузької ЦРЛ 

з 09.06.2010 р. по 15.06.2010 р. з діагнозом: Ротавірусний гастроентерит. З 

анамнезу життя відомо, що хлопчик народився від першої вагітності, яка 

перебігала без ускладнень та закінчилася нормальними пологами. При 

народженні маса тіла становила 3100 г, від народження до початку 

захворювання дитина знаходилася на грудному вигодовуванні.  Дитина 

захворіла 07.06.2010 р., коли з’явилося одноразове блювання,  гарячка ( 

температура тіла підвищилаь до 38,3С), 3-х разовий рідкий водянистий 
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стілець жовтуватий без патологічних домішок. На третій день хвороби 

хлопчик був госпіталізований в інфекційний відділ. В перший день 

стаціонарного лікування  було проведено клінічні, бактеріологічні, 

вірусологічні обстеження, дослідження копрофільтрату на вміст 

дисахаридів, а також на визначення sIgA,  IFN-a в копрофільтраті, sIgA в 

слині.  

 Дитині проводилося лікування: смекта 1п. на добу, ніфуроксазид 2,5 мл 

3 рази на добу, ентерожерміна 1 ампула на добу, оральна регідратаціна 

терапія з розрахунку 50 мл/кг.  Додатково було призначено сульфат цинку по 

3 мг 3 рази на добу, та препарат лактази по 5 крапель 3 рази на добу. Вже 

на другий день стаціонарного лікування нормалізувалася температура тіла, 

на 4- ий день від початку лікування нормалізувались випорожнення.  

Вміст  дисахаридів у копрофільтраті становив 0,75% на початку 

лікування та 0,25%  на 10 день від початку лікування. Вмісту  sIgA в слині 

підвищився  з 0,19 г/л до 1,10 г/л, в копрофільтраті 0,16 до 1,4 г/л.  

Цей витяг з медичної карти стаціонаргого хворого свідчить про 

швидку стабілізацію стану пацієнта, зменшення вмісту глюкози у 

випорожненнях – як одного з маркерів лактазної недостатності, адекватну 

імунну відповідь, показником якої є 9-ти кранте підвищення вмісту 

секреторного імуноглобуліну А в слині і копрофільтраті, при додатковому 

призначенні препарату цинку і препарату що містить лактазу. 

 

Таким чином призначення дітям з гострими вірусними 

гастроентеритами, додатково, на тлі базового, передбаченого протоколом 

лікування,  цинк сульфату і лактазовмістного препарату сприяло швидшій 

нормалізації стану хворих, зменшенню важкості гастроентериту, що виражено 

у статистично достовірному зменшенні кількості балів за шкалою Vezikari і за 

низкою лабораторних та імунологічних показників: вірогідному підвищенню 

вмісту sIgA у копрофільтраті, зменшенню кількості вуглеводів у 

випорожненнях,  зміні кислотно-лужної рівноваги калу у лужну сторону.  
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На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про доцільність 

включення в існуючі схеми лікування дітей раннього віку з ГКІ, спричиненими 

вірусами і вірусними асоціаціями, запропонованого нами комплексного 

лікування, яке скероване на зменшення клінічних проявів хвороби та швидшу 

нормалізацію порушень імунологічного статусу. Призначений комплекс 

лікувальних заходів добре толерується дітьми, не призводить до побічних дій. 

Дотримання запропонованих принципів лікування дозволило швидше 

досягнути одужання дітей та зменшити тривалість перебування їх у стаціонарі.  

 

Результати досліджень, що викладені в цьому розділі, відображені в 

публікаціях: 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

  

Незважаючи на досягнення сучасної медицини, проблема гострих 

кишкових інфекцій не втрачає своєї актуальності. Захворюваність на гострі 

кишкові інфекції поступається лише частоті випадків гострих респіраторних 

захворювань, а в структурі дитячої смертності з причин інфекційної патології 

її частка становить понад 30 % [3, 20-23]. 

Основними напрямками вивчення гострих кишкових інфекцій у дітей є 

вдосконалення діагностики і встановлення етіологічної структури гострих 

діарей, встановлення недостатньо вивчених механізмів патогенезу, а також 

дослідження щодо ефективності різних методів терапії. Останніми роками до 

50 – 80 % випадків діарей у дітей пов’язують з вірусним ураженням кишок [5, 

30-38]. За даними ВОЗ, щорічно в світі реєструється до 138 мільйонів 

випадків ротавірусної інфекції, а летальність від ротавірусної інфекції 

коливається від 454 до 705 тисяч випадків за рік і в середньому становить 611 

тисяч випадків. В Україні статистичний облік випадків ротавірусної інфекції 

почали проводити з 90-х років минулого століття, захворюваність дітей за 

останні роки становить від 0,94 до 3,18 на 100000 населення [5], проте 

вірусологічна діагностика на сьогодні все ще є недостатньо поширеною [3]. 

Крім рота вірусів \\\ ГКІ можуть бути зумовлені іншими вірусними 

збудниками [2, 3, 39, 252-255], серед яких переважають норовіруси [55-78], 

адено- [256-258], астровіруси [137, 138], вірусна коінфекція та вірусно-

бактерійні асоціації [141-143, 259]. 

Метою дослідження було підвищити ефективність діагностики та 

лікування дітей раннього віку, хворих на гострі кишкові інфекції вірусного 

ґенезу, на підставі вивчення клініко–імунологічних особливостей перебігу 

хвороби шляхом патогенетичного обґрунтування застосування препарату, що 

містить лактазу і цинк сульфату. 

Дослідженням було охоплено 296 дітей віком до 3 років, які перебували 

на стаціонарному лікуванні у Львівській ІКЛ та Кам’янка-Бузькій ЦРЛ. В 
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основну групу увійшло 175 дітей від 1 до 36 місяців з верифікованим 

діагнозом ГКІ, які були спричинені вірусами (одним вірусом, декількома 

вірусами). Критеріями включення дітей до основної групи був діагноз 

«Гостра кишкова інфекція», спричинена рота-, норо-, адено- та 

астровірусами. З 23 практично здорових дітей було сформовано контрольну 

групу, 62 дітей з ГКІ, які спричинені бактерійними чинниками та 36 дітей з 

ГКІ невстановленої етіології були виключені з подальшого аналізу. Основна 

група була розділена на підгрупи, залежно від віку дитини. Підгрупу 1 

сформовано з 105 дітей віком 1 - 18 міс., підгрупу 2 – з 70 дітей віком 19 - 36 

міс.  

Згідно розробленого протоколу дослідження усі отримані клінічні дані, 

результати лабораторних обстежень були включені у спеціально розроблену 

індивідуальну карту пацієнтів з наступним внесенням у комп’ютерні бази 

даних. 

Для оцінювання важкості перебігу ГКІ використовували  бальну шкалу 

оцінки важкості гастроентеритів запропоновану Т.Весікарі  [18], у якій 

враховувались основні клінічні ознаки хвороби: гарячка, її тривалість та 

характер; кратність і тривалість блювання; частота діарейного стільця та його 

тривалість. Шкала Весікарі це ефективний і водночас нескладний інструмент 

перспективної та ретроспективної оцінки важкості перебігу гострих 

гастроентеритів у дітей, яка вперше застосована і апробована в Україні на 

кафедрі дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету в 2009 році [41] і з цього часу успішно використовується в 

наукових дослідженнях і практичній роботі низки клінік України та 

зарубіжжя [260, 261].  

При госпіталізації у стаціонар усім дітям проводились загально клінічні 

дослідження (ЗАК, ЗАС, аналіз копрограм з додатковим визначенням рівня 

глюкози, кислотно-лужного стану), біохімічні та імунологічні дослідження 

(визначення в динаміці рівня sIgA в слині, в копрофільтраті, визначення рівня 
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ІFN-α в копрофільтраті); бактеріологічні, молекулярно-генетичні 

дослідження. 

Співвідношення ГКІ спричинених одним вірусом (моноінфекція) 

ротавірусом, норовірусом, аденовірусом типів 40, 41, астровірусом та ГКІ, 

зумовлених вірусною коінфекцією у вікових підгрупах 1–18 міс. та 19–36 міс. 

було приблизно однаковим. Серед дітей підгрупи 1, у яких ГКІ зумовлені 

лише одним вірусом було діагностовано у 84 випадках (80,0±3,9 %), вірусну 

коінфекцію було встановлено в 21 випадку (20,0±3,9  %). У дітей віком 19–36 

міс. (підгрупа 2) вірусні ГКІ діагностовано у 53 дітей (75,71±5,13 %), а 

вірусну коінфекцію було встановлено в 17 (24,29±5,13 %) пацієнтів. Серед 

пацієнтів підгрупи 1 переважають ГКІ зумовлені одним вірусом (порівняно з 

підгрупою 2), в підгрупі 2 частіше діагностували ГКІ, зумовлену вірусною 

коінфекцією, однак зазначені відмінності між підгрупами не були 

статистично достовірними.  

Найбільш частими причинами ГКІ у дітей підгрупи 1 є ротавірусна 

інфекція, яку було діагностовано у 53 (50,48±4,88 %) дітей, друге місце у 

структурі за кількістю припадає на ГКІ, зумовлену вірусною коінфекцією - 21 

дитина (20,0±3,90 %), меншою була кількість норовірусних ГКІ (15 хворих, 

14,29±3,41 %). Кількість випадків ГКІ зумовленої аденовірусом та 

астровірусом була незначною (по 8 випадків – 7,62±1,59 %). Серед 70 дітей 

19-36 місячного віку ротавірусні ГКІ виявлено у 35 пацієнтів (50,0±2,9 %). 

Друге місце за чисельністю як і в підгрупі 1займала ГКІ, зумовлена вірусною 

коінфекцією 17 (24,29±5,13 %) пацієнтів, норовіруси зумовили ГКІ в 10 

випадках (14,31±4,18 %), аденовіруси стали причиною ГКІ у 6 випадках 

(8,57±3,25 %).  

Етіологічна структура гострих кишкових інфекцій у дітей, на думку 

вчених Доан С. І., Малиш Н.Г. залежить як від регіону,  де були проведені 

дослідження, так і від методів, які використовували для встановлення 

збудників [262]. Результати досліджень, які проведені як в Україні,  так і в 

Росії й Білорусі, показали, що у 10–35% випадків ГКІ спричинені бактеріями 
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(в першу чергу умовно патогенними бактеріями), у 34,3–72,7 % етіологічними 

чинниками ГКІ у дітей є віруси, водночас у 17,1–28,0 % випадків гострих 

гастроентеритів у дітей етіологічний чинник не було встановлено [263].  

 Ротавірусні гастроентерити здебільшого (56,4 %) виявляли у дітей віком 

9 міс – 18 міс., діти віком 24 міс – 36 міс були госпіталізовані вдвічі рідше (у 

22,3 %). При аналізі сезонності захворювань з’ясовано, що у 54,2 % випадках 

діти хворіли взимку і у 23,4 % - протягом весни; влітку і восени виявляли 

лише поодинокі випадки цього захворювання [264, 265, 266]. 

Подібні закономірності щодо віку хворих встановлено і для норовірусних 

гастроентеритів, середній вік цих пацієнтів становив 16,71±1,43 місяців. 

Однак у 62,3 % антиген норовірусу виділено у пацієнтів з ГКІ, які були 

госпіталізовані протягом літа – осені, лише у 9,2 % випадках – взимку. 

В нашому дослідженні у хворих встановлено такі коінфекції вірусів: 

ротавірус був поєднаний з норовірусом, з аденовірусом та з астровірусом; 

норовірус був причиною ГКІ одночасно з астровірусом, з аденовірусом; 

причиною ГКІ була коінфекція аденовірусів з астровірусами. У частини дітей, 

які перебували під спостереженням, одночасно з виявленням у калі антигенів 

вірусів при бактеріологічному дослідженні калу було виявлено умовно-

патогенну мікрофлору. Однак, ступінь колонізації кишок умовно-патогенною 

мікрофлорою у дітей підгрупи 1 і підгрупи 2 був невисоким і вміст бактерій у 

фекаліях не перевищував 3,0 Lg КУЛ /мл. 

Серед 175 дітей, у випорожненнях яких виявлено антигени вірусів, в 27 

випадках було виявлено антигени аденовірусу типу 40, 41. Аденовірусну 

інфекцію, викликану лише аденовірусом, виявлено у 14 дітей: у 8 хворих 

(57,14 %) віком 1-18 міс., і 6 дітей (42,86 %) віком 19-36 міс. У дітей віком 1–

18 міс. дещо частіше реєстрували аденовірусну інфекцію порівняно з 

аденовірусною коінфекцією, а для дітей віком 19–36 міс. більш характерні 

ГКІ, зумовлені аденовірусною коінфекцією (як і в дітей з ротавірусними ГКІ.  

Антигени астровірусу було виявлено у випорожненнях у 21 дітей. Як і 

інші збудники вірусної етіології астровірус був причиною ГКІ як монопатоген 
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і як коінфекція з іншими вірусами. У дітей 1-18 міс. астровірус був причиною 

захворювання у 8 (50 %) випадках, а у пацієнтів підгрупи 2 – лише у 2 (40,0 

%) випадках. Коінфекції астровірусів з іншими вірусами діагностовано у 8 

дітей (50,0 %). Серед них астровірус у поєднанні з ротавірусом зумовив 

захворювання в 5 випадках (62,5 %) і в поєднанні з норовірусом - у 3 

випадках (37,5 %). У дітей підгрупи 2 астровірусна інфекція діагностована в 5 

випадках. Астровірус зумовив захворювання у 2 (40,0 %) дітей. У 3 (60,0 %) 

випадках виявлено коінфекції (астровіруси, аденовіруси, ротавіруси).  

При дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ у дітей віком 1-18 

міс. з’ясовано, що хоча важкість стану дітей з ротавірусною ГКІ була оцінена 

в 12,30±0,29 балів, а дітей аналогічного віку з норовірусною ГКІ у 11,03±0,55 

балів, важкий стан у дітей з виділеним антигеном норовірусів тривав 

вірогідно довше і становив 3,97±0,31 днів порівняно з ротавірусними ГКІ 

(2,43±0,16 дні, p<0,05) та порівняно з ГКІ, зумовленими вірусною 

коінфекцією. При ротавірусній ГКІ діти гарячкували в середньому 4,29±0,25 

доби, що достовірно довше ніж тривалість гарячки у дітей з норовірусною 

ГКІ (2,67±0,46 доби, p<0,05 ) та з ГКІ, зумовленою коінфекцією вірусів 

(3,00±0,26 доби, p<0,05).  

У більшості дітей з ротавірусною ГКІ – в 16 випадках (30,19±6,31 %) 

першим симптомом хвороби була діарея. У дітей з норовірусною ГКІ з діареї 

хвороба починалася в 3 випадках (20,0±6,33 %), приблизно у такої ж кількості 

дітей з вірусною коінфекцією першим симптомом хвороби була діарея. 

Блювання на початку хвороби реєстрували у 10 (18,87±4,37 %) пацієнтів з 

ротавірусними ГКІ, у 2 (13,33±5,87 %) дітей з норовірусними ГКІ та 1 

(4,76±2,65 %) дитини з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією.  

Аналізуючи кількість випадків легкого, середньо-важкого та важкого 

перебігу ГКІ у дітей підгрупи 1, було з’ясовано, що більшість дітей  мали 

важкий перебіг хвороби, проте були певні особливості залежно від етіології 

захворювання.  
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Легкий перебіг хвороби виявлено у 4 (7,55±3,63 %) дітей з ротавірусною 

ГКІ та 1 (4,76±2,65 %) дитини з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. 

Приблизно однакова кількість пацієнтів мала середньо-важкий перебіг 

хвороби: 13 (24,53±3,91 %) дітей з ротавірусними ГКІ, 4 (26,67±9,41 %) дітей 

з норовірусними ГКІ та 5 (23,81±3,10% дітей з ГКІ зумовленою вірусною 

коінфекцією мали середньоважкий перебіг хвороби з оцінкою 8–10 балів за 

шкалою Весікарі. Важкий перебіг хвороби реєстрували у 36 (67,2±6,41 %) 

дітей з ротавірусними ГКІ, в 11 (73,33±8,42 %) дітей з норовірусною ГКІ та у 

15 (71,43±7,86 %) дітей з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. 

Отже, у дітей підгрупи 1 найлегший перебіг за оцінкою в балах за 

шкалою Весікарі мали діти з ГКІ норовірусної етіології, а ротавірусна ГКІ 

протікали важче порівняно з норовірусною ГКІ та незначно легше порівняно з 

ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією. 

При дослідженні клінічних особливостей вірусних ГКІ у дітей підгрупи 2 

з’ясовано, що тривалість підвищення температури тіла при ротавірусній ГКІ в 

середньому становила 2,47±0,31днів, гіпертермія тривала коротше ніж у 

підгрупі 1 (4,29±0,25 дні, р<0,05 ). Найвища температура тіла в дітей у вибірці 

сягала 38,2 С (в підгрупі 1 – 37,8° С). При норовірусних гастроентеритах діти 

гарячкували в середньому 2,40±0,36 доби (в підгрупі 1 - 2,67±0,46 дні), діти з 

аденовірусними ГКІ гарячкували недовго – 2,00±0,82 дні ( в підгрупі 1 – 

3,67±0,54 дні), а діти З ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією гарячкували в 

середньому 2,89±0,35 доби.  

Основними характеристиками діарейного синдрому при ротавірусній ГКІ 

у цих дітей були: тривалість діареї 4,12±0,39 дня, що було вірогідно нижче 

ніж в підгрупі 1 (5,72±0,30 дня), кратність рідких випорожнень, що становила 

в середньому 5,34±0,53 разів на добу, що була приблизно однаковою як і в 

підгрупі 1 (5,11±0,27 разів протягом доби).  

Діти віку 19–36 міс. з норовірусною інфекцією мали достовірно коротшу 

тривалість діарейного синдрому (3,90±0,17 дні) порівняно з ротавірусними 

ГКІ, р<0,05. У дітей з ротавірусною ГКІ блювання в середньому тривало 
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2,09±0,21 дні (в підгрупі 1 – 1,31±0,13дня) і була приблизно однаковою як у 

хворих з норовірусною інфекцією (1,70±0,26 дня) та у пацієнтів з 

аденовірусною ГКІ (2,00±0,45 дня). Максимальна кількість епізодів блювання 

у дітей з ротавірусною ГКІ в середньому становила 4,1±0,46 разів протягом 

доби, при норовірусній ГКІ - 4,50±1,20 разів). Найбільша кількість епізодів 

блювання протягом доби спостерігалася у дітей з аденовірусною ГКІ 

(5,83±1,74 разів). 

Проаналізувавши перші симптоми хвороби у дітей підгрупи 2, ми 

з’ясували, що в більшості дітей з ГКІ, зумовленими вірусами або коінфекцією 

вірусів захворювання починалося з блювання. Так, у дітей з ротавірусною ГКІ 

з блювання хвороба почалася в 21 (60,0±5,28 %) випадках, одночасно 

гіпертермію, діарею і блювання діагностували у 5 (14,29±4,91 %) дітей, у 3 

(8,57±2,73 %) пацієнтів початком хвороби була діарея, у такої ж кількості 

хворих першими симптомами ГКІ були одночасно діарея і блювання. У 2 

(5,71±2,02 %) випадках хвороба почалася з гіпертермії і діареї одночасно, і 

лише в 1 (2,86±0,82 %) випадку першим симптомом ГКІ була гіпертермія. У 

дітей з норовірусною ГКІ блювання стало першою ознакою ГКІ у 4 (40,0±9,49 

%) дітей. У 2 (20,0±5,65 %) дітей хвороба почалася водночас з гіпертермії і 

діареї, така ж кількість ГКІ почалася з діареї і блювання водночас і лише в 

1(10,0±3,11 %) випадку на початку хвороби в дитини спостерігалася лише 

підвищена температура тіла. ГКІ, спричинена вірусною коінфекцією також 

найчастіше починалася з блювання – 9 (52,94±11,12 %) випадків. У 3 

(17,65±4,25 %) випадках у перший день хвороби одночасно реєстрували 

підвищення температури тіла і діарею, у такої ж кількості дітей хвороба  

почалася одночасно з гіпертермії, діареї і блювання і лише у 2 (11,76±4,81 %) 

дітей першим симптомом ГКІ була діарея. 

Вивчивши частоту випадків легкого, середньоважкого та важкого 

перебігу ГКІ, було з з’ясовано, що в більшості пацієнтів хвороба мала важкий 

перебіг. Серед 35 дітей з ГКІ ротавірусної етіології важкість перебігу ГКІ за 

шкалою Весікарі була оцінена < 8 балів в 1 (2,86±0,67 %) дитини, що 
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достовірно менше ніж у підгрупі 1 (4 – 7,55±3,63 %). Середньоважкий перебіг 

захворювання реєстрували в 11 (31,43±4,85 %) пацієнтів, в підгрупі 1 – 13 

(24,53±3,91 %), важкий перебіг ГКІ з оцінкою в 11 і більше балів реєстрували 

в 23 (65,71±7,02 %) пацієнтів, в підгрупі 1 – 36 (67,2±6,41 %). 

При аналізі копрограм з’ясовано, що кількість лейкоцитів у мазку калу в 

пацієнтів з ротавірусною ГКІ в середньому була 5,30±0,71 клітин в полі зору, 

і цей показник був достовірно вищим ніж у хворих з ГКІ, зумовленою 

норовірусом і контрольній групі ( 3,10±0,37 клітин в полі зору, p<0,05). При 

норовірусній ГКІ кількість лейкоцитів у мазку калу була вірогідно нижчою 

ніж при ротавірусній ГКІ і в середньому становила 4,19±0,55 клітин в полі 

зору. У дітей з ГКІ зумовленою вірусною коінфекцією кількість лейкоцитів у 

копрограмі була вірогідно більшою ніж у дітей з норовірусною ГКІ і в 

контрольній групі і в середньому становила 5,55±0,60 клітин в полі зору.  

Зміщення рН в кислу сторону найчастіше спостерігали при ГКІ, 

зумовленій вірусною коінфекцією -16 (76,9±7,3 %), дешо рідше виявляли 

кисле рН у дітей з ротавірусними ГКІ – 39 (70,6±6,1 %). У дітей з 

норовірусною ГКІ лише у 3 (20,0±5,3 %) пацієнтів спостерігали кисле рН 

калу, що майже прирівнювалося до показників рН калу у дітей з контрольної 

групи 2 (15,3±8,1 %). Нормальне рН калу спостерігалося у 8 (53,3±8,8 %) 

дітей з норовірусною ГКІ та у 9 (69,2±12,8 %) у дітей з контрольної групи. 

Підвищений рівень рН понад 7,5 спостерігали у 4(26,7±7,4 %) дітей з 

норовірусною ГКІ та 3 (20,1±8,9 %) у дітей з контрольної групи. Менше 0,25 

% вуглеводів у копрофільтраті було виявлено лише у 3 (5,8±1,3 %) дітей з 

ротавірусною ГКІ, у 2 (13,3±3,8 %) хворих з норовірусною ГКІ, у 5 (23,8±7,2 

%) дітей.  

За результатами низки досліджень [241] було встановлено, що на 

кислотно-лужну рівновагу вмісту кишок і калу впливає мікрофлора кишок. 

При інтенсивному розмноженні бактерій рН калу може зміщуватися в кислу 

сторону, передусім за рахунок інтенсивного бродіння химусу кишок. 

Кислотно-лужний баланс в кишках також залежить і від характеру 
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вигодовування - у дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні і 

отримують збалансовану кількість білків та вуглеводів кислотність калу є 

вірогідно нижчою, ніж у дітей на штучному вигодовуванні [242]. Середнє 

значення рН калу при ротавірусній ГКІ було достовірно нижчим  ніж у 

практично здорових дітей і в середньому становило 5,48±0,61. У дітей з 

норовірусними ГКІ середнє значення рН було майже таким як у групі 

контролю і в середньому становило 6,17±0,83. Найнижче значення РН ми 

отримали у дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією – 5,22±0,56, що 

було достовірно нижче ніж в групі контролю, р<0,05. 

У патогенезі гострих гастроентеритів та їх ускладнень важливу роль 

відіграють порушення гідролізу дисахаридів у тонкій кишці і зміни 

концентрації місцевих чинників захисту - секреторних імуноглобулінів. 

Порушення гідролізу дисахаридів, зумовлене зниженням активності гідролаз 

(лактази, сахарази, ізомальтази) в слизовій оболонці тонкої кишки, сприяє 

нагромадженню в просвіті кишок нерозщеплених вуглеводів. Підвищується 

осмотичний тиск, який приводить до надмірного насичення хімусу водою, 

нерозщеплені дисахариди утилізуються мікрофлорою з утворенням великої 

кількості органічних кислот і вуглекислого газу, що спричиняє водянисті 

пінисті випорожнення [243]. 

Підвищений вміст вуглеводів у копрофільтраті ми спостерігали у дітей з 

ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією (0,38±0,04 %), у хворих з 

ротавірусною інфекцією рівень вуглеводів у копрофльтраті становив 

0,30±0,05 %), незначно нижчим цей показник був при норовірусних ГКІ 

(0,27±0,03 %). У дітей з вірусними ГКІ та ГКІ, зумовленою вірусною 

коінфекцією вміст вуглеводів у копрофільтраті був достовірно вищим, ніж у 

дітей з групи контролю (0,11±0,02, р<0,05). Таким чином, у більшості 

пацієнтів з вірусними ГКІ було діагностовано транзиторну дисахаридазну 

недостатність, яка характеризувалася підвищенням вмісту дисахаридів у 

випорожненнях.  
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Визначаючи вміст вуглеводів у копрофільтраті дітей 19–36 місяців у 

дітей з ротавірусною ГКІ, було встановлено, що середній вміст був 

достовірно вищим ніж у дітей з групи контролю і склав 0,26±0,02 %, у дітей з 

норовірусними ГКІ спостерігалося незначне підвищення вмісту вуглеводів у 

копрофільтраті з його середнім значенням 0,15±0,02 %. Найбільш вираженою 

дисахаридазна недостатність була у дітей з ГКІ, зумовленою вірусною 

коінфекцією, вміст вуглеводів у копрофільтраті в них становив 0,41±0,03 %. 

Вміст вуглеводів у дітей з групи порівняння становив 0,08±0,02 %.  

Оцінку стану місцевого імуннітету слизових оболонок кишок і ротової 

порожниними проводили за показниками концентрації sIgA в копрофільтраті 

та слині дворазово, на початку захворювання і в динаміці, на 10-й день 

захворювання. В перші дні захворювання медіана концентрації sIgA в 

копрофільтраті у дітей з ротавірусною ГКІ в середньому становила 0,07 [0,01-

0,16] г/л і була вірогідно нижчою (p<0,05) ніж в умовно-здорових дітей групи 

контролю - 0,17 [0,10- 0,32 г/л]. Водночас у дітей з ротавірусною ГКІ при 

другому дослідженні виявлено вищі рівні sIgA y копрофільтраті 0,37 [0,22-

0,52] г/л порівняно з першим дослідженням та порівняно з контрольною 

групою. У дітей з норовірусними ГКІ на початку захворювання медіана 

концентрації sIgA на початку захворювання була дещо вищою ніж при 

ротавірусних ГКІ і становила в середньому 0,09 [0,02-0,22] г/л, в динаміці 

хвороби медіана концентрації sIgA дещо підвищується і в середньому 

становить 0,13[0,05-0,34] г/л. У дітей з ГКІ, зумовленою вірусною 

коінфекцією на початку захворювання медіана sIgA була приблизно такою ж 

як в групі контролю і становила 0,15 [0,04-0,27] г/л, проте при повторному 

досліджені зростає більш ніж в три рази і достовірно перевищує вміст sIgA 

при повторному дослідженні у дітей з ротавірусною ГКІ та у дітей з групи 

контролю. 

У дітей підгрупи 2 з ротавірусною ГКІ при обстеженнях на час 

госпіталізації у стаціонар вміст sIgA в копрофільтраті був вірогідно вищим 

(p<0,05) порівняно з пацієнтами підгрупи 1 і дещо вищим ніж у дітей з групи 
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контролю і в середньому становив 0,20 [0,11-0,35] г/л; при повторному 

дослідженні, з інтервалом в 10 днів, встановлено в 4 рази вищі концентрації 

цього імуноглобуліну - 0,83 [0,57-1,31] г/л. У пацієнтів підгрупи 2 з 

норовірусною ГКІ середнє значення sIgA в копрофільтраті при першому 

дослідженні – 0,12 [0,06-0,33] г/л, а при повторному дослідженні було 

вірогідно вищим і становило в середньому 0,21 [0,11-0,37] г/л (p<0,05). 

У дітей підгрупи 2 з ГКІ, зумовленою вірусною коінфекцією при 

першому обстеженні вміст sIgA в копрофільтраті був подібним як в дітей з 

групи контролю і становив 0,14[ 0,05-0,29] г/л, у дітей з групи контролю – 

0,14 [0,08-0,21] г/л, а при повторному дослідженні зріс у 2,5 рази з середнім 

значенням 0,35 [0,11-0,62] г/л і був достовірно вищим ніж при першому 

дослідженні, проте достовірно нижчим ніж у дітей з ротавірусною ГКІ при 

другому дослідженні.  

Отримані нами результати визначення рівня секреторного 

імуноглобуліну А у копрофільтраті співпадають з даними, які публікують 

дослідники Харківського національного медичного університету 

(О.Ольховська, 2015) про те, що у дітей з ротавірусами гастроентеритами у 

гострому періоді хвороби спостерігається суттєве підвищення рівнів sIgА в 

копрофільтратах, що свідчить про напруження в роботі місцевих чинників 

захисту [267- 270]. Водночас ми отримали більш інтенсивний приріст 

концентрації sIgA у відповідь на інфікування вірусами, ніж наведені дані у 

згаданий вище статті. 

Внаслідок порушення цілісності пристінкового слизового шару виникає 

запальний процес в кишках з утворенням недостатньої кількості sIgA. 

Ймовірно, надмірне антигенне навантаження сповільнює елімінацію 

збудника, водночас спостерігається порушення травної, протекторної функції 

епітеліального шару кишки. Підвищення вмісту sIgA в копрофільтраті в 

динаміці у пацієнтів з вірусними ГКІ, порівняно зі здоровими дітьми, можна 

розцінити як адекватну реакцію місцевого імунітету на гострий інфекційний 
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процес у кишках, а знижений рівень цього імуноглобуліну вказує на ризик 

розвитку в них супутніх бактерійних та дисбіотичних порушень. 

Підвищення вмісту sIgA в копрофільтраті у перші дні захворювання 

очевидно зумовлено напруженістю місцевого імунітету для запобігання 

колонізації патогенною чи умовно-патогенною мікрофлорою слизових 

оболонок і для прискорення процесу елімінації збудника. В динаміці хвороби 

рівень цього імуноглобуліну підвищувався і до 10 дня від появи перших 

симптомів хвороби залишався високим і в декілька разів перевищував 

показники контрольної групи. 

Дещо іншу закономірність ми спостерігаємо при визначенні концентрації 

sIgA в слині. При дослідженні слини, відібраної при поступленні дитини на 

стаціонарне лікування, при ротавірусних гастроентеритах у дітей підгрупи 1 

рівень sIgA становив 0,37 [0,24-0,51] г/л і був нижчим ніж у дітей з 

контрольної групи (0,46 [0,21-0,57] г/л), при повторному дослідженні з 

інтервалом в 10 днів встановлено достовірно вищі концентрації цього 

імуноглобуліну з його середнім значенням 0,98 [0,72-1,20] г/л. У пацієнтів 

підгрупи 1 з норовірусною ГКІ середнє значення sIgA в слині становило 0,29 

[0,15-0,36] г/л, через 10 днів спостерігалося наростання вмісту sIgA до 0,44 

[0,23-0,62] г/л. У дітей з ГКІ зумовленою вірусною коінфекцією вміст sIgA в 

динаміці достовірно збільшився від 0,42 [0,34-0,50] г/л до 0,79 [0,53-0,91] г/л. 

Подібну динаміку концентрації sIgA в слині виявлено і у дітей підгрупи 

2. При дослідженні слини забраної у дітей з ротавірусною ГКІ в перший день 

стаціонарного лікування виявлено sIgA в концентрації 0,63 [0,43-0,72] г/л, що 

незначно перевищувало вміст sIgA у дітей з контрольної групи (0,55 [0,32-0,7] 

г/л). В динаміці на 10 день спостерігалося достовірне зростання даного 

показника майже в 3,5 разів з його середнім значенням 2,17 [1,63-2,41] г/л. У 

дітей з норовірусною ГКІ на початку захворювання вміст sIgA становив 0,57 

[0,39-0,80] г/л, в динаміці через 10 днів спостерігалося незначне збільшення 

sIgA в слині до 0,71 [0,53-0,82] г/л, проте достовірності не було встановлено. 

У дітей з ГКІ, зумовленими вірусною коінфекцією в перший день 
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стаціонарного лікування вміст sIgA був дещо нижчим ніж у дітей з вірусними 

ГКІ і в дітей з групи контролю і становив 0,51 [0,30-0,65] г/л. На десятий день 

від початку лікування концентрація sIgA в слині зросла до 1,47 [1,21-1,79] г/л.  

У пацієнтів підгрупи 1 з ротавірусною ГКІ рівень IFN-α в копрофільтраті 

протягом перших годин від появи симптомів захворювання становив 6,21 

[4,12-9,35] пг/мл, в динаміці захворювання продукція IFN-α у слизовій 

оболонці кишок зростала, вміст цитокіну в копрофільтраті вірогідно 

підвищився до 12,55 [8,51-15,38] пг/мл. У пацієнтів з норовірусною ГКІ на 

початку хвороби вміст IFN-α був дещо вищим ніж у дітей з ротавірусною ГКІ 

і становив 8,02 [5,06-11,34] пг/мл. В динаміці через 10 днів ми спостерігали 

підвищення більше ніж у 3 рази вмісту IFN-α  в копрофільтраті. У дітей з ГКІ, 

зумовленими вірусною коінфекцією при поступленні на стаціонарне 

лікування вміст IFN-α був найнижчим серед обстежених дітей і становив в 

середньому 5,13 [3,05-9,21] пг/мл. В динаміці захворювання продукція IFN-α 

у слизовій оболонці кишок зростала до 15,44 [10,13-20,61] пг/мл.  

У дітей підгрупи 2 рівень IFN-α в копрофільтраті у дітей з ротавірусною 

ГКІ становив 8,36 [5,10-12,72] пг/мл. В динаміці через 10 днів вміст IFN-α в 

копро фільтраті зріс до 16,37 [9,22-21,80] пг/мл. У пацієнтів з норовірусною 

ГКІ при першому дослідженні ми отримали результат про середній вміст IFN-

α в копрофільтраті 7,99 [4,67-13,30] пг/мл. На десяту добу від початку 

лікування спостерігалося достовірне, майже в 3 рази зростання вмісту IFN-α, 

подібну закономірність ми спостерігали і в дітей з ГКІ, зумовленими 

вірусною коінфекцією. В перший день стаціонарного лікування рівень IFN-α 

в копрофільтраті був найнижчим і становив 6,85 [4,72-11,03] пг/мл, при 

повторному дослідженні реєстрували достовірне підвищення вмісту IFN-α з 

його середнім значенням 19,16 [11,55-27,20] пг/мл.  

Методом багатофакторної регресії встановлено симптоми та показники 

перебігу захворювання, які пов’язані з підвищенням рівню ІFN-α в 

копрофільтраті. Статистично достовірний зв'язок з підвищенням рівнів ІFN-α 

встановлено між частотою блювання (β=2,60, р<0,05), тривалістю блювання 
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(β =0,55, р<0,05), кратністю діарейних випорожнень за добу (β =1,07, р<0,05). 

Між іншими ознаками, які були включені до регресійного аналізу 

статистично достовірні коефіцієнти регресії не встановлено.  

Встановлено, що у дітей підгрупи 1 і підгрупи 2 з ГКІ, які спричинені 

коінфекцією вірусів, концентрація вуглеводів у випорожненнях, рівні sIgA у 

копрофільтраті були вищими, а рівні  IFN-α у копрофільтраті нижчими, ніж у 

пацієнтів, у яких у калі виявлено антиген лише одного вірусу. Це 

підтверджено позитивним кореляційним зв’язком (r=0,412, p<0,05) між 

кількістю антигенів вірусів у випорожненнях і концентрацію вуглеводів у 

копрофільтраті, підвищений вміст яких свідчить про розвиток дисахаридазної  

недостатності. Особливостями місцевої імунної відповіді у дітей з наявністю 

антигенів декількох вірусів у калі були зниження продукції IFN-α у 

копрофільтраті на початку хвороби (про це свідчать негативні коефіцієнти 

кореляції між IFN-α і кількістю антигенів вірусів – r = - 0,282, p<0,01) та 

достовірне наростання цього цитокіну в динаміці захворювання (r=0,583, 

p<0,05), зниження концентрації секреторного IgA у копрофільтраті (r=  - 0,791, 

p<0,05) на початку хвороби при достовірно вищому вміст секреторного IgA у 

слині (r=0,622, p<0,05).  

Було виявлено статистично достовірні (p<0,05) кореляційні зв’язки між 

важкістю гастроентеритів, оціненою в балах за шкалою Весікарі та деякими 

результатами імунологічних й біохімічних досліджень. Позитивні кореляційні 

співвідношення між важкістю гастроентеритів та концентрацією глюкози у 

калі (r=0,162, p<0,05) відображають патофізіологічні механізми секреторних 

діарей: у пацієнтів з важким перебігом хвороби вірогідно частіше 

спостерігалася лактазна недостатність яка проявлялась клінічно частими 

водянистими випорожненями і характеризувалась підвищенням вмісту 

глюкози у копрофільтраті. Водночас клітини епітелію кишок у відповідь на 

інвазію вірусів починають активно продукувати інтерферони – в першу чергу 

INF-α, концентрація якого була вірогідно вищою у пацієнтів з важчим 

перебігом вірусних гастроентеритів (r=0,351, p<0,05). 
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З метою оптимізації протоколів лікування ГКІ, нами було запропоноване 

комплексне лікування ГКІ у дітей раннього віку, які спричинені вірусами або 

коінфекцією вірусів. Лікувальний комплекс передбачав додаткове 

призначення до лікування, що проводилося відповідно до затверджених 

протоколів лікування, двох препаратів – цинк сульфату і лактазовмістного 

препарату [202, 245, 246]. Ці засоби призначали з першого дня перебування 

хворих у стаціонарі протягом 7 днів. З метою оцінки ефективності 

запропонованої терапії з основної групи було сформовано основну підгрупу з 

26 дітей віком 12 - 24 міс.: 17 хворих з ротавірусними ГКІ, 9 пацієнтів з 

ротавірусно-норовірусною коінфекцією. Підгрупу порівняння склали 19 дітей 

основної групи у яких були виділено аналогічні збудники, які отримували 

лікування відповідно до протоколу лікування, затвердженого МОЗ України.  

Дослідженнями, які проводились протягом останніх років встановлено, 

що дія сульфату цинку в основному проходить у тонкій кишці, де він інгібує 

індуковану 3-5-цАМФ хлоридзалежну секрецію рідини. Пригнічення цAMP-

індукованої секреції хлоридів пов’язують з пригніченням базолатеральних 

калієвих канальців, проте без вираженого впливу на кальцій-опосередковані 

калієві канальці [246].  

Для корекції лактазної недостатності у дітей раннього віку єдиним 

зареєстрованим в Україні препаратом лактази, є «Мамалак» (виробництва 

National Enzyme Company, США) [202,250,251] . Форма випуску — краплі, які 

містять фермент лактазу (Aspergillius oryzae), 1 мл розичну Мамалак містить 

3000 ALU лактази, 1 крапля відповідно - 150 ALU.  

Діти основної групи отримували препарат лактази, відповідно до 

рекомендації виробника, під час годування з розрахунку від 750 до 1500 ALU,  

цинк сульфат екстемпорального виготовлення призначався у дозі 10 мг  двічі 

на добу, препарати призначали одномоментно. Розраховану кількість крапель 

лактазовмісного препарату і сульфат цинку у порошку додавали у першу 

порцію зцідженого грудного молока (50-75 мл), після чого продовжувалося 

годування грудьми.  
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Базисна терапія в умовах стаціонару містила в собі проведення 

регідратаційної (оральної та / або інфузійної) та дезінтоксикаційної терапії, 

противірусної терапії і застосування пробіотичних препаратів. Обсяг і 

характер базисної терапії у дітей основної та контрольної групи не мав 

істотних відмінностей. Спостереження за дітьми з визначенням усіх основних 

клінічних показників здійснювалося впродовж усього часу їх перебування на 

стаціонарному лікуванні.  

Тривалість основних клінічних симптомів ГКІ, спричинених вірусами: 

блювання, гарячка, діарея, у дітей з основної групи достовірно нижча, ніж у 

дітей з групи порівняння. Так, діарея тривала 3,66±0,21 доби у дітей, які 

отримували лактазовмістний препарат і цинк сульфат та достовірно довше - 

4,26±0,17 доби (p<0,05) у дітей, в комплексне лікування котрих не було 

включено ці препарати. Тривалість блювання в обох підгрупах були 

однаковими 1,5±0,11 доби та 1,6±0,07 доби відповідно. Гарячка тривала 

1,86±0,09 доби у дітей з ГКІ, у яких у лікування додатково включали 

лактазовмістний препарат і сульфат цинку. У підгрупі порівняння гарячка 

тривала дещо довше – 2,48±0,15 доби (р<0,05). Здуття живота та метеоризм 

турбували дітей достовірно (р<0,01) довше, 3,27±0,26 доби, без використання 

лактазовмістного препарату і сульфат цинку. Характер випорожнень 

нормалізувався дещо швидше у пацієнтів, яких лікували з використанням 

запропонованого лікувального комплексу.  

За результатами комплексної оцінки важкості перебігу гострих 

гастроентеритів за шкалою Vezikari встановлено, що протягом першої доби 

захворювання діти основної підгрупи і підгрупи порівняння за важкістю 

захворювання вірогідно не відрізнялися, проте в динаміці, на 5 добу 

лікування стан дітей основної групи був розцінений як менш важкий (сума 

балів в середньому становила 10,17±1,01 бали). Водночас покрашення стану 

на 5 добу захворювання відмічено лише у 13 пацієнтів (48,2 %) з підгрупи 

порівняння, а сума балів за шкалою Vezikari в середньому становила 
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12,40±1,32 бали, що достовірно (p<0,05) перевищувало цей показник у дітей 

основної підгрупи. 

 Таким чином призначення дітям з гострими вірусними 

гастроентеритами, додатково, на тлі базового, передбачено протоколом 

лікування препаратів цинк сульфату і лактазовмістного препарату сприяло 

швидшій нормалізації стану хворих, зменшенню важкості гастроентериту, що 

виражено у статистично достовірному зменшенню кількості балів за шкалою 

Vezikari та за низкою лабораторних і імунологічних показників: вірогідному 

підвищенню вмісту секреторного імуноглобуліну А у копрофільтраті, 

зменшенню кількості вуглеводів у випорожненнях, зміні кислотно-лужної 

рівноваги калу у лужну сторону.  

На підставі вищевикладеного, можна зробити висновок про доцільність 

включення у існуючі схеми лікування дітей раннього віку з ГКІ, 

спричиненими вірусами, запропонованого нами комплексного лікування, яке 

скероване на зменшення клінічних проявів хвороби та швидшу нормалізацію 

порушень імунологічного статусу. Призначений комплекс лікувальних 

заходів добре толерується дітьми не призводить до побічних дій. Дотримання 

запропонованих принципів лікування дозволило швидше досягнути одужання 

дітей та зменшити тривалість перебування їх у стаціонарі. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Гостра кишкова інфекція у дітей залишається актуальною медико-соціальною 

проблемою у всьому світі. В Україні ГКІ за рівнем захворюваності займають 

друге місце після гострих респіраторних вірусних інфекцій, а у структурі 

дитячої смертності від інфекційних причин гострі кишкові інфекції посідають 4-

те місце. Серед захворілих на ГКІ 60-80 % складають діти раннього віку, у них 

хвороба здебільшого характеризуються середньоважким і важким перебігом і 

нерідко несприятливим прогнозом. Основні питання імунопатогенезу, 

діагностики, ускладнень, терапії спричинених вірусами ГКІ, залишаються до 

кінця нез’ясованими та потребують подальшого поглибленого вивчення. 

2. Для діагностики ГКІ вірусної етіології використовували молекулярно-

генетичні методи дослідження, які є найбільш чутливими і розкривають спектр 

етіологічник чинників, крім ротавірусів виявляли: норо-, адено-,астровіруси, які 

в Україні часто не діагностують. У структурі ГКІ у дітей раннього віку домінує 

ротавірусна інфекція. Ротавірус є етіологічним чинником ГКІ у 50,3 % дітей 

віком 1–36 міс., норо вірус – у 14,3 %, коінфекція двох і більше вірусів – у 22 %. 

Адено- та астровірус – у 13,4 %. У 71,4 % дітей віком 1–18 міс. та 88,2 % дітей 

віком 19–36 міс. ротавірус є одним з компонентів вірусної коінфекції. 

3. Важкий перебіг вірусних ГКІ діагностовано у 59,1% дітей віком 1-18 міс. і у 

61,4 % дітей віком 19-36 міс. Незалежно від етіології ГКІ, важкий загальний 

стан дітей утримувався протягом 4-5 діб. У дітей підгрупи 1 з ротавірусними 

ГКІ достовірно довше тривала гіпертермія – 4,29±0,25 дня, порівняно з іншими 

ГКІ, (p<0,05); тривалість діареї достовірно довшою була у дітей підгрупи 2 з 

аденовірусною ГКІ – 7,25±0,97 дня (p<0,05) ніж у дітей з норо вірусною ГКІ та 

ГКІ, зумовлених вірусною коінфекцією.  

4. Синдром транзиторної дисахаридазної недостатності у дітей  віком 1-18 міс. з 

ротавірусними ГКІ, діагностовано у 94,3±6,5 % пацієнтів, а з норовірусними ГКІ 



152 

 

у 86,7±5,3 %, частіше, ніж у дітей з ГКІ, які були спричинені коінфекцією 

вірусів (76,9±4,4 %). Водночас у дітей віком 19-36 міс. частота дисахаридазної 

недостатності не залежала від етіологічних чинників хвороби і спостерігалась в 

середньому в 97,1±11,2 % хворих. Дисахаридазна недостатність, що виникає у 

дітей з ГКІ вірусної етіології зумовлює важкий перебіг хвороби і потребує 

корекції. 

5.У дітей з  ГКІ, які спричинені ротавірусом і норовірусом, як при першому 

обстеженні так і в динаміці, виявлено в 2,6 разів нижчий рівень секреторного 

імуноглобуліну А у копрофільтраті та в 1,8 разів нижчий рівень секреторного 

імуноглобуліну А у слині, порівняно хворими, в яких було діагностовано  ГКІ, 

спричинену коінфекцією вірусів, (p<0,05). Через недостатню продукцію 

секреторного імуноглобуліну А діти з ротавірусною і норовірусною ГКІ 

становлять групу ризику щодо розвитку супутніх бактерійних захворювань і 

дисбіотичних порушень кишечнику. 

6. Встановлено, що продукція альфа-інтерферону у слизовій оболонці кишок в 

динаміці захворювання наростала, інтенсивність підвищення рівнів ІFN-α в 

копрофільтраті залежала від етіологічного чинника і віку хворих. Так у дітей 

віком 1–18 міс. концентрація ІFN-α в копрофільтраті вірогідно збільшилася – з 

8,02 [5,06-11,34] пг/мл до 26,70 [21,03-34,70] пг/мл при норовірусних ГКІ,  з 5,13 

[3,05-9,21] пг/мл до 15,44 [10,13-20,61)] пг/мл  при вірусній конфекції, (p<0,05). 

У дітей віком 19-36 міс. з ГКІ вірусної етіології рівень ІFN-α в динаміці хвороби 

підвищився  у 2,5 - 3 рази. Достовівно вищі показники рівня ІFN-α в 

копрофільтраті дітей з вірусними ГКІ (на 10-й день від початку лікування) 

порівняно з групою контролю  - 9,48 [5,02-13,27] вказують на неповну 

елімінацію віруса і лише  тенденцію до відновлення імунітету. 

7. Призначення дітям з гострою кишковою інфекцією, спричиненою вірусами, 

препарату сульфат цинку і лактазовмістного препарату  сприяло швидшому (на 

1,7±0,2 дня) покращенню стану хворих, зменшенню ступеня важкості 



153 

 

гастроентериту та покращенню низки  лабораторних  показників: у вірогідному 

підвищенні у 7 разів рівня sIgA в копрофільтраті, зменшенню на 50 % вмісту 

вуглеводів у випорожненнях, нормалізації показників кислотно-лужної 

рівноваги калу. 
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ПРАКТИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для  оцінки важкості перебігу ГКІ у дітей перших трьох років життя 

рекомендуємо використовувати бальну шкалу T.Vezikari та  водночас визначати 

вміст дисахаридів у випорожненнях. 

2. Дітям віком 12-24 міс. з гострим вірусним гастроентеритом для 

запобігання маніфестації вторинної лактазної недостатності і своєчасної її 

корекції рекомендовано застосовувати  препарат  цинк сульфату в дозі 10 мг 

двічі на добу і препарат лактази по 5–10 крапель (по 750 - 1500 одиниць) під час 

кожного годування дитини  протягом 7-10 днів. 
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