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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВСК – вільний секреторний компонент  

ГКІ – гострі кишкові інфекції  

ГКК – гострий кишковий клебсієльоз  

ЕТ – ендотоксин 

ІТШ – інфекційно-токсичний шок 

ІФА – імуно-ферментний аналіз 

КУО – колонієутворюючі одиниці 

ЛПС – ліпополісахарид  

МСМ – молекули середньої маси 

РА – реакція аглютинації 

УПБ – умовно-патогенні бактерії 

УПЕ – умовно-патогенні ентеробактерії 

SIgA – секреторний імуноглобулін А 

IL-10 – інтерлейкін 10  

TNF-α – тумор некротизувальний фактор-альфа 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) залишаються 

надзвичайно актуальною проблемою сучасної дитячої інфектології. На 

особливу увагу заслуговують ГКІ у дітей раннього віку [1]. Адже власне в 

цьому віці у зв’язку з незрілістю механізмів імунного захисту і 

неспецифічної резистентності організму ГКІ характеризуються значною 

частотою розвитку тяжких форм хвороби, потенційно небезпечних навіть в 

плані летального наслідку, особливо в періоді новонародженості [2,3].  

Завдяки сучасним досягненням мікробіології, вірусології та імунології 

встановлено неухильне розширення спектру етіологічних чинників ГКІ [4]. 

Істотне місце належить вірусам, ідентифікованим при гострих діарейних 

захворюваннях. З-поміж них найбільшу увагу дослідників привертають 

ротавіруси [5,6,7,8], норавіруси [9,10,11], саповіруси [12,13], астровіруси [14] 

та інші. 

Попри безперечність поглядів щодо спричинення гострих діарейних 

захворювань патогенними бактеріями, роль умовно-патогенних бактерій 

(УПБ) як етіологічних чинників ГКІ на сьогодні залишається дискусійною. 

Виділення УПБ при ГКІ здебільшого вважають проявом локальних 

дисбіотичних порушень [15,16,17]. Проте в останні роки натрапляємо на 

повідомлення про спричинення гострих кишкових інфекцій УПБ у осіб 

різних вікових груп [18,19]. 

Серед УПБ, як етіологічних чинників ГКІ у дітей раннього віку, нашу 

увагу привернули бактерії родини Klebsiella (K.), зокрема K.  pneumonіаe. 

Йдеться про гострий кишковий клебсієльоз (ГКК). Доречно зазначити, що 

крім ГКІ, спричинених K.  pneumonіаe, за публікаціями останніх десятиріч, 

немає органу, з якого за наявності патологічного процесу не було б виділено 

клебсієлу [20]. На особливу увагу заслуговують генералізовані форми 

клебсієльозної інфекції [21] з формуванням гнійно-деструктивних вогнищ – 
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некротичного фасциїту [22], абсцесу печінки [23]. Варто зазначити, що тяжкі 

форми клебсієльозної інфекції розвиваються здебільшого на тлі обтяженого 

преморбідного фону.  

Спричинені ендотоксинами K.  pneumonіаe місцеві зміни на рівні 

слизової оболонки кишок започатковують послідовний ланцюг розладів 

системного гомеостазу. Своєчасна елімінація токсичних субстанцій збудника 

хвороби та індукованих ними розладів метаболізму аргументують 

необхідність якомога раннього проведення відповідних детоксикаційних 

заходів, що може бути досягнуто застосуванням ентеросорбентів. 

Детоксикаційна дія останніх охоплює, як токсичні субстанції самого 

збудника, так і індукованого ними надлишку токсичних метаболітів 

середньої молекулярної маси (МСМ). З огляду на співзвучність ступеня 

накопичення надлишку токсичних метаболітів в різних біологічних рідинах 

вміст МСМ при ГКІ визначали у ротовій рідині [24]. Оскільки місцем 

започаткування інфекційного процесу при ГКІ є слизова оболонка тонкої 

кишки, варіант перебігу хвороби значною мірою визначається 

функціональним станом локального імунітету, головним чином за участі 

секреторного імуноглобуліну А (SIgA) [25]. Беручи до уваги взаємозв’язок 

всіх ланок імунної системи, що забезпечується за участі медіаторів 

міжклітинних зв’язків, а саме цитокінів, вважали за доцільне оцінити стан 

системного імунологічного гомеостазу за показниками їх вмісту у сироватці 

крові [26, 27]. Вищевикладене визначило мету нашого дослідження. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького “Захворювання органів травлення у 

дітей вірусно-бактерійного генезу” (державний реєстраційний номер 

0108U001139). 

Мета дослідження: на основі даних клініко-епідеміологічних 

спостережень, результатів бактеріологічних досліджень, динаміки показників 
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ступеня ендотоксикозу та розладів імунного гомеостазу підтвердити 

етіологічну причетність Klebsiella pneumonіаe до гострого діарейного 

захворювання у дітей раннього віку та довести ефективність застосування в 

комплексному лікуванні хворих на гострий кишковий клебсієльоз 

ентеросорбенту діоксиду кремнію.  

Завдання дослідження. 

1. Вивчити епідеміологічні закономірності та клінічні прояви різних 

варіантів перебігу ГКК у дітей першого року життя. 

2. З’ясувати інформативність змін вмісту МСМ у ротовій рідині як тесту 

оцінки ступеня ендотоксикозу та прогнозування розвитку ускладнень у 

хворих на ГКК. 

3. Визначити детермінованість різних варіантів клінічного перебігу ГКК 

функціональною спроможністю локальних механізмів імунного захисту за 

показниками вмісту SIgA в копрофільтратах. 

4. Оцінити зміни розладів системного імунітету за показниками змін 

вмісту у сироватці крові цитокінів прозапальної (TNF-α) та протизапальної 

(IL-10) дії при ГКК.  

5. Вивчити безпосередній вплив препарату на K.  pneumonіаe в 

лабораторних умовах та клінічну ефективність ентеросорбенту діоксиду 

кремнію в комплексному лікуванні ГКК. 

Об’єкт дослідження: гострі кишкові інфекції, спричинені 

K.  pneumonіаe, у дітей раннього віку.  

Предмет дослідження: епідеміологічні та клінічні аспекти ГКК у дітей 

раннього віку; параклінічні критерії верифікації діагнозу, оцінки ступеня 

ендотоксикозу, функціональної спроможності локальних механізмів 

імунного захисту, розладів системного імунунного гомеостазу за вмістом 

цитокінів у сироватці крові; оптимізація підходів до комплексного лікування 

ГКК. 

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні, бактеріологічні; 

біохімічні маркери ендотоксикозу (вміст токсичних метаболітів середньої 
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молекулярної маси сироватки крові та ротової рідини); імунологічні 

(наявність в сироватці крові автоантитіл до K. pneumoпіае, виділеної з 

випорожнень, секреторні імуноглобуліни A (SIgA) у копрофільтратах, 

цитокіни сироватки крові); методи досліджень, проведені in vitro, щодо 

безпосереднього впливу діоксиду кремнію на K.  pneumonіаe та чутливість її 

до антибіотиків; статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Підтверджено етіологічну 

причетність K. pneumoпіае до гострого діарейного захворювання у дітей 

першого року життя.  

Доведено, що інформативним критерієм оцінки ступеня тяжкості 

клінічної форми ГКК є підвищення вмісту токсичних метаболітів середньої 

молекулярної маси в сироватці крові та ротовій рідині. Принципова 

спільність закономірностей змін показників вмісту цих токсичних 

метаболітів у сироватці крові та ротовій рідині дає змогу визначити ступінь 

тяжкості ГКК за їх вмістом лише у ротовій рідині, не вдаючись до 

інвазивного методу отримання сироватки крові. 

Вперше з’ясовано, що неспівзвучність підвищення вмісту МСМ у 

ротовій рідині з позитивною динамікою клінічних проявів ГКК, 

констатованої в динаміці хвороби, є прогностичним критерієм розвитку 

ускладнень на доклінічному етапі їх маніфестації. 

Підтверджено визначальну роль функціональної спроможності 

локальних механізмів імунного захисту при ГКК. Наростання вмісту SIgA в 

копрофільтратах уже на 4-5-й день лікування властиве гострому циклічному 

перебігу хвороби. Вірогідне підвищення в копрофільтратах SIgA, що настає 

лише в періоді ранньої реконвалесценції на 8-10-й день лікування 

віддзеркалює затяжний перебіг ГКК.  

З’ясовано, що у хворих з верифікованим діагнозом ГКК, як за наявності, 

так і відсутності дисбіотичних порушень та хворих з ГКІ нез’ясованої 

етіології спостерігається вірогідне підвищення вмісту прозапального 

цитокіну TNF-α в сироватці крові. Між вихідними та констатованими в 



 9 

динаміці хвороби показниками вмісту TNF-α у хворих досліджуваних груп 

наявний прямий кореляційний зв’язок Кендала-Тау τ, тісний (τ=0,83) або, 

середньої сили (відповідно τ =0,38 та τ =0,54). Щодо змін вмісту у сироватці 

крові IL-10 аналогічних кореляційних зв’язків не виявлено. Лише при ГКК, 

що клінічно маніфестував за відсутності дисбіотичних порушень, 

спостерігається вірогідне зниження цього показника. 

В лабораторних умовах доведено, що діоксид кремнію сприяє 

підвищенню чутливості K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів. 

Доведено клінічну ефективність ентеросорбенту діоксиду кремнію, 

залученого в комплексне лікування ГКК у дітей раннього віку та позитивний 

вплив препарату на функціональну спроможність локальних механізмів 

імунного захисту. 

Практичне значення отриманих результатів. Верифікація діагнозу 

ГКК дає змогу зменшити частку хворих з нез’ясованим діагнозом гострої 

кишкової інфекції у дітей раннього віку.  

Доцільне визначення в динаміці хвороби вмісту МСМ у ротовій рідині 

для оцінки ступеня тяжкості та варіантів клінічного перебігу ГКК і 

прогнозування  розвитку ускладнень у хворих на ГКК на доклінічному етапі 

їх маніфестації (патент на корисну модель № 79262 від 10.04.2013 р.). 

Клінічна ефективність ентеросорбенту діоксиду кремнію та позитивний 

вплив препарату на стан цитопротективної спроможності слизової оболонки 

кишок аргументують доцільність залучення його в комплексне лікування 

ГКК.  

Результати досліджень впроваджені в клінічну практику Львівської 

обласної інфекційної клінічної лікарні, Чернівецької обласної клінічної 

дитячої лікарні, Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні, в 

навчальний процес Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького та Буковинського державного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначено напрямок 

наукового дослідження, проведено аналітичний огляд літератури, здійснено 
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патентно-інформаційний пошук, сформульовані мета і задачі дисертаційної 

роботи. Проведено комплексне клініко-епідеміологічне обстеження хворих. 

Проаналізовано результати бактеріологічних, біохімічних, імунологічних 

досліджень. Лабораторні дослідження щодо з’ясування механізмів 

позитивної дії застосованого діоксиду кремнію проведено за спеціальними 

методиками, розробленими за співавторства дисертанта. Узагальнено 

результати досліджень, обґрунтовано висновки і практичні рекомендації. 

Підготовлено матеріали для публікацій, оформлено дисертаційну роботу, усі 

розділи якої написані автором самостійно.  

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи 

викладені та обговорені на науково-практичній конференції і пленумі 

Асоціації інфекціоністів України “Досягнення і проблеми клінічної 

інфектології” (м.Тернопіль, 2008 р.), Конгресі до 122-річчя від дня 

народження Академіка Л.В.Громашевського “Поєднані інфекції та 

паразитарні хвороби” (м.Чернівці, 2009 р.), VIII з’їзді інфекціоністів України 

(м. Вінниця, 2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

інфекціоністів (м. Ужгород, 2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній 

конференції і пленумі Асоціації інфекціоністів України “Вірусні хвороби. 

ВІЛ-інфекція / СНІД” (м. Алушта, 2013 р.). 

Публікації. Матеріали дисертації викладені в 13 опублікованих 

наукових працях, з них 5 статей у фахових журналах, рекомендованих ДАК 

України для публікації матеріалів дисертаційних досліджень, 1 стаття в 

закордонному виданні, 6 – в матеріалах профільних науково-практичних 

конференцій, конгресів; одержано патент на корисну модель № 79262 від 

10.04.2013 р. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДІТЕЙ НА 

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Гострі кишкові інфекції: етапи мінливості етіологічної структури, 

можливості та дискусійні аспекти верифікації діагнозу окремих нозологічних 

форм.  

 

В структурі інфекційної патології ГКІ займають одне з провідних місць, 

як за рівнем захворюваності, так у зв’язку з нанесенням економічного збитку 

суспільству [28, 29 ]. Переважну більшість хворих на ГКІ становлять діти 

раннього віку, насамперед першого року життя [30, 31, 2]. Адже незрілість 

механізмів імунологічного захисту і неспецифічної резистентності організму 

визначають схильність дітей цього віку до захворювання, значної частоти 

розвитку в них тяжких форм хвороби, потенційно небезпечних навіть у плані 

настання летального наслідку [3].  

Оскільки варіант клінічної маніфестації кожної інфекційної хвороби є 

результатом інтегральної взаємодії збудника та макроорганізму, упродовж 

певного часового проміжку (роки – десятиліття) складові частини 

інтегральної системи змінюються, що накладає відбиток на результат їх 

взаємодії. Відтак еволюція інфекційних  хвороб – явище закономірне[32]. 

Починаючи з 40-х років минулого століття, серед ГКІ найбільш 

поширеною на території колишнього Радянського Союзу була бактерійна 

дизентерія. Значна поширеність та тяжкість перебігу бактерійної дизентерії 

були підставою для розроблення методів активної імунізації, неефективність 

якої була підтверджена згодом практикою. Для запобігання захворювання на 

дизентерію, як і інші ГКІ, достатньо виключити можливість реалізації 

фекально-орального механізму передавання збудника.  
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Особливе занепокоєння викликала захворюваність на дизентерію у дітей, 

особливо раннього віку. Втілення в практику лікування дизентерії 

антибактерійних середників дало змогу досягти позитивних результатів 

лікування та зменшити показники смертності. 

Попри позитивні результати щодо лікування хворих на дизентерію 

антибактерійними препаратами у 60-і роки занепокоєння викликають ГКІ, 

спричинені ентеропатогенними штамами кишкової палички [33,34]. 

Стосовно цих захворювань натрапляємо на термінологічне розмаїття щодо 

цієї нозологічно однорідної групи ГКІ: колідиспепсія, колієнтерит, кишкова 

коліінфекція, ешерихіоз та ін. [35,36]. Властиві коліентериту швидкі темпи 

прогресування розладів гомеостазу, спричинені кишковим токсикозом та 

ексикозом, зумовлювали високу летальність, особливо в перші роки 

поширення цієї ГКІ серед дітей. Найтяжчим перебігом характеризувалися 

асоційовані форми ешерихіозних захворювань [35]. Серед мікробів-

асоціантів першорядне значення належало стафілококам. Власне в ці роки 

стафілококові захворювання з ураженням різних органів набули широкого 

поширення [37]. Застосування антибіотиків та інших хіміотерапевтичних 

середників сприяло, очевидно, селекції бактерій, резистентних до цих 

препаратів. У цій ситуації йдеться про активацію стафілококової інфекції на 

фоні широкого та тривалого застосування пеніциліну, до якого стафілокок 

резистентний. Яскравим віддзеркаленям викладених вище даних є значне 

поширення стафілококових захворювань у 50-60-і роки, передусім у дітей 

першого року життя [38].  

Відомо, що у зв’язку з незрілістю систем неспецифічної резистентності 

організму та імунологічного захисту діти раннього віку, особливо перших 

місяців життя, найбільш сприйнятливі до розвитку клінічно маніфестних 

інфекційних хвороб. Одночасне або послідовне потрапляння в організм 

дитини раннього віку декількох, не лише патогенних, але й умовно-

патогенних бактерій зумовлює значний ризик розвитку тяжкого інфекційного 

процесу бікаузального ґенезу. 
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За даними розтинів, проведених у Львові упродовж 1959-1970рр. 

кишкова коліінфекція у поєднанні з стафілококовою була причиною 

летального висліду у 24,8 % дітей першого року життя. При вказаних 

асоційованих формах кишкової коліінфекції виявлялися фіброзно-некротичні 

зміни і значне пригнічення процесів регенерації [35].  

З середини 70-х років серед ГКІ у дітей значного поширення набув 

сальмонельоз [39,40]. У дітей першого року життя часто розвивалися тяжкі та 

генералізовані форми сальмонельозу із розвитком інфекційно-токсичного 

шоку (ІТШ) [41], септикопіємічних вогнищ [42], зокрема гнійного менінгіту 

[43,44,45]. Ріст захворюваності на сальмонельоз супроводжувався швидким 

розвитком резистентності різних серотипів збудника до антибактерійних 

середників, що широко застосовувалися у лікуванні хворих на сальмонельоз. 

Стійкість сальмонел до антибактерійних середників та дезінфектантів 

неухильно посилювалася, що сприяло розвитку внутрішньолікарняних 

спалахів захворювання, особливо небезпечних для новонароджених та дітей 

перших місяців життя [39,46]. 

Крім сальмонельозу-моноінфекції, значного поширення набувають його 

асоційовані форми [47] Серед мікробів-асоціантів, поряд із стафілококами, 

привертають увагу умовно-патогенні ентеробактерії (УПЕ) – клебсієла, 

протей, синьогнійна паличка, цитробактер та ін. [48,49]. Останні за даними 

численних публікацій, дедалі частіше спричиняють ГКІ [50,51,52].  

Особливо небезпечні внутрішньолікарняні інфекції, спричинені УПБ, 

для пологових будинків, реанімаційних відділень, дитячих соматичних та 

інфекційних стаціонарів, усіх відділень хірургічного профілю. Серед 

етіологічних чинників внутрішньолікарняних інфекцій констатовано суттєве 

збільшення частоти грамнегативних бактерій, включаючи умовно патогенні 

ентеробактерії, неухильний ріст їх поліантибіотикорезистентності [53,54]. 

Серед УПБ, як етіологічних чинників ГКІ та захворювань іншої 

локалізації, на особливу увагу заслуговують бактерії сімейства Klebsiella (K.), 

насамперед різні серовари виду K. pneumoniae [20,55]. Клебсіелами ці 
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мікроорганізми названо в честь німецького дослідника Е. Клебса, який 

вперше виявив їх у 1875 р. у бронхіальних секретах та легеневій тканині при 

крупозній пневмонії. У 1882 р. ідентичний щодо морфологічних ознак 

мікроорганізм виділив E. Fridlender у чистій культурі з уражених органів від 

померлих від крупозної пневмонії. Цей, детально вивчений та описаний 

Фрідлендером, мікроорганізм було визнано одним із збудників крупозної 

пневмонії і названо бактерією (паличкою, клебсієлою) Фрідлендера. Проте 

вже в найближчі роки підходи щодо трактування бактерії Фрідлендера як 

специфічного збудника крупозної пневмонії почали змінюватися. У зв’язку з 

тим, що K. pneumoniae почали виділяли з різних ділянок локальних 

запальних процесів, етіологічна роль її як збудника крупозної пневмонії 

піддається сумніву, а згодом навіть нівелюється. При цьому у разі виділення 

K. pneumoniae при крупозній пневмонії її сприймають як патогенну, з інших 

органів – як умовно-патогенну.  

Варто наголосити, що пошкоджувальну дію K.  pneumonіаe переконливо 

підтверджено даними лабораторних дослідженнь [56,57,58], зокрема щодо 

штамів, виділених від хворих з випорожнень при діарейних захворюваннях 

[59,60]. В цьому плані переконливими є також дані результатів 

експериментальних досліджень [61,62]. 

За публікаціями останніх десятиріч, немає органа, з якого при наявності 

патологічного процесу не було б виділено клебсієлу [20]. Йдеться про 

клебсієльозні ураження різних систем організму, зокрема ренальної видільної 

[63,64,65,66] На особливу увагу заслуговують генералізовані форми 

клебсієльозної інфекції [67,21] з формуванням гнійно-деструктивних вогнищ 

– некротичного фасциїту [68,22], абсцесу печінки [69,70]. Варто зазначити, 

що тяжкі форми клебсієльозної інфекції розвиваються здебільшого на тлі 

обтяженого преморбідного фону.  

Занепокоєння викликають клебсієльозні захворювання у дітей раннього 

віку, серед яких чільне місце належить гострому кишковому клебсієльозу 

[71,72,73,74]. 
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З позицій практики на увагу заслуговують епідеміологічні аспекти 

внутрішньолікарняної клебсієльозної інфекції, спричинені поліанти-

біотикорезистентними штамами [75,76,77,78], насамперед при ГКК у дітей 

раннього віку [79,80,81], особливо в періоді новонародженості [82,83,84]. 

Ендотоксини K. pneumoniae, що в значній кількості проникають у кров з 

кишок внаслідок порушення проникності їх стінки є індукуючим чинником 

розвитку ІТШ [85,86,87,88]. 

Вищевикладені дані щодо етіологічної причетності K. pneumoniae до 

розвитку тяжких та генералізованих форм захворювання з формуванням 

специфічних запально-деструктивних вогнищ в різних органах стали 

підґрунтям для проведення цілеспрямованих наукових досліджень щодо 

розроблення методів активної імунізації [89,90].  

Погляди клініцистів, щодо етіологічної причетності K. pneumoniae до 

розвитку ГКІ є неоднозначними. При багаторазовому виділенні з 

випорожнень K. pneumoniae у значній концентрації (більше 106 КУО/г) за 

наявності у хворого симптомів загальної інтоксикації, зневоднення та проявів 

гострого ентероколіту це захворювання багатьма дослідниками трактується 

як гострий кишковий клебсієльоз [91,55,20], на думку інших – це 

декомпенсований дисбактеріоз [92,93,94,95,96]. Власне останній термін 

домінує в клінічній практиці [97,98,99]. Це значною мірою зумовлено тим, 

що діагностування гострого діарейного захворювання базується на 

результатах бактеріологічних досліджень випорожнень, тобто виділенні 

певного збудника без підтвердження його причетності до наявного 

патологічного процесу. Йдеться про відсутність серологічної діагностики. 

Згодом у 1973 році групою австралійських дослідників було виявлено за 

допомогою електронної мікроскопії в клітинах слизової оболонки 

дванадцятипалої кишки та кишковому вмісті хворих на гострий 

гастроентерит дітей невідомий доти вірус. Цей вірус було названо 

“ротавірусом”. Згодом в Японії було виявлено Sapovirus, названий в честь 

міста, де його вперше ідентифіковано.  
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У 80-90-і роки завдяки досягненням мікробіології, вірусології та 

імунології удосконалюються методи верифікації діагнозу ГКІ. Крім ГКІ, 

спричинених різними патогенними та умовно-патогенними бактеріями у 80-і 

роки увагу дослідників привертають діарейні захворювання вірусної етіології 

[100,101,102]. Так, у 1986 році був ідентифікований норовірус, виділений з 

випорожнень від хворого з гострим гастроентеритом [103].  

Завдяки подальшим численним цілеспрямованим лабораторним 

дослідженням на сьогодні ідентифіковано понад 200 вірусів, збудників ГКІ.  

Серед збудників вірусних ГКІ найбільшу увагу привертають наступні: 

ротавіруси [104,105,106], як у дорослих [107,108], так і дітей 

[109,110,111,112,113], особливо раннього віку [114,115,116,117,118]; 

норавіруси виділені у осіб різних вікових груп [119,120,121,122,123,124], 

часто при епідемічних спалахах [125,126,127,128,129,130]; саповіруси 

[131,132]; коронавіруси [133,134]; астровіруси та каліцивіруси [135,136,137]. 

Перелічені віруси спричиняють як правило гострі діарейні 

захворювання, що відносяться за сучасною термінологією до секреторних 

діарей. Перебігають ці вірусні ГКІ здебільшого в клінічних формах легкого 

або середнього ступеня тяжкості. Водночас натрапляємо на повідомлення 

про тяжкий перебіг вірусних діарей у дітей з розвитком ацетонемічного 

синдрому [111].  

В останні роки появилися повідомлення про ротавірусні енцефаліти та 

менінгоенцефаліти у дітей раннього віку [138,139,140], клінічні прояви яких 

поєднувалися з чітким діарейним синдромом та блюванням. Етіологічна 

причетність ротавірусів до ураження ЦНС підтверджується виділенням з 

спинномозкової рідини РНК вірусу. З огляду на високу контагіозність, 

широке розповсюдження, небезпеку внутрішньолікарняних спалахів 

ротавірусної інфекції та тяжкість перебігу спричинених ротавірусами 

захворювань, особливо у дітей раннього віку та осіб всіх вікових категорій з 

обтяженим преморбідним фоном, виникла необхідність проведення наукових 

досліджень щодо розроблення методів специфічної профілактики. Відповідні 
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дослідження було розпочато уже у 80-і роки минулого століття. Однак 

результатами попередніх досліджень не було підтверджено клінічну 

ефективність розроблених методів активної імунізації [141]. У 90-і роки в 

США було розроблено тетравалентну ротавірусну вакцину, рекомендовану 

до включення в календар профілактичних щеплень. Однак уже в 1999 році 

Center for Disease Control відмінив цю вакцинацію у зв’язку з 

повідомленнями про розвиток інвагінації кишок після проведення щеплення 

[142,143]. Лише у лютому 2006 року після довготривалих випробувань було 

зареєстровано в США живу оральну ротавірусну вакцину (Rota Teq), яку 

було рекомендовано для 3 разової вакцинації [144,145]. Наукові дослідження 

щодо удосконалення імунопрепаратів проти вірусних діарей продовжуються. 

Характерний для поліетіологічних ГКІ діарейний синдром може бути 

проявом інших захворювань, що визначає необхідність проведення 

диференційної діагностики.  

В Україні упродовж останніх десятиліть за наявності у дітей раннього 

віку діареї набув широкого поширення діагноз “дисбактеріозу кишечника”. У 

зв’язку з тим, що “дисбактеріоз кишок” як окрема нозологічна форма 

відсутня серед шифрів в МКХ-10 [146] ці захворювання реєструються як ГКІ 

нез’ясованої етіології. Цьому сприяє певною мірою недосконалість методів 

лабораторної діагностики ГКІ спричинених УПЕ. Адже окрім виділення УПЕ 

з випорожнень належить підтвердити їх причетність до розвитку хвороби за 

даними імунної відповіді організму. Ватро зазначити, що своєрідним 

синонімом “дисбактеріозу кишечника” є термін “синдрому надмірного росту 

бактерій” [147,148]. 

За даними літератури діарейний синдром може бути наслідком 

необґрунтованого застосування антибіотиків, які суттєво змінюють 

“мікробний пейзаж” слизової шлунково-кишкового тракту. Такі випадки 

трактуються як антибіотикоасоційовані ГКІ [149,150,151,152]. Рідкісними є 

випадки діарейного синдрому пов’язані з іншими причинами: 

муковісцидозом, дисахаридазною недостатністю тощо.  
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Таким чином, вищевикладені дані свідчать про зміни етіологічної 

структури ГКІ та трансформацію клінічних проявів окремих нозологічних 

форм. Трактуючи кожну інфекційну хворобу як результат інтегральної 

взаємодії збудника та макроорганізму слід враховувати також ймовірний 

модифікуючий вплив різних чинників  на результати цієї взаємодії. Йдеться 

про вплив різних чинників навколишнього середовища на макроорганізм та 

застосованих методів лікування на збудник хвороби.  

Поряд з вищевикладеними даними щодо мінливості етіологічної 

структури ГКІ та трансформації клінічних проявів окремих нозологічних 

форм трапляються винятки. Так, несподіванкою кінця 90-х років минулого 

століття стали спалахи ешерихіозів, спричинених ентерогеморагічним 

штамом кишкової палички О157:Н7 [153]. Такі ситуації значною мірою 

зумовлюють діагностичні труднощі, несвоєчасне призначення адекватного 

лікування та проведення відповідного комплексу протиепідемічних заходів.  

Захворюваність на ГКІ значною мірою віддзеркалює стан розвитку 

суспільства. ГКІ – не лише медична, але й серйозна соціальна проблема.  Для 

поліпшення епідситуації з ГКІ належить прийняти та втілити в життя 

відповідні національні програми та низку законів, які покликані вирішити 

найгостріші проблеми охорони здоров’я населення, зокрема суттєво знизити 

інфекційну захворюваність. Однак в найближчий час не можна очікувати 

кардинального покращення соціально-економічного та екологічного стану. 

Відтак необхідно якомога швидше вирішити медичні аспекти багатогранної 

проблеми ГКІ. Перспективними є розроблення методів верифікації діагнозу 

окремих нозологічних форм ГКІ, високоактивних протимікробних препаратів 

до яких циркулюючі штами поліетіологічних ГКІ є високочутливі. 

Неухильне удосконалення дезинфікуючих середників – важлива складова 

проведення ефективних протиепідемічних заходів, включаючи попередження 

внутрішньолікарняних спалахів ГКІ.  
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1.2. Роль ендотоксикозу у розвитку метаболічних та імунологічних 

порушень при гострих кишкових інфекціях.  

 

Необхідною передумовою нормальної життєдіяльності організму є 

сталість внутрішнього середовища, що забезпечується функціональною 

сптоможністю різних систем організму, насамперед, детоксикаційної та 

видільної. У разі розладів цих функцій, спричинених різними щодо генезу 

зовнішніми або внутрішніми чинниками, як і їх поєднанням, сталість 

внутрішнього середовища порушується. Оскільки етіопатогенетичні 

механізми розладів сталості внутрішнього середовища неоднотипні, 

спостерігається розмаїття варіантів цих порушень. 

На окрему увагу заслуговують розлади сталості внутрішнього 

середовища, що розвиваються при інфекційних хворобах. Варіанти цих 

розладів детерміновані властивостями збудників хвороби та наслідками їх 

специфічної пошкоджувальної дії. Як результат – різні варіанти інфекційного 

токсикозу. На особливу увагу заслуговують інфекційні хвороби, спричинені 

грамвід'ємними бактеріями, а саме дією їх ендотоксинів [154].  

Ендотоксин (ліпополісахарид) – це головна структурна складова 

зовнішньої клітинної стінки грамвід'ємних бактерій. При руйнуванні 

грамвід’ємних бактерій ліпополісахариди трансформуються у вільні 

молекули або пов’язані з білком комплекси [155]. Ці компоненти 

ліпополісахаридів спричиняють системне та глибинне ураження 

розгалуженої мережі капілярного відділу судинної системи. Оскільки у 

просвіті кишок постійно знаходиться значна кількість грамвід’ємних 

бактерій, у разі порушення бар’єрної функції кишок розвивається 

ендотоксикоз, спричинений ліпополісахаридами та токсичними метаболітами 

порушеного біохімічного гомеостазу [156,157]. 

Ступінь тяжкості інфекційних хвороб, спричинених як грампозитивними 

так і грамнегативними бактеріями визначається різними варіантами 

поєднання пошкоджувального впливу екзотоксинів або ендотоксинів та 
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надлишку токсичних метаболітів. Це накладає відбиток на різні варіанти 

клінічного перебігу окремих інфекційних хвороб. Завдяки виявленню антитіл 

до ліпополісахаридів методом ІФА стало можливим визначати причетність 

ендотоксинів до розладів системного гомеостазу [158,159]. 

Попри те, що, крім специфічних екзотоксинів та ліпополісахаридів, до 

розладів системного гомеостазу причетні також токсичні метаболіти, що  в 

надлишку накопичуються за умов інфекційного токсикозу. При оцінці 

ступеня розладів сталості внутрішнього середовища здебільшого 

користуються узагальнюючим терміном ендотоксикоз. Л.Л. Громашевська 

[160] вважає, що замість “ендотоксикозу” доцільніше вживати термін 

“метаболічна інтоксикація”, оскільки вона є наслідком дискоординації 

обмінних процесів та накопичення надлишку токсичних метаболітів. На 

нашу думку доцільніше дотримуватися однотипних підходів щодо 

термінології, що спрощує сприйняття матеріалів численних тематичних 

публікацій. Відтак, при аналізі даних літератури, як і результатів власних 

спостережень, будемо користуватися терміном ендотоксикоз.  

Найбільш інформативним параклінічним тестом оцінки ступеня 

ендотоксикозу є визначення вмісту в сироватці крові токсичних метаболітів 

середньої молекулярної маси (МСМ) [161,162]. Інформативність змін вмісту 

МСМ при різних щодо генезу патологічних станах підтверджується 

нижчевикладеними даними.  

МСМ – це неоднорідна за хімічною будовою та біологічною активністю 

група речовин, об’єднаних за ознакою величини молекулярної маси, що 

коливається в межах 300- 5000 дальтон. З них 80 % МСМ становлять 

продукти білкової природи, які утворюються внаслідок посилення 

протеолітичної активності сироватки крові. Гіпотезу щодо токсичності цих 

речовин як уремічних токсинів доведено ще у 70-80 роках минулого століття 

[163,164]. В наступні роки вивчається інформативність змін вмісту МСМ в 

біологічних рідинах при різних захворюваннях [165].  
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Спектр токсичної дії МСМ широкий. МСМ мають пряму 

мембранотропну дію, модифікують транспорт білків та синтез пептидів, що 

близькі за структурою до специфічних пептидних біорегуляторів.  

Не дивлячись на те, що багато питань щодо механізмів утворення МСМ 

і причин нагромадження їх в біологічних рідинах організму при різних 

захворюваннях та патологічних станах належить ще вивчити, причетність їх 

до ендогенної інтоксикації безперечна [166].  

Наукові дослідження щодо вивчення змін вмісту МСМ в сироватці крові 

та інших біологічних рідинах при різних захворюваннях та патологічних 

станах продовжуються дотепер. Доведено, що підвищення рівня МСМ 

сироватки крові, як маркера ендогенної інтоксикації має діагностичне 

значення при ГРВІ та пневмонії [167,168,169,170], гострій дизентерії [171] та 

кишкових токсикозах у дітей [172,173], вірусних гепатитах [174,175], гнійно-

септичних захворюваннях у новонароджених [176,177], нейроінфекціях [178] 

та у нейрохірургічних хворих [179], при критичних станах у дітей [180] та 

гострій кишковій непрохідності [181], травматичній хворобі [182], ішемічній 

хворобі серця та інфаркті міокарду [183], остеохондрозі [184], ревматоїдному 

артриті [185], алергодерматозі [186], дифтерії [187] тощо. Доведено також 

нейротоксичну [162] та кардіотоксичну дію МСМ [160]. Автори перелічених 

вище публікацій повідомляють про пряму залежність між рівнем МСМ в 

сироватці крові та ступенем ендотоксикозу.  

Викладені дані підтверджують інформативність підвищення вмісту 

МСМ в сироватці крові як інтегрального критерію оцінки ступеня розладів 

системного гомеостазу при різних захворюваннях та патологічних станах. 

При інфекційних хворобах, залежно від їх етіологічних чинників, 

спостерігаються біохімічні порушення, специфічні для кожної із них. 

Диференційовані варіанти їх визначення можуть бути здійснені за даними 

денситограм. Показовими в цьому плані є відмінності денситограм, 

визначених у хворих при дифтерії та епідемічному паротиті – різних щодо 

етіопатогенезу хвороб. Констатовані дані свідчать про можливу 
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етіоспецифічність денситограм; неоднозначне співвідношення в загальному 

пулі МСМ різних за молекулярною масою та електрофоретичними 

властивостями токсичних метаболітів [188].  

На увагу заслуговують результати досліджень, метою яких було 

вивчення можливості оцінки ступеня тяжкості дифтерії за вмістом МСМ в 

сироватці крові, проведені під час епідемічного спалаху дифтерії протягом 

90-х років минулого століття та перших років нового тисячоліття [189,190]. 

Встановлено наступне. 

Встановлено, що при дифтерії у дітей спостерігається підвищення 

вмісту МСМ в сироватці крові. Проте повної співзвучності між ступенем 

підвищення цього показника та тяжкістю клінічної форми дифтерії немає. 

[191]. Це може бути зумовлено тим, що молекулярна маса циркулюючого в 

крові дифтерійного екзотоксину (близько 63000 нм) значно більша від 

відповідних показників речовин, що входять до загального пулу МСМ (300-

5000 нм). Відтак вміст МСМ в сироватці крові не може бути визначальним 

параклінічним критерієм оцінки ступеня тяжкості дифтерії як і адекватності 

дозування протидифтерійної сироватки [187]. 

З огляду на інвазивність методу одержання сироватки крові, необхідної 

для оцінки ступеня ендотоксикозу за вмістом в ній МСМ в останні роки 

альтернативним об’єктом для проведення цього дослідження 

використовують ротову рідину [192,193,194,195,154]. 

Якщо інформативним тестом визначення ступеня ендотоксикозу є зміни 

вмісту МСМ в сироватці крові та інших біологічних рідинах, оцінка розладів 

імунологічного гомеостазу значно складніша задача. Ендотоксикоз, як 

наслідок розладів системного гомеостазу, неминуче впливає на механізми 

функціонування імунологічного захисту.  

Відомо, що захисна реакція організму при розвитку розладів як 

локального, так і системного гомеостазу здійснюється завдяки унікальній 

здатності організму розпізнавати пошкоджуючі субстанції екзогенного та 
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ендогенного походження завдяки чинникам неспецифічної резистентності та 

імунологічного захисту організму [196,197].  

Оскільки імунна відповідь, що реалізовується за рахунок клітинної та 

гуморальної ланок імунітету є високоспеціалізованою реакцією організму на 

чужерідні антигени, фагоцитоз – складова частина неспецифічної 

реактивності організму. Адже опірність організму щодо пошкоджуючих 

субстанцій здійснюється не тільки за рахунок імунної відповіді, яка завжди 

специфічна, але й завдяки механізмам неспецифічного захисту [198,199,200]. 

У разі потрапляння в організм патогенних збудників реалізація 

інфікування та розвиток різних щодо ступеня тяжкості клінічних форм 

інфекційних хвороб, включаючи ГКІ, значною мірою визначається 

функціональною спроможністю локальних механізмів захисту на рівні 

слизової оболонки кишок [201,202]. 

Захист слизової оболонки кишок здійснюється за рахунок слизу, що має 

бактерицидну і бактеріостатичну дію. З глюкопротеїдами муцинів слизу 

тісно пов’язані секреторні імуноглобуліни А, що протидіють адгезії мікробів 

і забезпечують локальний імунний захист слизової оболонки кишок 

[203,204,205]. Слиз містить сапрофітну мікрофлору, що володіє 

антагоністичними властивостями щодо екзогенних мікроорганізмів.  

Участь епітеліального шару кишкового бар’єру в цитопротекції 

багатогранна: синтез лізоциму, кишкових регуляторних гормонів, підтримка 

належного рівня простогландинів, сульфгідрильних груп, лактоферину тощо 

[206]. Епітеліоцити слизової оболонки кишок забезпечують, крім того, синтез 

вільного секреторного компоненту (ВСК).  

У разі порушення локального гомеостазу при різних нозологічних 

формах інфекційних хвороб першорядну роль в локальному специфічному 

захисті мають імуноглобуліни класу А [207,208]. Під впливом антигенного 

подразника в плазматичних клітинах слизової оболонки синтезуються 

мономерні імуноглобуліни, насамперед IgA, в епітеліальних клітинах – ВСК 

[209,210]. Дві молекули IgA у поєднанні з ВСК утворюють стійкий димерний 
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SIgA. Останній, володіючи антиадгезивними властивостями, виконує захисну 

роль. 

На думку Д.В.Стефані [211], місцеві імунологічні механізми захисту – 

це певною мірою автономна локальна система синтезу антитіл. Автором не 

виявлено паралелізму показників змін місцевих та системних імунологічних 

реакцій. Це свідчить про автономність локальних механізмів імунологічного 

захисту. Аналогічних поглядів дотримуються також автори інших публікацій 

[212,213,214].  

Щодо доцільності вивчення різних аспектів багатогранної проблеми 

локального імунітету на особливу увагу заслуговують інфекційні хвороби, 

що супроводжуються клінічно маніфестними проявами запального ураження 

слизової оболонки ділянки вхідних воріт інфекції. Йдеться, насамперед, про 

поліетіологічні гострі респіраторні [215,216] та кишкові інфекції [217]. При 

останніх ступінь ураження локальних змін слизової оболонки досягає 

максимального ступеня вираженості, оскільки власне в тонкій кишці 

міститься велика кількість лімфоїдних утворів – пейєрових бляшок та 

солітарних фолікулів [218,219]. Детермінованість клінічного перебігу 

функціональною спроможностю локальних механізмів захисту за вмістом 

SIgA встановлено при дифтерії – як у дорослих [220,221], так і дітей 

[223,223]. Наявні також повідомлення про тяжчий перебіг опісторхозу у 

хворих з дефіцитом в слині SIgA [224]. 

Схильність до захворювання на полієтіологічні ГКІ у дітей найбільш 

раннього віку, як і тяжкість клінічних проявів та вислідів цих захворювань, 

зумовлена недосконалістю механізмів локального імунного захисту, зокрема 

недостатнім вмістом в просвіті травного каналу SIgA. Для забезпечення 

адекватної кількості SIgA в просвіті травного каналу чільне місце належить 

грудному вигодовуванню [225,226,227,228,229,230,231]. Доречно зазначити, 

що серед первинних порушень антитілогенезу дефіцит IgA спостерігається з 

частотою 1:500 – 1:700 випадків [232]. Це стосується як мономерного IgA, 

так і димерного SIgA.  
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При безперечності взаємозв’язку всіх ланок імунної системи, власне при 

ГКІ станом локальних механізмів імунного захисту значною мірою 

визначається розвиток і перебіг хвороби. Адже місцем започаткування 

інфекційного процесу є кишечник – надзвичайно важливий орган імунітету, 

де зосереджено близько половини лімфоїдної тканини організму, включаючи 

локалізовані в міжепітеліальних просторах слизової оболонки кишок Т-

лімфоцити. Останні під впливом локально діючих антигенних подразників 

індукують синтез мономерних імуноглобулінів, головним чином – IgA, в 

плазматичних клітинах слизової оболонки кишок, в епітеліальних клітинах 

якої синтезується секреторний компонент, необхідний для надання стійкості 

IgA до дії протеолітичних ферментів кишкового вмісту. Власне SIgA 

важливий гуморальний фактор захисту слизових оболонок і інформативний 

показник стану місцевого імунітету [233]. 

Крім наведених вище даних щодо визначальної ролі стану локальних 

механізмів імунного захисту, при ГКІ суттєве значення належить також 

іншим чинникам імунітету та неспецифічної резистентності організму. У 

дітей ГКІ супроводжуються суттєвим порушенням як гуморальної, так і 

клітинної ланок імунітету [234,235]. Поряд із зниженням вмісту Т-лімфоцитів 

в периферичній крові виявлено зміни у співвідношенні субпопуляцій Т-

лімфоцитів: зменшення кількості циркулюючих Т-хелперів індукторів, 

відповідне зниження імунорегуляторного індекса Тх / Тс. На відміну від 

первинного Т-клітинного імунодефіциту [236], стійка Т-лімфопенія та 

вищезазначений дисбаланс субпопуляційного складу Т-лімфоцитів при ГКІ – 

прояви клітинного імунодефіциту, що розвивається в процесі хвороби під 

впливом численних несприятливих чинників. Послаблення Т-хелперів 

негативно позначається на гуморальній ланці імунітету. Тому ГКІ властива 

співзвучність розладів клітинної та гуморальної ланок імунітету [237]. 

Динаміка системної гуморальної імунної відповіді зводиться передусім до 

змін синтезу різних класів імуноглобулінів: переключення властивого 

початковій фазі хвороби синтезу IgМ на синтез IgA, а згодом і IgG [235,235].  
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Взаємозв’язок різних ланок імунної системи за умов потрапляння в 

організм чужорідних антигенів або активації ендогенної мікрофлори 

здійснюється завдяки регуляторній ролі міжклітинних молекулярних 

субстанцій. Йдеться про цитокіни – медіатори міжклітинних взаємозв’язків 

[238,239].  

З'ясовано, що цитокіни – це активні речовини білкової, 

неімуноглобулінової природи, що включаються у всі етапи як системної, так 

і місцевої імунної відповіді, підтримуючи імунологічний гомеостаз організму 

[240]. Цитокіни утворюються практично всіма клітинами організму для 

міжклітинної взаємодії та регуляції належного функціонального стану самої 

клітини. В патогенезі різних захворювань важливе значення надається 

порушенню балансу цитокінів [241].  

Цитокіни належать до найважливіших розчинних міжклітинних 

сигнальних молекул [237,242]. Особливу увагу вчених привертає система 

цитокінів – безпосередніх учасників запальної реакції, імунної відповіді та 

розвитку патологічного процесу [243]. Характерними особливостями 

медіаторів міжклітинних зв’язків є плейотропність дії, наявність дублюючих 

і перекриваючих ефектів, каскадність взаємодії в єдиній регуляторній мережі 

[244,236].  

Цитокіни беруть участь у процесі регуляції специфічної імунної 

відповіді, як клітинної так і гуморальної ланок [244,245]. Залежно від типу 

цитокінів, що продукуються Т-хелперами (Тh), розрізняють Th-1 та Th-2 

клітини. Th-1 клітини шляхом продукції прозапальних цитокінів, зокрема IL-

2, TNF-α, інтерферону-γ, стимулюють процеси клітинного імунітету. Th-2 

клітини, продукуючи протизапальні цитокіни, зокрема IL-4, IL-5, IL-10, 

гальмують реакції клітинного імунітету та сприяють синтезу антитіл [236, 

246].  

Одним з найяскравіших прозапальних цитокінів, що продукується 

макрофагами, моноцитами, опасистими клітинами, лімфоцитами, 

кератиноцитами, фібробластами, мастоцитами, є TNF-α [233,234,235]. TNF -α 
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належить до прозапальних цитокінів, які є особливими поліпептидами, що 

виділяються різними типами клітин і регулюють їх ріст, диференціацію та 

функціональну активність. Рецептори до TNF-α виявлено на поверхні всіх 

ядерних клітин організму. TNF-α має безпосереднє відношення до мобілізації 

клітин у вогнище інфекції. Цей цитокін розглядають як прототип родини 

молекул, які, з одного боку, відіграють важливу роль у регуляції нормальної 

диференціації, росту та метаболізму різних клітин, а з іншого – виступають у 

ролі медіаторів патологічних імунозапальних процесів при різних 

захворюваннях людини [242,247]. 

При інфекційних хворобах підвищення вмісту прозапальних цитокінів у 

сироватці крові в гострому періоді хвороби відображає наявність антигенної 

стимуляції та наступний розвиток запального процесу [237,248,249]. Слід 

враховувати, що гіперпродукція прозапального цитокіну ІL-1 

супроводжується симптомами запалення й може бути центральною ланкою 

патогенезу інфекційних [247,250] та неінфекційних (ревматоїдний артрит, 

серцева недостатність) [251] захворювань. За результатами проведених 

досліджень, активація продукції ІL-1, як і TNF-α, відіграє важливу роль у 

розвитку інфекційно-токсичного шоку, спричиненого ендотоксинами E. coli, 

Klebsiella pneumoniaе, Pseudomonas aeruginosa [241, 242].  

Під впливом ЛПС грамнегативних бактерій кишкові епітеліальні клітини 

здатні синтезувати ряд прозапальних цитокінів, до яких належить і TNF-α 

[234]. Індукована ЛПС цитокінова сітка контролює запальну відповідь.  

Біологічні ефекти цитокінів проявляються тільки після зв’язування їх з 

рецепторами на клітинах мішенях. Наслідком цього може бути експресія або 

інгібування певних груп генів, що кодують різні функції клітин. Цитокіни 

забезпечують взаємозв’язок імунних процесів на клітинному, органному та 

системному рівнях, регулюючи таким чином співзвучне функціонування 

практично всіх систем організму[247].  

В патогенезі ГКІ, значно поширених в умовах сьогодення, у дітей 

раннього віку важлива роль належить TNF-α. Ступінь підвищення рівня 
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цього прозапального цитокіну не залежить від етіологічного чинника ГКІ, 

але знаходиться у прямій залежності від тяжкості хвороби [252]. На думку 

авторів, визначення рівня TNF-α в сироватці крові у дітей, хворих на ГКІ, 

може бути використане як додатковий критерій оцінки ступеня тяжкості 

хвороби та прогнозування її перебігу.  

ГКІ у дітей раннього віку супроводжуються інтенсивною початковою 

імунною відповіддю, що проявляється підвищенням рівня TNF-α, IL-1 та IL-6 

[200]. Клінічним віддзеркаленням такого типу реагування цитокінової ланки 

імунних механізмів захисту при ГКІ є швидкі темпи розвитку 

загальнотоксичного синдрому, дегідратації та проявів запального ураження 

слизової оболонки кишок.  

Вплив TNF-α та інших прозапальних цитокінів, таких як IL-1 та IL-6, на 

перебіг ГКІ у дітей раннього віку здійснюється шляхом активації на ранніх 

етапах захворювання нейтрофілів, зміни їх адгезивністі, хемотаксисної і 

ферментативної активності, збільшення надходження в кров білків гострої 

фази [253]. Одночасне з вищезазначеним з прозапальними цитокінами 

підвищення вмісту в сироватці крові IL-2 свідчить про залучення в 

патологічний процес захисних імунологічних реакцій організму. У разі 

гіперпродукції прозапальних цитокінів на фоні зниження рівня IL-2, 

спостерігається сповільнення репаративних процесів слизової оболонки 

кишечника, що проявляється затяжним перебігом хвороби. 

Незбалансованість цитокінової регуляції може сприяти розвитку 

поліорганних порушень або септичного шоку [254].  

У разі несприятливого перебігу інфекційних хвороб істотна роль 

належить змінам вмісту протизапальних цитокінів, зокрема IL-10 та IL-4. 

Підвищення рівня протизапальних цитокінів властиве імуносупресивним 

процесам [25,26]. Прозапальні цитокіни продукується різними клітинами, 

включаючи макрофаги [235]. Доведено, що протизапальні цитокіни 

подавляють синтез цитокінів, індукований ЛПС [155].  
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Якщо при ГКІ немає гематогенної дисемінації збудника, системна 

імунна відповідь відсутня. В такій ситуації перебіг хвороби визначається, 

головним чином, функціональною спроможністю факторів місцевого 

імунітету, серед яких чільне місце належить SIgA [209]. Крім порушень 

імунорегуляторних процесів, як на системному так і локальному рівнях, на 

перебіг ГКІ впливають розлади кишкового мікробіоценозу [230]. В такій 

ситуації, за відсутності порушень імунологічних механізмів захисту 

ймовірним є розвиток затяжного перебігу ГКІ з домінуванням клінічних 

проявів діарейного синдрому. Проте, у разі поєднання розладів 

імунологічних механізмів захисту, неспецифічної резистентності організму 

та кишкового мікробіоценозу існує потенційна небезпека порушення 

локальної цитопротекції, що може спричинити позакишкову транслокацію 

збудника хвороби та генералізацію інфекції. 

Щодо ролі цитокінової регуляції перебігу ГКІ у дітей раннього віку 

промовистими є порушення динамічної рівноваги кількісного вмісту 

інтерлейкінів, констатовані при сальмонельозі. Так, за даними Басок О.С. зі 

співавт. [255] сальмонельозна інфекція у дітей раннього віку 

супроводжується різноспрямованими змінами рівнів про- та протизапальних 

інтерлейкінів. Підвищення рівнів про- та протизапальних інтерлейкінів на 

ранньому етапі патологічного процесу властиве гострому циклічному 

перебігу сальмонельозу. Низькі рівні про- та протизапальних інтерлейкінів 

або їх дисоціація дають змогу передбачити затяжний хвилеподібний перебіг 

сальмонельозу [256]. Наведені дані щодо змін цитокінового профілю при ГКІ 

у дітей раннього віку співзвучні з результатами досліджень, проведених 

колективом зарубіжних дослідників. Йдеться про можливість прогнозування 

різних варіантів перебігу інфекційних хвороб за змінами вмісту цитокінів на 

найбільш ранніх етапах захворювання [257].  

За даними Ольховської О.М. [253], у 13,5 – 16,3% дітей раннього віку, 

хворих на бактерійні ГКІ, незалежно від етіологічного чинника, формується 

затяжний перебіг хвороби. За відсутності впливу етіологічного чинника ГКІ 
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на частоту розвитку затяжного перебігу хвороби, на цей показник впливає 

ступінь тяжкості хвороби. На думку автора несприятливий перебіг ГКІ 

спостерігається при сильних позитивних зв’язках між всіма цитокінами зі 

збереженням вищезазначених змін в періоді ранньої реконвалесценції. Це 

свідчить про значне перевантаження системи адаптаційних можливостей з 

формуванням гіперактивного типу реагування. 

Щодо цитокінової регуляції перебігу інфекційних хвороб слід 

враховувати наступне. Цитокінова мережа є саморегулюючою системою, у 

функціонуванні якої, крім цитокінів, приймають також участь інші 

субстанції, такі як антагоністи цитокінових рецепторів, розчинні рецептори 

цитокінів, антитіла до цитокінів, інгібіторні білки тощо [258]. При аналізі 

публікацій, у яких наведені результати вивчення змін цитокінового профілю 

при різних захворюваннях, натрапляємо як на співзвучні так і неспівзвучні, 

інколи навіть на діаметрально протилежні висновки. Це може бути 

зумовлено неоднозначними підходами щодо трактування констатованих змін 

окремих складових мультикомпонентного комплексу цитокінової регуляції, 

як на локальному так і  системному рівнях. 

Таким чином, розлади сталості внутрішнього середовища, що 

розвиваються при інфекційних захворюваннях, зумовлені властивостями 

збудників хвороби та наслідками їх специфічної пошкоджувальної дії. Як 

результат – різні щодо характеру та ступеня вираженості клінічні прояви 

хвороби як локальні, так і системні. Стосовно останніх йдеться про 

ендотоксикоз – сукупність проявів інфекційного токсикозу та пов’язаної з 

ним метаболічної інтоксикації. Максимального ступеня вираженості можуть 

досягти розлади сталості внутрішнього середовища при ГКІ, спричинених 

грамнегативними бактеріями. При руйнуванні цих бактерій їх ендотоксини 

(ліпополісахариди) трансформуються у вільні молекули або пов’язані з 

білком комплекси. Внаслідок пошкоджувальної дії цих факторів 

порушується бар’єрна функція кишечника та наступне проникнення їх в 

кров’яне русло. В цій ситуації в патологічний процес залучаються 
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імунологічні механізми захисту, як локальні, так і системні. Щодо локальних 

механізмів захисту чільне місце належить SIgA. Системна імунна відповідь 

здійснюється за участі регуляторної ролі цитокінів. Констатовані упродовж 

останніх років зміни цитокінового профілю при поліетіологічних ГКІ 

свідчать про доцільність продовження досліджень відповідної 

цілеспрямованості. З позицій практики першорядне значення слід надати 

з’ясуванню можливостей оцінки ступеня тяжкості та прогнозування перебігу 

ГКІ, визначенню повноти одужання. Оптимізму додають перспективи 

корекційної цитокінотерапії [259,260]. 

 

1.3. Сучасний стан проблеми лікування гострих кишкових інфекцій у 

дітей. 

 

В останні роки в Україні показники захворюваності дітей на ГКІ 

залишаються високими, особливо у дітей раннього віку. Поряд з незрілістю 

механізмів імунного захисту та неспецифічної резистентності організму на 

показники захворюваності дітей на ГКІ негативно впливають сучасні 

соціально-економічні та екологічні негаразди.  

Спектр етіологічних чинників ГКІ у дітей раннього віку широкий. Серед 

них на особливу увагу заслуговують патогенні бактерії – збудники ГКІ, що 

характеризуються значною частотою формування тяжких форм хвороби, 

потенційно небезпечних навіть в плані летального висліду [261,262]. 

Упродовж останніх десятиліть досягнення в галузі вірусології забезпечили 

можливість верифікації діарейних захворювань, спричинених вірусами [122, 

263]. Йдеться про рота-, норо-, каліци-, астро- та інші віруси. На увагу 

заслуговують ГКІ, спричинені умовно-патогенними ентеробактеріями [264], 

виділення яких з випорожнень дотепер багатьма клініцистами-дослідниками 

трактується як прояв розладів дисбіозу кишок [265,266,267].  

Щодо комплексного лікування ГКІ у дітей промовистими є дані про 

безперервність пошуків оптимальних варіантів корекції розладів гомеостазу, 
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зумовлених токсичними субстанціями збудника хвороби та ступенем 

зневодненням. При цьому належну увагу слід надати необхідності 

врахування при лікуванні хворих на ГКІ вікового чинника. Йдеться, 

насамперед, про дітей раннього віку, особливо першого року життя.  

Суттєве місце відведено вивченню ефективності методів етіотропної 

терапії ГКІ. Можна було очікувати, що із впровадженням в практику 

лікування хворих на ГКІ антибіотиків, високоактивних щодо збудників 

хвороби, проблему лікування ГКІ, особливо небезпечних для дітей першого 

року життя, буде вирішено Однак в послідовні роки застосування 

антибіотиків при ГКІ дедалі більше повідомлень про недостатню 

ефективність їх, другорядне значення або, навіть, недоцільність їх 

призначення [268,269,270]. Зазначене певною мірою може бути зумовлено 

тим, що при призначенні антибіотиків недостатня увага відводилася 

патогенетичній терапії. Адже лише за умов корекції порушень розладів 

сталості внутрішнього середовища, зумовлених при ГКІ початковим 

інфекційним токсикозом та зневодненням, можна забезпечити реалізацію 

позитивного впливу застосованих антибактерійних середників. Відтак 

закономірно, що в комплексному лікуванні ГКІ вагоме місце слід надати 

патогенетичній терапії, насамперед, корекції розладів системного гомеостазу.  

Серед компонентів патогенетичної терапії ГКІ чільне місце належить 

детоксикаційно-регідратаційній. Адже наслідком патогенної дії збудників 

ГКІ та їх токсинів на слизову оболонку кишок є втрата рідини, мінеральних 

солей і наступні істотні порушення обміну речовин. Це зумовлює 

накопичення токсичних метаболітів, що поєднується з проявами ендогенної 

інтоксикації, надто при ГКІ, спричинених грамнегативними бактеріями. 

Ступінь розладів системного гомеостазу при ГКІ детермінована 

інтенсивністю інфекційного токсикозу та обсягом втрат води та електролітів 

з випорожненнями та блюванням. За умов посилення проявів патологічного 

процесу порушується функціональна спроможність багатьох систем 

організму [271].  
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Корекція розладів біохімічного гомеостазу, зумовленого порушеннями 

водно-електролітного балансу, здійснюється шляхом пероральної та 

парентеральної детоксикації ізотонічними глюкозо-сольовими розчинами. 

Проведенням пероральної регідратації обмежуються за відсутності у хворих 

мікроциркуляторних та гемодинамічних порушень [272,273]. При посиленні 

інтенсивності клінічних симптомів дегідратації та змін показників іонограми 

пероральну регідратацію поєднують з парентеральною [274,275].  

При ГКІ крім корекції втрат води та електролітів, що здійснюється 

пероральною регідратацією, одночасно проводиться ентеральне зв’язування 

токсинів в просвіті кишок за допомогою сорбентів (ентеросорбція) [276,277].  

Метод ентеросорбції, започаткований ще у 70-х роках минулого століття 

[278], дотепер успішно застосовується при ГКІ як у дорослих [278,280,281] 

так і дітей [282,283,284,285]. Ентеросорбенти зв’язують патогенні та умовно-

патогенні мікроорганізми, що знаходяться в травному каналі 

[286,287,288,289], позитивно впливають на стан мікроекології кишок 

[290,291], сприяють відновленню при ГКІ травної функції кишок [292,293]. 

З-поміж ентеросорбентів, що успішно застосовуються при ГКІ упродовж 

2-х останніх десятиліть є препарати діоксиду кремнію. У послідовні роки 

спостережень, попри ідентичність хімічної будови, препарати діоксиду 

кремнію відомі під такими назвами: полісорб, оксил, силард, силікс, атоксил. 

Препарати діоксиду кремнію це дрібнодисперсні кремнійорганічні 

ентеросорбенти з широким спектром поглинальної активності [294].  

Посилення клінічних проявів ендотоксикозу та ступеня зневоднення 

визначає необхідність проведення парентеральної детоксикаційної терапії, 

що здійснюється шляхом внутрішньовенних інфузій ізотонічних глюкозо-

сольових розчинів у поєднанні з препаратами волемічної дії, склад яких 

визначається з урахуванням ступеня та характеру дегідратації. В такій 

ситуації доречне одночасне застосування ентеросорбентів. Доведено, що при 

ГКІ за умов поєднання парентеральної та ентеральної детоксикації суттєво 

зменшується ризик гіпергідратації, пов’язаної з інфузійною терапією [295].  
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Одним із основних компонентів інфузійних розчинів, що 

застосовувалися при проведенні регідратаційної терапії у хворих на ГКІ дітей 

раннього віку упродовж 50-70-х років, була нативна плазма. У 80-і роки 

дедалі більш стримане відношення до застосування нативної плазми. Це 

аргументовано небезпекою інфікування численними гепатотропними 

вірусами та ВІЛ, що можуть міститися в нативній плазмі. Однак, навіть у 

другій половині 90-х років, натрапляємо на рекомендації щодо доцільності 

застосування плазми при лікуванні дітей з інфекційними діареями [296]. 

Обережності вимагає призначення з метою детоксикації та корекції 

розладів гомеостазу синтетичних плазмозамінників: препаратів декстрану та, 

особливо, полівинілпіролідону (гемодезу). Доведено, що при тривалому 

внутрішньовенному введенні ці препарати накопичуються в мононуклеарних 

фагоцитах, внаслідок чого настає специфічна трансформація цих клітин 

(ятрогенний тераурисмоз) та розвиваються відповідні розлади імунітету 

[297,298,299]. Нагромаджені упродовж 4-х десятиліть дані щодо розвитку 

зазначених несприятливих наслідків застосування гемодезу 

(полівинілпіролідону) стали підґрунтям для припинення його виробництва.  

Щодо доцільності медикаментозної корекції порушень імунітету при 

ГКІ з метою запобігання розвитку тяжких форм хвороби на увагу заслуговує 

наступне. На думку Е.Ф. Чернушенко [212], не всі відхилення показників 

імунітету, констатовані в гострому періоді ГКІ, належить негайно 

корегувати. Здебільшого зміни імунологічних показників свідчать про 

адекватну реакцію імунної системи організму на екзогенні та ендогенні 

пошкоджувальні чинники. Медикаментозна корекція імунологічних зрушень, 

констатованих в гострому періоді ГКІ, може зумовити небажані наслідки. 

Автор вважає, що лише у разі констатації імунологічної недостатності в 

періоді одужання доцільне проведення медикаментозної корекції розладів 

імунітету.  

Суттєвим компонентом адекватності проведення імунокорекції є 

правильний вибір імунологічних критеріїв індикації розладів імунітету з 
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урахуванням особливостей патогенезу хвороби. Перспективними можна 

вважати проведення наукових досліджень в плані пошуку селективних 

імунотропних середників, які діють на клітину-міщень на рівні антигенів, 

рецепторів, цитокінів, молекул адгезії [213].  

З огляду на тяжкість перебігу та потенційну небезпеку летальних 

вислідів при ГКІ у дітей, особливо першого року життя, широко 

застосовуються не лише окремі антибактерійні середники [300], але навіть, і 

антибіотики широкого спектру дії. Оскільки антибіотики при ГКІ 

призначають з перших днів хвороби – до з’ясування етіологічного чинника 

захворювання, застосування їх при численних нозологічних формах ГКІ є 

недоцільне, навіть шкідливе. Йдеться, насамперед, про вірусні діареї. 

З’ясовано, що антибіотики, зумовлюючи розлади імунітету негативно 

впливають на регенераторні процеси в уражених ділянках слизової оболонки 

кишок [301,302]. 

Негативний вплив антибіотиків при ГКІ став підставою для введення у 

практику в останні роки нового терміну діарейних розладів – “антибіотико-

асоційованих” діарей [303,304,305,306]. Вважаємо, що терміном 

“антибіотико-асоційовані” діареї віддзеркалюється непряма, а 

опосередкована причетність антибіотиків до розвитку діареї. Адже ці діареї 

розвиваються на тлі тривалого, здебільшого необґрунтованого, застосування 

антибіотиків, що передують розвитку діареї та порушенням травлення 

[307,308]. Відтак раціональна антибіотикотерапія при ГКІ – визначальна 

складова профілактики “антибіотико-асоційованих” діарей [309].  

Негативний вплив антибіотиків, застосованих при лікуванні ГКІ, 

найбільш чітко віддзеркалюється розладами мікробіоценозу кишок, 

зумовлюючи розлади локальної цитопротекції. Ступінь дисбіотичних 

порушень значною мірою детермінований преморбідним фоном. Поряд із 

несприятливим впливом преморбідного фону (недоношеність, гіпотрофія, 

анемія тощо) на стан цитопротекції слизової оболонки кишок, зумовлений 

дисбіотичними порушеннями, позитивно впливають деякі анамнестичі 
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чинники. Йдеться про грудне вигодовування [310]. За рахунок присутніх в 

грудному молоці численних імунних та біфідогенних компонентів 

забезпечується достатній рівень колонізаційної резистентності слизової 

оболонки кишок і достатній рівень локального імунітету [311,312]. 

Попри різні щодо генезу побічні дії антибіотиків доцільність 

застосування їх при інвазивних ГКІ бактерійної етіології безперечна 

[302,304]. Адже в цій ситуації внаслідок порушень локальної цитопротекції 

існує потенційна небезпека позакишкової транслокації збудників інвазивних 

діарей та генералізації інфекції. 

Як за умов аргументованого, так і неаргументованого, тривалого 

застосування антибіотиків при ГКІ часто розвиваються порушення балансу 

мікрофлори кишок  – “дисбактеріоз”. Пори те, що термін, як і відповідний 

діагноз, в Україні та інших країнах колишнього Радянського Союзу набув 

широкого поширення, в МКХ-10 не розглядається як нозологічна форма [97, 

146]. Дотепер немає єдиної думки щодо трактування розладів дисбалансу 

кишкової мікрофлори [267,313,314,315]. З-поміж інших термінів найчастіше 

вживають наступні: мікробіологічний дисбаланс [316,317,318,319], “синдром 

надмірного росту бактерій” [320,321,322], “синдром подразненого 

кишечника” [323,324], “функціональна диспепсія” [325,326]. В публікаціях як 

зарубіжних так і вітчизняних дослідників натрапляємо на всі ці терміни. 

Попри те, що в МКХ-10 не залучено “дисбактеріоз кишечника” як 

нозологічну форму, викладення матеріалів з різних питань цієї проблеми 

часто проводиться з урахуванням ступеня порушень складу мікрофлори 

кишок. При цьому найчастіше користуються класифікацією, що включає 

чотири ступені тяжкості [327,328,332]. 1-й ступінь (компенсований) 

характеризується зміною кількісного складу аеробних мікроорганізмів 

(збільшенням чи зменшенням кількості ешерихій) при нормальному 

співвідношенні біфідо- і лактобактерій, клінічні ознаки відсутні; 2-й 

(субкомпенсований) проявляється поряд зі зниженням якісного і кількісного 

складу ешерихій помірним зменшенням вмісту біфідобактерій з  одночасним 
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збільшенням кількості умовно-патогенних мікроорганізмів; 3-й ступінь 

(наявні клінічні симптоми дисфункції кишок) мікробіологічно – змінами 

вмісту кишкової палички в поєднанні зі зменшенням кількості біфідо-

бактерій і деяким зниженням лактобактерій, вираженим збільшенням 

умовно-патогенної мікрофлори; 4-й ступінь – декомпенсований дисбактеріоз 

характеризується значним збільшенням вмісту кишкової палички, практично 

повною відсутністю біфідобактерій на тлі різкого зниження кількості 

молочнокислих бактерій і вираженої агресивності умовно-патогенних і 

патогенних мікроорганізмів, утворенням метастатичних вогнищ. Клінічно ця 

стадія дисбактеріозу характеризується значною кишковою дисфункцією, 

бактеріємією, септичними ускладненнями, інтоксикацією, дистрофічними 

змінами у внутрішніх органах.  

У разі виявлення розладів дисбіозу кишок при поліетіологічних ГКІ або 

при діарейних захворюваннях нез’ясованої етіології, застосовують широкий 

арсенал біопрепаратів [146,333,334,335,336]. Ефективність їх доведена 

численними дослідженнями [337,338,339,340,341]. 

Таким чином, розлади системного гомеостазу, що розвиваються при 

ГКІ, зумовлені властивостями збудників хвороби та наслідками їх 

специфічної пошкоджувальної дії, що віддзеркалюється відповідною 

клінічною симптоматикою як на локальному так і системному рівнях. При 

ГКІ, спричинених грамнегативними бактеріями, внаслідок пошкоджувальної 

дії їх ендотоксинів можуть розвинутися порушення бар’єрної функції кишок, 

ймовірною є позакишкова транслокація збудника та генералізація інфекції. В 

цій ситуації доцільність застосування антибіотиків безперечна. Оскільки і 

грамвід’ємні умовно-патогенні бактерії, зокрема K. pneumoniae, вважають 

мікробіологічною ознакою декомпенсованого дисбіозу кишок, виникає 

потреба з’ясування її ймовірної етіологічної причетності до наявної клінічної 

симптоматики (бактеріємії, септикопіємії, тяжких клінічних проявів 

запального ураження кишок).  
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Вважаємо, що пропоновані критерії оцінки тяжкості дисбіозу кишок 

визначають необхідність їх удосконалення. Йдеться, насамперед, про 

дискусійні аспекти диференційної діагностики дисбіозу кишок III-IV 

ступенів з ГКІ, спричиненими умовно-патогенними ентеробактеріями [328]. З 

огляду на нетотожність понять “наявності” та “причетності” з’ясування 

етіологічної причетності УПБ до ГКІ визначає необхідність проведення 

спеціальних серологічних досліджень, а саме виявлення антитіл до 

автоштамів УПБ виділених з випорожнень. передбачуваного збудника ГКІ. 

Ці питання кардинальної вагомості належить ще вивчити.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота базується на результатах виконання низки 

безпосередньо взаємопов’язаних задач, вирішення яких визначило 

необхідність диференційованих підходів щодо конкретизації належного 

обсягу клінічних спостережень та комплексу допоміжних методів досліджень 

відповідної цілеспрямованості. Ці дані послідовно викладено нижче.  

Для вивчення задач, визначених метою дослідження, у Львівській 

обласній клінічній інфекційній лікарні упродовж 2006-2013 рр. обстежено 

269 дітей віком від 29 днів до 18 місяців. З них 184 дітей з верифікованим 

діагнозом ГКК (116 хворих першого року життя і 68 хворих віком 13-18 міс.). 

Крім того обстежено 50 хворих першого року життя з ГКІ нез’ясованої 

етіології. Контрольні показники визначені у 35 здорових дітей.  

Обсяг клінічних спостережень та допоміжних методів досліджень 

наведено в табл. 2.1.  

Обов’язковими лабораторними критеріями верифікації діагнозу ГКК 

були: повторне виділення з випорожнень K. pneumoniae у періоді клінічної 

маніфестації проявів хвороби в кількості 106 та більше КУО/г, підвищення у 

сироватці крові титрів антитіл до автоштамів збудника в динаміці хвороби, 

визначених за даними реакції аглютинації (РА); негативні результати посівів 

випорожнень на патогенну бактерійну флору, відсутність антигенів рота-, 

норо-, адено- та астровірусів у випорожненнях.   

Клініко-епідеміологічні особливості ГКК та зміни параклінічних тестів 

індикації розладів біохімічного та імунологічного гомеостазу базуються на 

результатах досліджень, проведених при середньотяжкій формі хвороби у 

116 дітей першого року життя. Клінічну та імуномодулюючу ефективність 

ентеросорбенту діоксиду кремнію, залученого в комплексне лікування, 

вивчено у 68 хворих віком 13-18 міс.  
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Таблиця 2.1.  

Методи та обсяг лабораторних, інструментальних та спеціальних 

досліджень 

МЕТОДИ Кількість 
обстежених дітей 

І. КЛІНІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
1 року життя 
13-18 місяців 
здорових дітей  

269 
166 
68 
35 

II. ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
1 .Загальноклінічні: гемограма, заг. аналіз сечі, 
копроскопія випорожнень  

269 

2.Біохімічні: 
 а) загальноприйняті (іонограма, протеїнограма,  
     сечовина, креатинін) 
 б) показники ендогенної інтоксикації: 
     МСМ ротової рідини 
     МСМ сироватки крові. 

 
234 

 
 

136 
136 

3. Імунологічні: 
а) імуноглобуліни А, М, G сироватки крові; 
б) цитокіновий профіль за вмістом ТNF  
    та ІL 10; 
в) РА з автоштамом збудника; 
г) вміст SIgA у копрофільтратах 

 
113 
155 
155 
184 
196 

4. Бактеріологічні: 
а) виділення з випорожнень збудника 
б) визначення чутливості збудника до антибіотиків 
в) мікробіоценоз 

 
269 
269 
194 

5. Спеціальні лабораторні 
а) бактерицидна активність ентеросорбенту  
    діоксиду кремнію 
б) вплив діоксиду кремнію на чутливість K.  
    pneumoniae до антибактерійних препаратів 

 
9 
 
9 

 

Результати всіх проведених досліджень базуються на вивченні змін, 

визначених також при середньотяжкій формі ГКК. При тяжкій формі ГКК, 
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що вимагає проведення мультикомпонентної, не завжди однотипної 

інтенсивної терапії, оцінка клінічної ефективності ентеросорбенту діоксиду 

кремнію та впливу його на стан локального імунітету, пов’язана з певними 

труднощами. Відтак вважали оптимальним вивчити ефективність 

ентеросорбенту діоксиду кремнію в комплексному лікуванні ГКК у дітей 

раннього віку, при середньотяжкій формі хвороби. 

Загальноклінічні, біохімічні, бактеріологічні та серологічні 

дослідження проведені в лабораторії Львівської обласної інфекційної 

клінічної лікарні, спеціальні імунологічні – в лабораторії кафедри 

лабораторної діагностики Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького, вміст цитокінів в сироватці крові – у 

лабораторно-діагностичному відділі Львівського обласного клінічного 

діагностичного центру.  

Лабораторні дослідження були проведені з дотриманням правил 

безпеки для здоров’я обстежених, збереженням прав та канонів людської 

гідності пацієнтів, а також морально-етичних норм у відповідності до 

принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про 

права людини і біомедицину та відповідних Законів України. 

 

2.1. Клінічні, епідеміологічні та загальноприйняті параклінічні методи 

досліджень. 

 

Обстеження хворого включало детальне вивчення анамнезу життя, 

включаючи з’ясування особливостей перебігу раннього неонатального 

періоду, характеру вигодовування, психомоторного розвитку дитини, 

наявності супутніх хвороб та патологічних станів. Враховано, крім того, 

фонові хвороби, а також сукупність даних, що могли негативно вплинути на 

преморбідну реактивність: незадовільні матеріально-побутові умови, 

попереднє застосування антибіотиків, інших препаратів імуносупресивної дії 

тощо. 
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Особливу увагу відведено вивченню даних епідеміологічного анамнезу, 

зокрема, виявленню джерела, механізмів передачі інфекції, з’ясуванню 

ймовірного місця інфікування. В цьому плані враховано комплекс даних, що 

можуть свідчити про ймовірне внутрішньолікарняне інфікування (попереднє 

тривале чи повторне лікування в дитячих стаціонарах, епідеміологічно 

неблагополучних щодо захворювань на ГКІ). 

Щодо анамнезу захворювання, акцентовано увагу на появі перших 

загальнотоксичних та диспепсичних симптомів, характерних для ГКІ, темпах 

їх розвитку, можливого впливу на них застосованих медикаментозних 

середників та проведених лікувальних процедур. 

При поступленні в інфекційний стаціонар тяжкість клінічної форми ГКК 

визначали за даними інтегральних показників градаційної (бальної) оцінки 

найбільш інформативних клінічних симптомів хвороби, наведених в таблиці 

3.1. (додаток А1). Цю таблицю розроблено нами за аналогією з таблицею 

бальної оцінки ступеня тяжкості сальмонельозу у дітей цієї ж вікової групи 

[329]. Базовим підґрунтям для розроблення цих таблиць використана бальна 

шкала Лайкерта оцінки вираженості клінічних симптомів хвороби та їх 

динаміки в процесі лікування [330], численні модифікації якої 

використовуються дотепер [ 331]. 

В динаміці хвороби проводилися загальноприйняті лабораторні 

дослідження: гемограма, гематокрит, іонограма та визначення інших 

біохімічних показників (креатинін, сечовина, глюкоза, загальний білок та 

його фракції), загальний аналіз сечі, копроскопічне дослідження 

випорожнень. З’ясування етіології ГКІ здійснено за результатами 

бактеріологічних досліджень випорожнень, сечі, при потребі й крові на 

патогенну та умовно-патогенну мікробну флору. У разі виділення з 

досліджуваних матеріалів патогенних чи умовно-патогенних бактерій 

визначали їх чутливість до антибіотиків. Перелічені методи лабораторних 

досліджень проводили за загальноприйнятими методиками, тому опис їх не 

наводимо. 
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За потреби, з метою диференційної діагностики та всебічного 

обстеження хворого, проводили інші цілеспрямовані додаткові дослідження 

(рентгенографію органів грудної клітки, УЗД органів черевної порожнини, 

ЕХО серця, люмбальну пункцію, тощо). До обстеження хворих залучались 

консультанти – неврологи, хірурги, отоларингологи та інші. 

 

2.2. Спеціальні біохімічні та імунологічні методи досліджень. 

 

Реакція аглютинації з автоштамом, виділеної з випорожнень 

K. рneumoniae, проводилась згідно з чинним керівництвом для лікарів 

В.І. Покровського. Принцип реакції – взаємодія антитіл, що містяться в 

сироватці хворого, і корпускулярного антигену (суспензія живих або вбитих 

нагріванням клітин, на поверхні яких локалізовані антигенні детермінанти) в 

ізотонічному розчині (фізіологічному розчині). Під дією специфічних антитіл 

бактеріальні тіла склеюються і випадають в осад у вигляді зернистого 

аглютинату, облік якого проводиться при встряхуванні пробірки при О- 

аглютинації. Для О-аглютинації як антиген використовують 20-годинну 

бульйонну культуру або суспензію агарової культури, прогрітої упродовж 2,5 

годин при температурі 100ºС. Пробірки витримують 20 годин у водяній бані 

при 50ºС.  

Ступінь розладів біохімічного гомеостазу оцінювали за вмістом у 

сироватці крові токсичних метаболітів середньої молекулярної маси (МСМ), 

загальний пул яких визначали експрес-методом Н.І. Габрієлян зі співав. [161, 

342].  

За цим методом, 1,0 мл свіжої сироватки крові депротеїнізують 0,5 мл 

10% розчину трихлороцтової кислоти, центрифугують протягом 30 хв. при 

3000 об/хв. Потім 0,5 мл надосаду розводять 4,5 мл дистильованої води і 

визначають його оптичну щільність при довжинах хвиль 254 та 280 нм на 

СФ-46. Загальний пул МСМ виражали в умовних одиницях оптичної 

щільності (ум. од. опт. щільн.). Автори даного методу вважають, що в 

отриманому таким способом надосаді знаходиться практично весь пул МСМ. 
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Забір крові для даного дослідження проводили зранку, до початку 

проведення інфузійної терапії. Концентрацію МСМ в сироватці крові 

визначали в динаміці хвороби при поступленні в стаціонар – на фоні 

максимальної маніфестації клінічних проявів хвороби, на 5-7 та 10-14 дні 

лікування. Контрольні показники концентрації МСМ в сироватці крові при 

довжинах хвиль 254 нм і 280 нм становлять відповідно 0,248 ± 0,013 і 0,231 ± 

0,028 ум.од. опт. щільн. З огляду на інвазивність методу отримання 

сироватки крові та принципову спільність змін показників концентрації 

МСМ в різних біологічних рідинах, зокрема у сироватці крові та ротовій 

рідині [24], виконання поставленої задачі щодо оцінки ступеня тяжкості ГКК 

у дітей першого року життя здійснено за даними змін вмісту МСМ в ротовій 

рідині.  

Визначення загального пулу МСМ у ротовій рідині здійснювали також 

експрес-методом Н.І. Габрієлян зі співав. [161].  

Спосіб здійснювали таким чином: ротову рідину в кількості 2,5 мл 

звільняли від високомолекулярних білкових продуктів за допомогою 10 % 

розчину трихлороцтової кислоти. Отриманий кислотний елюат містить 

неочищену фракцію середніх молекул.  

Послідовність дій: ротову рідину (2,5 мл) центрифугували протягом 10 

хв. при 3000 об/хв.; до 0,5 мл освітленого субстрату добавляли 0,25 мл 10% 

розчину трихлороцтової кислоти, центрифугували при 3000 об/хв. протягом 

30 хв.; отриманий надосад  в кількості 0,5 мл переносили в пробірку з 4,5 мл 

дистильованої води. Спектрофотометрію розчину проводили при довжинах 

хвиль 254 нм (МСМ254) та 280 нм (МСМ280).  

Для оцінки стану системного гуморального імунітету при ГКК в 

динаміці хвороби визначали вміст основних класів імуноглобулінів (А, М, G) 

в сироватці крові. При цьому користувалися методом радіальної 

імунодифузії в гелі за Манчіні [343]. Стан локального імунітету визначали за 

вмістом SIgA в копрофільтратах методом ІФА (“Вектор-Бест”, Росія) при 

поступленні до стаціонару та на послідовних етапах захворювання (4-5 та 8-

10-й дні лікування). 
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Стан імунологічного гомеостазу на рівні міжклітинних зв’язків 

оцінювали за варіантами змін вмісту в сироватці крові прозапального 

цитокіну TNF-α та протизапального інтерлейкіну – ІL-10. Вміст TNF-α в 

сироватці крові визначали методом ІФА за допомогою комерційної тест-

системи (“Human TNF-α ELISA Kit”), ІL-10 – за допомогою тест-системи 

(“Human IL-10 ELISA Kit”) (“Orgenium”, Фінляндія), при поступленні хворих 

до стаціонару і на 8-10-й день лікування (період ранньої реконвалесценції). 

Аналізи проводили у відповідності до інструкції фірми-виготовлювача тест-

системи.  

 

2.3. Методи оцінки безпосереднього впливу ентеросорбенту діоксиду 

кремнію на Klebsiella рneumoniae та чутливість її до антибактерійних 

препаратів в лабораторних умовах.  

 

При залученні в комплексне лікування ГКК ентеросорбенту діоксиду 

кремнію, крім оцінки клінічної  та санаційної ефективності, виникає потреба 

визначення безпосереднього впливу його на K. рneumoniae. Вирішення цього 

питання здійснено нами в дослідженнях іn vitro.   

Визначення можливої бактерицидної дії діоксиду кремнію стосовно 

K. pneumoniаe здійснено двома способами. 

1. Добові культури K. pneumoniаe пересівали на чашки Петрі з 

елективним поживним середовищем, добавляючи в них по 1 мл завису 

діоксиду кремнію різної концентрації: 0,01 %, 0,1 % та 1,0 %. Одночасно 

засіяна чашка Петрі без добавлення завису діоксиду кремнію служила 

контролем. Результати пересівів оцінювали візуально після інкубування в 

термостаті протягом 24-26 годин. 

2. В чашки Петрі з добовими культурами K. pneumoniаe добавляли по 5 

мл 0,01 %, 0,05 %, 0,1 %, 0,5 % та 1,0 % завису діоксиду кремнію. Після 

експозиції 30 хв., 4 год., 12 і 24 год. з кожної чашки Петрі по 1 мл змиву, що 

містив відповідні мікробні культури K. pneumoniаe, пересівали на тверді 
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поживні середовища. Результати пересівів оцінювали візуально після 

інкубування в термостаті впродовж 24-26 годин. 

Вплив діоксиду кремнію на чутливість K. pneumoniаe до 

антибактерійних препаратів оцінювали за результатами досліджень, 

проведених з мікробними культурами, одержаними після неоднозначної 

щодо тривалості їх взаємодії із зависами діоксиду кремнію різної 

концентрації, шляхом зіставлення з контрольними показниками.  

Чутливість K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів визначали 

методом дифузії в агар з використанням комерційних дисків, насичених 

різними хіміопрепаратами (Наказ МОЗ України від 05.04.2007 р. №167 

”Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків ).  

Статистична обробка отриманих даних проведена на персональному 

комп'ютері за допомогою програм MS Office Excel 2003 та пакету 

прикладних статистичних программ Statistica 8.0., із застосуванням 

наступних величин: середнього арифметичного (М), стандартної похибки 

середнього арифметичного (m), коефіцієнта Стьюдента (t), відносної 

величини (р), стандартної похибки відносної величини (mp), точного 

критерію Фішера. Оцінку кореляційного зв’язку між досліджуваними 

показниками проводили за коефіцієнтом лінійної кореляції (r). 

З непараметричних методів статистичної обробки матеріалів при 

порівнянні двох спарених вибірок застосовували критерій Вілкоксона, трьох 

та більше – критерію Краскела-Уолліса [344]. Оцінку кореляційного зв’язку 

між досліджуваними показниками проводили за коефіцієнтом кореляції 

Кендала-Тау (τ). 

Кореляцію, як позитивну, так і негативну, вважали сильною при 

показниках коефіцієнтів кореляції більших за 0,7, середньої сили при 

коливаннях цих показників в межах 0,5-0,7, слабкою, коли їх значення були 

менші за 0,5. При значеннях коефіцієнтів кореляції < 0,2 зв’язок між 

досліджуваними показниками настільки слабкий, що його не враховували. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ 

ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ K. PNEUMONIAE, У ДІТЕЙ ПЕРШОГО 

РОКУ ЖИТТЯ 

 

3.1. Епідеміологічні особливості гострого кишкового клебсієльозу.  

 

Спостереження проведено у 116 дітей, віком від 29 днів до 12 місяців, 

хворих на гострий кишковий клебсієльоз (ГКК), які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні у 2-му дитячому відділенні Львівської обласної 

інфекційної клінічної лікарні протягом 2006-2013 рр. В цьому відділенні 

лікуються діти, хворі на ГКІ, жителі міста та області. Серед останніх 

превалюють хворі на тяжкі та ускладнені форми ГКІ, переведені в обласний 

стаціонар у зв’язку з тяжкістю перебігу хвороби, відсутністю упродовж 

тривалого часу позитивної динаміки клінічних проявів, недостатньою 

ефективністю лікування, проведеного на попередніх етапах захворювання, 

інколи – за вимогою батьків. У це ж відділення за епідеміологічними 

показаннями переводять дітей, хворих на ГКІ з’ясованої та нез’ясованої 

етіології, із дитячих соматичних стаціонарів, де вони лікувалися з приводу 

інших захворювань. Проте переважну більшість хворих на ГКК було 

скеровано в інфекційний стаціонар з дому дільничними педіатрами або 

сімейними лікарями.  

Діагноз ГКК у обстежених нами хворих дітей верифіковано за 

нижчевикладеними результатами комплексних бактеріологічних, 

серологічних та імунологічних досліджень. Обов’язковими лабораторними 

критеріями верифікації діагнозу ГКК були: повторне виділення з 

випорожнень у періоді клінічної маніфестації проявів хвороби K. pneumoniae 

в кількості 106 та більше КУО/г, негативні результати посівів випорожнень 

на патогенну бактерійну флору, відсутність антигенів рота-, норо-, адено- та 
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астровірусів у випорожненнях; наявність у сироватці крові антитіл до 

автоштамів збудника хвороби та/або підвищення їх титрів, визначених за 

даними реакції аглютинації (РА). 

Крім повторного виділення з випорожнень K. pneumoniae у 

концентраціях 106 та більше КУО/г, причетність цієї УПБ до ГКК у 56,9 % 

(66 із 116) хворих підтверджена позитивною РА з автоштамом збудника 

хвороби в титрах 1:16 – 1:64. Наростання титрів антитіл до автоштамів 

K. pneumoniae в динаміці хвороби в межах 1:4 – 1:32 констатовано у 43,1 % 

(50 із 116) хворих. Низькі титри автоантитіл до K. pneumoniae не вважаємо 

параклінічними тестами заперечення етіологічної причетності K. pneumoniae 

до ГКІ, оскільки ця бактерія має слабкі антигенні властивості [345].  

Привертають увагу коливання частки хворих на ГКК протягом 8 

послідовних років наших спостережень. Ці дані відтворено на рисунку 3.1.  
 
 

 
Рис. 3.1. Частка госпіталізованих хворих на ГКК дітей першого року 

життя за період з 2006-2013 рр. 
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Дані рис. 3.1 відтворюють нерівномірність щорічного розподілу частки 

хворих на ГКК. В цьому плані промовистим є співвідношення частки хворих 

на ГКК, які знаходилися на стаціонарному лікуванні протягом 2-х 

послідовних 4-річних етапів наших спостережень. Так, якщо за останні 

4 роки (2010-2013 рр.) з діагнозом ГКК лікувалося 63,8 % (74 із 116) хворих, 

то впродовж попередніх 4-х років (2006-2009 рр.) – лише 36,2 % (42 із 116) 

хворих (р < 0,05). Ці дані віддзеркалюють чітку тенденцію щодо неухильного 

збільшення частоти захворювання дітей першого року життя на ГКК.  

Оскільки у ці роки підходи до госпіталізації та принципів діагностики 

ГКК не змінювалися, кількісний розподіл госпіталізованих хворих з цим 

діагнозом можна вважати своєрідним віддзеркаленням стану захворюваності 

на цю інфекційну хворобу. При цьому немає підстав вважати істотним 

ймовірний вплив інших чинників на збільшення частоти захворювання на 

ГКК протягом другого етапу наших 4 річних спостережень (2010-2013 рр.). 

Мова може йти лише про періодичне поширення діарейних захворювань, 

спричинених K. pneumoniae. Однак підтвердження цієї закономірності може 

базуватися лише на даних тривалого спостереження за станом 

захворюваності на ГКК. 

На увагу заслуговують також дані епідеміологічного анамнезу, що дають 

змогу вважати ймовірним місцем інфікування хворих на ГКК у окремих 

дитячих відділеннях соматичних стаціонарів. Так, промовистим є переважне 

переведення в інфекційний стаціонар хворих на ГКК із діагностичного 

відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні у 2009 р. та 2011 р. 

Йдеться, очевидно, про наявність в соматичних відділеннях цієї лікарні 

своєрідних внутрішньолікарняних осередків ГКК, з реалізацією контактно-

побутового шляху передачі інфекції.  

Щомісячний та поквартальний розподіл хворих на ГКК дітей першого 

року життя за період 2006-2013 рр. подано на рисунку 3.2.  
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Рис.3.2. Щомісячний та поквартальний розподіл госпіталізованих хворих 

на ГКК дітей першого року життя за період 2006-2013 рр.  

 

Дані рис. 3.2 ілюструють рівномірний розподіл хворих на ГКК упродовж 

року. Відсутність характерного для ГКІ літньо-осіннього розподілу 

захворюваності на ГКК зумовлена, очевидно, переважною реалізацією у 

дітей першого року життя контактно-побутового шляху передачі інфекції, 

включаючи ймовірність внутрішньолікарняного.  

Вважаємо, що однією з перешкод на шляху проведення адекватних 

протиепідемічних заходів стосовно ГКК є розбіжність поглядів клініцистів 

щодо трактування виділення з випорожнень за наявності діарейного 

синдрому K. pneumoniae. У разі трактування позитивної клебсієльозної 

копрокультури, як наслідку розладів кишкового мікробіоценозу, 

протиепідемічні заходи зазвичай не проводяться. З’ясування цього питання 

має вагоме практичне значення. Адже хворий на ГКІ, спричинену 

К. pneumoniae, при можливості реалізації контактно-побутового шляху 

передачі інфекції небезпечний для оточуючих. Хворого на “дисбактеріоз” не 

вважають потенційним джерелом інфікування. Така незбіжність поглядів 

позначається на тактиці проведення протиепідемічних заходів. При 

“декомпенсованому дисбактеріозі” йдеться про ендогенну активізацію 
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K. pneumoniae в умовах порушеного кишкового мікробіоценозу, а причина 

ГКІ – екзогенна. Екзогенне інфікування визначає необхідність пошуку його 

джерела. В цій ситуації ймовірним джерелом інфекції є хворий на ГКК, що 

визначає необхідність проведення комплексу протиепідемічних заходів.  

 

3.2. Клінічна характеристика гострого кишкового клебсієльозу.  

 

При з’ясуванні анамнезу захворювання на ГКК дітей першого року 

життя привертає увагу переважний розвиток ГКК на обтяженому 

преморбідному фоні. Ці дані представлені на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Чинники преморбідного фону у хворих на ГКК (%) 

 

Здебільшого спостерігалося поєднання двох або більшої кількості 

обтяжливих чинників. У 76,7 % (89 із 116) хворих розвитку ГКК передували 

перенесені напередодні захворювання, з приводу яких ці діти лікувалися 

стаціонарно, одноразово (59 хворих) або повторно (30 хворих), здебільшого з 

приводу ГРВІ та їх ускладнень.  

Серед передбачуваних чинників, що могли негативно вплинули на 

фонову реактивність організму хворих на ГКК, на увагу заслуговують: 
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тривала антибіотикотерапія та застосування інших препаратів 

імуносупресивної дії. Очевидно, що зазначена медикаментозна терапія у 

поєднанні з обтяжуючим впливом попередніх захворювань та патологічних 

станів зумовила у хворих на ГКК істотне порушення фонової реактивності 

організму.  

Показаннями до госпіталізації хворих на ГКК або переведення їх в 

профільне інфекційне відділення з дитячих соматичних стаціонарів, інших 

відділень інфекційної лікарні, були: чіткі клінічно маніфестні прояви 

інтоксикаційного синдрому у поєднанні з діарейним, що розвинулися гостро 

або поступово. На терміни госпіталізації хворих на ГКК значною мірою 

впливали зазначені варіанти початкового періоду хвороби. У разі гострого 

початку захворювання хворі на ГКК здебільшого потрапляли у профільне 

відділення уже на 1-2 день хвороби, при поступовому початку – на 4-5 день. 

Пізнє поступлення хворих в профільне відділення може бути пов’язано з тим, 

що перші симптоми ГКК у 18,1 % хворих появилися в періоді ранньої 

реконвалесценції попереднього захворювання і здебільшого трактувалися як 

симптоми його загострення.  

При гострому початку ГКК синдром інтоксикації характеризувався 

млявістю, гіподинамією, відмовою від їди, зригуванням, блюванням, здуттям 

живота, м’язовою гіпотонією. Температура тіла підвищувалася і здебільшого 

коливалася в межах 38,0°С – 38,5°С. Розвивалися розлади мікроциркуляції: 

блідість шкіри, “мармуровість”, холодні кінцівки; тахікардія, тахіпноє, 

олігоурія. На фоні наростання симптомів інтоксикації частішали 

випорожнення, змінювалась їх консистенція. У рідких пінистих, неприємного 

запаху випорожненнях появлялися домішки слизу, зелені, інколи – і крові.  

Через втрату води та електролітів з випорожненнями та блюванням, 

відповідно до їх інтенсивності та тривалості, а також характеру 

температурної реакції організму у хворих на ГКК розвивалося зневоднення 

різного ступеня. 



 53 

У хворих на ГКК першого року життя, за даними наших спостережень, 

переважало зневоднення 1-го ступеня. Втрата маси тіла не перевищувала 5% 

у 62,9 % (73 із 116) хворих. З них у 69,9 % (51 із 73) хворих спостерігалися 

чіткі клінічні симптоми гіпертонічного типу зневоднення: спрага, сухість 

слизових оболонок, дещо запалі очні яблука. Визначався характерний для 

гіпертонічного типу зневоднення дисонанс – сухість слизових оболонок без 

западання тім’ячка. У 4-х таких хворих розвинулися чіткі симптоми 

нейротоксикозу внаслідок підвишення осмолярності ліквора. Через наявність 

судомної готовності та підвищення сухожилкових рефлексів у цих хворих з 

діагностичною метою було проведено люмбальну пункцію. Прозорий ліквор 

у всіх цих випадках витікав під значно підвищеним тиском, але містив 

нормальну кількість білка та поодинокі лімфоцити. 

У 30,1 % (22 із 73) хворих на ГКК з ексикозом 1-го ступеня 

спостерігалися симптоми ізотонічного типу зневоднення. 

Зневоднення 2-го ступеня (втрата маси тіла в межах 6-9 %) 

спостерігалося у 37,1 % (43 із 116) хворих на ГКК. З них у 13,9 % (6 із 43) 

хворих спостерігався ізотонічний тип зневоднення. У 25,5 % (11 із 43) хворих 

виявлено клінічні симптоми гіпертонічного типу зневоднення, аналогічні з 

викладеними вище. Наявні симптоми зневоднення 2-го ступеня полегшували 

діагностування ГКК.  

У 60,4 % (26 із 43) хворих спостерігався гіпотонічний (соледефіцитний, 

позаклітинний) тип зневоднення. Здебільшого це були хворі, котрі 

потрапляли в профільне відділення після 4-го для від початку захворювання, 

за відсутності проведення своєчасного адекватного лікування. Привертала 

увагу невідповідність значних проявів загальної інтоксикації і розладів 

периферичної гемодинаміки (блідість і “мармуровість” шкіри, періоральний 

та акроціаноз, холодні кінцівки) зі ступенем виразності клінічних симптомів 

зневоднення. Останні, не дивлячись на значну втрату маси тіла, за даними 

стану слизових оболонок та шкіри візуально не визначалися. Слизові 

оболонки, навіть шкіра, були вологими. На відміну від гіпертонічного типу 
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зневоднення, спостерігалося западання великого тім’ячка. У 3-х таких хворих 

погіршення загального стану супроводжувалося появою симптомів 

нейротоксикозу за типом тонічної судоми, що трактувалося нами як прояв 

внутрішньоклітинного набряку мозку в умовах гіпоосмолярності ліквору. 

Параклінічно у 62 хворих на ГКК з гіпертонічним типом зневоднення 

першого (51 хворий) та другого (11 хворих) ступенів спостерігалася 

гіпернатріємія (156,1±2,4 ммоль/л; р < 0,05).  

При ізотонічному типі зневоднення (28 хворих) середні показники 

вмісту натрію в сироватці крові не відрізнялися від нормальних (143,9±4,1 

проти 142,4±2,4 ммоль/л; р >  0,05). 

При гіпотонічному типі зневоднення (26 хворих), крім гіпонатріємії 

(128,6±3,2 ммоль/л; р < 0,05), спостерігалася гіпокаліємія (3,2±0,6 ммоль/л; 

р < 0,05); у 80,8 % (21 із 26) хворих – прояви метаболічного ацидозу різного 

ступеня виразності. 

Для оцінки вираженості клінічних симптомів та визначення тяжкості 

загального стану хворого використовували модифікований варіант бальної 

шкали Лайкерта. Тяжкість загального стану хворого оцінювали за 

інтенсивністю клінічних проявів інтоксикаційного синдрому у поєднанні з 

диспепсичним, ступенем ексикозу, наявністю ознак нейротоксикозу, розладів 

мікроциркуляції, серцево-судинної та дихальної недостатності.  

Відповідно до інтегрального показника ступеня тяжкості ГКК, 

визначеного за даними табл. 3.1, у 93 (80,2 %) хворих діагностовано 

середньотяжку, у 23 (19,8 %) – тяжку форми хвороби. Хворих на легку форму 

ГКК не залучено в це дослідження. Адже, таких хворих скеровують в 

профільний стаціонар в періоді спаду клінічних проявів хвороби, 

здебільшого за епідеміологічними показаннями.  

Середньотяжка форма ГКК, діагностована у 93 хворих, 

характеризувалася переважанням гострого початку хвороби (83,9 %) з 

швидкими темпами прогресування проявів інфекційного токсикозу, 

включаючи підвищення температури тіла до фебрильних чисел, повторним 
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блюванням, розвитком та неухильним посиленням дедалі більш виразних 

симптомів діареї, появою у випорожненнях патологічних домішок. 

Поступовий початок середньотяжкої форми ГКК, що спостерігався у 16,1 % 

пацієнтів, характеризувався появою та посиленням помірно виражених 

симптомів загальної інтоксикації, наступним розвитком діарейного 

синдрому. При середньотяжкій формі ГКК, як при гострому, так і 

поступовому початку захворювання, інтенсивність симптомів інфекційного 

токсикозу переважала над ступенем зневоднення. В межах середньотяжкої 

форми ГКК за клінічною симптоматикою домінували прояви 

гастроентероколіту у 81,7 % (76 із 93), рідше ентероколіту у 18,3 % (17 із 93). 

Тяжка форма ГКК, діагностована у 23 хворих, характеризувалася 

гострим початком захворювання. При цьому спостерігалися: істотне 

порушення загального стану хворого (млявість, анорексія, об’єктивні ознаки 

розладів гемодинаміки та мікроциркуляції – “мармуровість” шкіри, 

періоральний та/або акроціаноз, судомна готовність, часто нейротоксикоз). 

Температура тіла підвищувалася до 38,5ºС – 39,8ºС. Протягом першої доби 

захворювання спостерігалося повторне блювання, розвивався діарейний 

синдром.  

Для з’ясування впливу даних епідеміологічного анамнезу, вікового 

чинника, стану фонової реактивності організму та термінів розпочатого 

лікування в профільному відділенні інфекційної лікарні на формування 

середньотяжкої та тяжкої форм ГКК нижче наводимо порівняльний аналіз 

відповідних показників. 

В таблиці 3.2 наведено дані щодо передбачуваного місця інфікування 

хворих на середньотяжку та тяжку форми ГКК.  

З наведених в табл. 3.2 даних бачимо, що при середньотяжкій формі ГКК 

між частотою передбачуваного внутрішньолікарняного інфікування хворих 

та інфікуванням їх вдома виявлено вірогідну різницю (88,2 % проти 11,8 %; 

р < 0,05). При цьому частота передбачуваного інфікування в соматичних та 

інфекційних відділеннях у 3,8 рази вища (65 проти 17 хворих). Це свідчить 
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про більшу ймовірності внутрішньолікарняного інфікування в соматичних 

відділеннях порівняно з інфекційним. Адже в інфекційних відділеннях 

порівняно з соматичними, закономірною є більша настороженість щодо 

можливості інфікування хворих контактно-побутовим шляхом.  

Таблиця 3.2.  

Взаємозв’язок ступеня тяжкості клінічних форм ГКК з передбачуваним 

місцем інфікування 

Місце передбачуваного інфікування хворих 

Лікарня, дитячі відділення  

Вдома 

 
Загальна 

частота 
Соматичне Інфекційне 

Клінічна форма 

ГКК 

абс. % абс. % абс. числа 

Середньотяжка,  

n = 93 
11 11,8 82 88,2 65 17 

Тяжка, n = 23 14 60,9 9 39,1 6 3 

р  < 0,05  < 0,05   

 

Обмежена кількість хворих на тяжку форму ГКК не дає змогу провести 

порівняльний статистичний аналіз цих показників, отриманих при 

середньотяжкій та тяжкій формах ГКК. Відтак при тяжкій формі ГКК 

обмежилися наведенням  в табл. 3.2 абсолютних чисел.  

Дані щодо детермінованості ступеня тяжкості клінічних форм ГКК 

віковим чинником представлені в таблиці 3.3.  

З таблиці 3.3 бачимо, що серед виділених вікових груп вірогідне 

переважання частоти розвитку тяжких форм ГКК, порівняно з 

середньотяжкими, спостерігається лише у дітей віком до 3-х місяців. (60,9 % 

проти 29,0 %; р < 0,05).  
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Таблиця 3.3.  

Вплив вікового чинника на формування різних щодо ступеня тяжкості 

клінічних форм ГКК 

Вік, міс. 
< 3 4 – 6 7 – 9 10 – 12 Клінічна форма 

ГКК 
Число хворих,  

%
абс                             

Середньотяжка, 
n = 93 

27 
29,0 

30 
32,3 

22 
23,7 

14 
15,0 

Тяжка, n = 23 
14 

60,9* 
5 

21,7 
3 

13,0 
1 

4,3 
 

Примітка. * - Відмінності вірогідні між показниками при середньотяжкій 
та тяжкій формах ГКК. 

 

З інших чинників, що впливають на частоту розвитку тяжких форм ГКК, 
ймовірним є вплив термінів госпіталізації хворих в профільне відділення 
інфекційної лікарні.  

Дані щодо впливу на ступінь тяжкості клінічних форм ГКК термінів 
госпіталізації хворих наведено в таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4.  

Залежність ступеня тяжкості клінічних форм ГКК від термінів 

госпіталізації в профільне інфекційне відділення 

День хвороби на час госпіталізації  
1-2 3-4 5 і > Клінічна форма 

Число хворих, 
%

абс  

Середньотяжка, 
n = 93 

22 
23,7 

57 
61,2* 

14 
15,0 

Тяжка, n = 23 
9 

39,1 
7 

30,4 
7 

30,4 
 

Примітка * - Відмінності вірогідні між показниками частоти розвитку 
середньотяжкої та тяжкої форм ГКК залежно від термінів госпіталізації.  
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З даних таблиці 3.4 випливає, що у хворих на ГКК, госпіталізованих на 

1-2-й день від початку захворювання, вірогідної різниці щодо частоти 

формування середньотяжкої та тяжкої форм хвороби немає. Це, очевидно, 

пов’язано з тим, що ці терміни відповідають найбільш раннім етапам 

формування клінічно маніфестної симптоматики, а призначеною терапією в 

ці терміни вдається істотно вплинути на ступінь тяжкості проявів хвороби. 

Проте, уже на 3-4-й день хвороби, попри однотипність терапевтичних 

підходів, чітко визначається різниця щодо частоти формування 

середньотяжкої та тяжкої форм ГКК. При порівнянні відносних показників 

формування середньотяжкої та тяжкої форм ГКК у хворих, які поступали в 

профільне відділення після 5-го дня від початку захворювання, вірогідної 

різниці не виявлено. 

Щодо частоти розвитку середньотяжкої або тяжкої форм ГКК 

аргументованим можна вважати вплив фонової реактивності організму. 

Серед домінуючих чинників порушень фонової реактивності організму 

істотна роль належить перенесеним напередодні захворюванням, що 

визначало необхідність госпіталізації та застосування препаратів різного 

механізму дії.  

Дані щодо впливу перенесених напередодні захворювань на частоту 

формування різних щодо ступеня тяжкості клінічних форм ГКК наведено в 

таблиці 3.5.  

З наведених в таблиці 3.5 даних бачимо, що на тлі порушень фонової 

реактивності організму, зумовлених перенесеними ГРЗ та їх ускладненнями, 

вірогідно частіше розвиваються тяжкі форми ГКК (82,6 % проти 60,2 %; 

р < 0,05). При фонових захворюваннях травної системи частіше формуються 

середньотяжкі форми ГКК (29,0 % проти 13,0%; р < 0,05). Обмежена 

кількість хворих на тяжку форму ГКК не дає змогу провести статистичний 

аналіз щодо ймовірного впливу інших чинників на частоту формування 

різних щодо ступеня тяжкості клінічних форм ГКК. Зазначимо, що серед 
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патологічних станів, що передували захворюванню на ГКК і визначали 

доцільність обстеження дітей в умовах стаціонару, домінували: гіпотрофія, 

анемія, перинатальна енцефалопатія, судомний синдром (спазмофілія).  

Таблиця 3.5.  

Вплив перенесених напередодні захворювань на ступінь тяжкості 

клінічних форм ГКК 

Перенесені напередодні захворювання  Клінічна форма 

ГКК ГРЗ, їх 
ускладнення 

Захворювання 
травної системи Інші 

абс. % абс. % Абсолютне число  

Середньотяжка, 

n = 93 
56 60,2 27 29,0* 10 

Тяжка, n = 23 19 82,6* 3 13,0 1 

 

Примітка. * – Відмінності вірогідні між частотою розвитку 

середньотяжкої та тяжкої форм ГКК залежно від перенесених напередодні 

захворювань та фонових патологічних станів. 

 

Якщо врахувати, що практично при всіх зазначених в таблиці 3.5 

фонових захворюваннях проводилося лікування антибіотиками та іншими 

препаратами, що володіють імуносупресивною дією, ймовірним можна 

вважати індукуючий вплив медикаментозної імуносупресії на розвиток 

середньотяжкої та тяжкої форм ГКК. Крім того, саме фонове захворювання 

спричиняє імуносупресію, що сприяє більшій щодо ступеня тяжкості 

початковій клінічній маніфестації проявів хвороби. 

Як при середньотяжкій, так і тяжкій формах ГКК, визначених за 

інтенсивністю початкової клінічної симптоматики, спостерігалися різні 

варіанти подальшого перебігу хвороби – гострий (циклічний) або затяжний. 
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Дані щодо частоти співвідношення зазначених варіантів перебігу при 

середньотяжкій та тяжкій формах хвороби істотно різняться.  

При сердньотяжкій формі ГКК у переважної більшості хворих 75,3 % (70 

із 93) спостерігалася швидка позитивна динаміка клінічної симптоматики. 

Уже на 5-7 день стаціонарного лікування (7-9 день хвороби) пройшли прояви 

загальної інтоксикації, об’єктивні ознаки розладів мікроциркуляції, 

нормалізувалася температура тіла, відновився апетит. Поступово 

зменшувалася інтенсивність проявів дисфункції кишок. Утримувалися 

патологічні зміни у випорожненнях, частота яких становила в середньому 

5,4±0,3 на добу. Вихідні показники маси тіла відновилися у 68,6 % (48 із 70) 

хворих, чітка тенденція до їх стабілізації визначилася у 31,4 % (22 із 70) 

хворих. Всі хворі були виписані додому в задовільному стані. Середній 

ліжко-день становив 12,3±0,3. Власне такий перебіг середньотяжкої форми 

ГКК трактуємо як гострий циклічний.  

При гострому циклічному перебігу ГКК, як і ГКІ іншої етіології, 

спостерігається чітка послідовність змін характеру та ступеня вираженості 

клінічної симптоматики на послідовних етапах захворювання. 

Середньотяжка форма ГКК характеризувалася переважно гострим, рідше – 

поступовим, розвитком інтоксикаційного синдрому, наступним 

домінуванням діарейного синдрому на тлі зменшення інтенсивності проявів 

загальної інтоксикації. Надалі утримувалися менші щодо ступеня виразності 

діарейні розлади за практичної відсутні симптомів загальної інтоксикації, 

позначалися на загальному стані хворих. Визначалася чітка тенденція щодо 

відновлення вихідних показників маси тіла.  

Крім гострого циклічного перебігу середньотяжкої форми ГКК, у 24,7 % 

(23 із 93) хворих спостерігався затяжний перебіг захворювання: 

безперервний (9 хворих) або хвилеподібний (14 хворих).  

У 9 хворих на безперервний затяжний перебіг середньотяжку форму 

ГКК ще й після 5-7 дня стаціонарного лікування утримувалися, хоч і меншої 

інтенсивності, прояви загальної інтоксикації. Стійкістю характеризувався 
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діарейний синдром – часті випорожнення, наявність в них патологічних 

домішок (слиз, зелень, не перетравлена їжа). Йдеться про безперервний 

затяжний перебіг ГКК. 

При хвилеподібному варіанті затяжного перебігу середньотяжкої форми 

ГКК, що спостерігався у 14 хворих, на фоні переважно чіткої позитивної 

динаміки початкових клінічних проявів хвороби спостерігалося періодичне 

повторне посилення проявів загальної інтоксикації у поєднанні з 

об’єктивними ознаками розладів мікроциркуляції. Йдеться про періодичні 

відновлення (“хвилі”) гострої клінічної симптоматики початкового періоду 

захворювання. Чергова “хвиля” затяжного перебігу ГКК може бути 

зумовлена реінфекцією, нашаруванням іншої хвороби, зокрема ГРВІ чи ГКІ 

іншої етіології. При цьому негативний вплив перелічених чинників може 

бути настільки значним, що первинно середньотяжка форма ГКК 

трансформується у тяжку. У 9 із 14 таких хворих повторне посилення 

загального токсикозу та проявів діарейного синдрому передбачувано можна 

було пов’язати з реінфекцією (6 хворих) або нашаруванням кишкової 

інфекції іншої етіології (3 хворих).  

Отже, у дітей першого року життя, поряд з гострим циклічним перебігом 

середньотяжкої форми ГКК, спостерігається затяжний, безперервний або 

хвилеподібний, перебіг хвороби. 

Результати досліджень щодо визначення взаємозв’язку ступеня тяжкості 

початкових проявів певної клінічної форми ГКК з варіантами подальшого 

перебігу хвороби наводимо нижче.  

Тривалість основних клінічних симптомів середньотяжкої форми ГКК з 

урахуванням варіантів перебігу хвороби представлено в таблиці 3.6.  

З таблиці 3.6 бачимо, що при гострому циклічному перебігу 

середньотяжкої форми ГКК тривалість основних клінічних симптомів 

хвороби вірогідно менша, ніж при затяжному (безперервному та 

хвилеподібному).  
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Таблиця 3.6. 

Тривалість основних клінічних симптомів середньотяжкої форми ГКК при 

різних варіантах перебігу хвороби 

Клінічні симптоми, тривалість в днях ( М±m) 

Варіант перебігу 

ГКК 
Розлади 

мікроциркуляцї 
Гарячка 

Синдром 

інтоксикації 

Патологіч

ні зміни 

випорожнь 

Гострий 

циклічний, 

n = 70 

3,1 ± 0,3 5,7 ± 0,4 7,5 ± 0,5 8,3 ± 0,2 

Затяжний 

(безперервний та 

хвилеподібний), 

n = 23 

6,1 ± 0,8 7,8 ± 0,7 9,1 ± 0,6 11,4 ± 0,9 

р < 0,001 < 0,03 < 0,04 < 0,001 

 

При тяжкій формі ГКК у 30,4 % (7 із 23) хворих спостерігався гострий 

циклічний перебіг хвороби. Із них у 13,1 % (3 із 23) хворих спостерігалася 

швидка позитивна динаміка клінічних симптомів ГКК, у 17,4 % (4 із 23) 

хворих – поступова. У цих хворих на 5-7 день стаціонарного лікування, за 

даними інтегрального показника тяжкості ГКК (табл. 3.1), стан цих хворих 

можна було оцінити як середньотяжкий. В наступні дні поступово 

зменшувалася інтенсивність проявів інтоксикаційного та діарейного 

синдромів. Це дало змогу в середньому на 13,5±0,9 день стаціонарного 

лікування у задовільному стані виписати їх додому. Зазначимо, що в ці 

терміни ще утримувалися залишкові прояви дисфункції кишок: часті 

випорожнення, не більше, як 4 рази на добу з незначною кількістю 

патологічних домішок (слиз та/або неперетравлена їжа). 

У 69,6 % (16 із 23) хворих на тяжку форму ГКК спостерігався затяжний 

перебіг хвороби. Однак, якщо при середньотяжкій формі ГКК вдається 
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виділити 2 варіанти затяжного перебігу (безперервний та  хвилеподібний), в 

межах тяжкої форми ГКК такий поділ затяжного перебігу проблематичний. 

Йдеться переважно про хвилеподібний затяжний перебіг тяжкої форми ГКК.  

Обмежена кількість хворих на тяжку форму ГКК не дає змоги провести 

статистичний аналіз щодо порівняльної характеристики різних варіантів 

клінічного перебігу хвороби. Варто наголосити на істотно більшій різниці 

коефіцієнтів зіставлення частоти розвитку гострого циклічного та затяжного 

перебігу середньотяжкої та тяжкої форм ГКК. Так, якщо при середньотяжкій 

формі ГКК цей коефіцієнт становить 3,0 (70/23), при тяжкій – 0,4 (7/16). 

Отже при середньотяжкій формі ГКК гострий циклічний перебіг хвороби у 

7,5 рази частіше розвивався, ніж при тяжкій – (3,0/0,4). Проте, з огляду на 

клінічні аспекти проблеми лікування ГКК, першорядне значення належить 

різниці між коефіцієнтами зіставлення частоти розвитку затяжного перебігу 

ГКК порівняно з гострим циклічним, як при середньотяжкій, так і тяжкій 

формах хвороби. Так, при середньотяжкій формі ГКК цей коефіцієнт 

становить 0,32 (23/70), при тяжкій – 2,3 (16/7). Отже при тяжкій формі ГКК 

ймовірність розвитку затяжного перебігу хвороби 7-кратно (2,3/0,32) більша, 

ніж при середньотяжкій.  

Між середніми показниками тривалості стаціонарного лікування при 

гострому циклічному перебігу тяжкої та середньотяжкої форм ГКК 

вірогідної різниці не виявлено [(13,5±0,9) проти (12,3±0,3); р > 0,05]. 

Натомість при затяжному перебігу ГКК тривалість стаціонарного лікування 

при тяжкій формі вірогідно більша, ніж при середньотяжкій [(17,3±0,8) проти 

(14,6±0,6) дні; р < 0,05].  

Серед передбачуваних причин формування затяжного перебігу як 

тяжкої, так і середньотяжкої форм ГКК, домінували: перенесені напередодні 

захворювання, фонові та супровідні патологічні стани, нашарування інших 

хвороб тощо. Врахування причин ризику розвитку затяжного перебігу ГКК – 

важлива передумова своєчасного застосування комплексу профілактичних та 

адекватних превентивних і корекційних лікувальних заходів. 
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Важливим, здебільшого стійким, хоч і завершальним етапом затяжного 

перебігу ГКК є різний ступінь виразності діарейного синдрому. Очевидно, 

однією із причин тривалих діарейних розладів при ГКК, є розлади дисбіозу 

кишок, констатовані при затяжному перебігу у 39 (33,6 %) хворих в періоді 

ранньої реконвалесценції при середньотяжкій (23 хворих) та тяжкій (16 

хворих) формах хвороби. 

Таким чином, у дітей першого року життя, хворих на ГКК, домінує 

контактно-побутовий механізм передачі інфекції. Клінічно ГКК у дітей цієї 

вікової групи проявляється здебільшого в середньотяжкій формі хвороби 

(80,2 %). Тяжка форма ГКК спостерігається у 19,8 % хворих. При 

середньотяжкій формі гострого кишкового клебсієльозу домінував гострий 

циклічний (75,3 %), при тяжкій – затяжний перебіг хвороби (69,6 %). Тривалі 

діарейні розлади різного ступеня виразності при затяжному перебігу ГКК,  

констатовані у 23 (19,8 %) хворих на середньотяжку та 16 (13,8 %) хворих на 

тяжку форму хвороби. Між середніми показниками тривалості стаціонарного 

лікування при гострому циклічному перебігу тяжкої та середньотяжкої форм 

ГКК вірогідної різниці не виявлено [(13,5±0,9) проти (12,3±0,3); р > 0,05]. 

Натомість при затяжному перебігу ГКК тривалість стаціонарного лікування 

при тяжкій формі вірогідно більша, ніж при середньотяжкій [(17,3±0,8) проти 

(14,6±0,6) дні; р < 0,05].  
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РОЗДІЛ 4 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО КИШКОВОГО 

КЛЕБСІЄЛЬОЗУ З ПОРУШЕННЯМ МЕТАБОЛІЗМУ ТА ЗМІНАМИ 

СИСТЕМНОГО І ЛОКАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 

 

4.1. Оцінка ступеня тяжкості та прогнозування клінічного перебігу 

гострого кишкового клебсієльозу за вмістом токсичних метаболітів середньої 

молекулярної маси в біологічних рідинах. 

 

При ГКК з-поміж чинників розладів системного гомеостазу першорядне 

значення належить ендотоксикозу, зумовленому проникненням в кров та 

інші біологічні рідини ендотоксинів K. pneumoniae, та індукованих ними 

розладів обміну речовин та водно-електролітної рівноваги.  

Щодо перманентності або прогредієнтної спрямованості розладів, як 

системного, так і локального гомеостазу, істотне місце належить надлишку 

токсичних метаболітів середньої молекулярної маси, що нагромаджуються 

внаслідок порушення обміну речовин та зневоднення. Оскільки власне 

ендотоксинам K. pneumoniae належить не лише ініціальний, але й 

визначальний вплив на ступінь порушень сталості внутрішнього середовища, 

при викладенні матеріалів проведеного нами дослідження будемо 

користуватися узагальнюючим терміном “ендотоксикоз”. На сьогодні власне 

цим терміном користуються здебільшого при описанні результатів 

досліджень, проведених при інфекційних хворобах, спричинених грам-

негативними бактеріями.  

Серед вивчених і викладених у багатьох публікаціях останніх десятиліть 

показових тестів індикації ступеня розладів сталості внутрішнього 

середовища нашу увагу привернули “молекули середньої маси” (МСМ). Це 

неоднорідні за хімічною будовою і біологічною активністю речовини, 

спільною ознакою яких є молекулярна маса, що коливається в межах 300-
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5000 дальтон. МСМ характеризуються широким спектром пошкоджувальної 

дії. Інформативність підвищення їх вмісту в сироватці крові, як критерію 

оцінки ступеня ендотоксикозу, підтверджена при багатьох захворюваннях, 

що детально викладено в літературному огляді.  

В плані можливості визначення ступеня ендотоксикозу при ГКК за 

вмістом МСМ в сироватці крові та інших біологічних рідинах вважали за 

доцільне провести відповідні дослідження. У разі підтвердження 

інформативності вмісту МСМ в сироватці крові або інших біологічних 

рідинах як параклінічного тесту визначення ступеня ендотоксикозу, цей 

показник може бути використаний як об’єктивний критерій оцінки ступеня 

тяжкості клінічної форми хвороби на тлі застосованого лікування. Важливе 

значення слід надати також вивченню можливостей прогнозування 

ускладнень на доклінічному етапі захворювання за змінами вмісту в 

біологічних рідинах токсичних метаболітів середньої молекулярної маси.  

Інвазивністю методу одержання сироватки крові аргументовано 

доцільність пошуку аналогічного щодо інформативності, неінвазивного 

методу оцінки ступеня ендотоксикозу за вмістом МСМ. Об’єктом для 

проведення такого дослідження вибрано ротову рідину. Адже в цій ситуації 

забір матеріалу для дослідження позбавлений будь-якої травматизації, не 

обмежуючи кількість проведених досліджень.  

Вміст МСМ в сироватці крові та ротовій рідині визначали при 

поступленні в стаціонар (в періоді максимальної маніфестації клінічних 

проявів ГКК) та в динаміці хвороби (4-5 і 8-10 дні лікування). За потреби, у 

разі затяжного перебігу ГКК, відповідні дослідження проводили і на більш 

віддалених етапах захворювання: при стійкості або надто повільних темпах 

зменшення проявів загальної інтоксикації, ймовірності розвитку ускладнень, 

зумовлених пізно розпочатим лікуванням та/або нашаруванням іншої 

хвороби. В цих випадках для уникнення інвазивних внутрішньовенних 

втручань одержання сироватки крові вміст МСМ визначали у ротовій рідині. 

Зазначимо, що терміни визначення вмісту МСМ в сироватці крові окреслено 

періодом проведення парентеральної регідратаційно-детоксикаційної терапії.  
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На першому етапі проведеного дослідження, поряд з вивченням 

інформативності підвищення вмісту МСМ в сироватці крові щодо оцінки 

ступеня тяжкості ГКК та варіантів його перебігу, здійснено пошук 

оптимальних довжин хвиль, при яких вміст МСМ в сироватці крові та 

ротовій рідині найбільш інформативний щодо оцінки ступеня ендотоксикозу 

у хворих на ГКК дітей. 

Вихідні показники середнього вмісту МСМ у сироватці крові, визначені 

при довжинах хвиль 254 та 280 ум. од. опт. щільн. у 116 хворих на ГКК дітей, 

віком від 29 днів до 1 року, при середньотяжкій (93 дітей) та тяжкій (23 

дітей) формах хвороби, наведено в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1. 

Вміст МСМ у сироватці крові хворих на ГКК дітей при поступленні в 

стаціонар з урахуванням ступеня тяжкості хвороби 

МСМ, 

ум.од.опт.щільн., 

М ± m 

МСМ280/МСМ254  

< 1,0 > 1,0 

 

Клінічна форма 

ГКК 

МСМ254 МСМ280 
% хворих 

р 

Середньотяжка, 

n =93 
0,399±0,01 0,415±0,02 88,1 11,9 <0,001 

Тяжка, 

n =23 
0,471±0,02* 0,485±0,03* 86,9 13,0 <0,001 

 

Примітка. * – Різниця вірогідна між показниками вмісту МСМ254 і МСМ280 

у сироватці крові, як при середньотяжкій, так і тяжкій формах ГКК. 

З даних табл. 4.1 бачимо, що вихідні рівні середніх значень вмісту 

МСМ254 та МСМ280 у сироватці крові при тяжкій формі ГКК вірогідно вищі, 

ніж при середньотяжкій (р < 0,05). При цьому вірогідної різниці між 

показниками вмісту МСМ254 та МСМ280, як при середньотяжкій, так і тяжкій 

формах ГКК, не виявлено (р > 0,05). За часткою хворих з коефіцієнтом 



 69 

співвідношення вмісту МСМ280 до МСМ254, що становлять менше 1,0 або 

більше 1,0, виявлено вірогідно більші числові значення частки хворих з 

коефіцієнтом < 1,0 як при середньотяжкій, (88,1 % проти 11,9 %; р < 0,001), 

так і тяжкій (86,9 % проти 13,0 %; р < 0,001) формах хвороби. Це свідчить 

про переважання ступеня підвищення вмісту МСМ280 над МСМ254 в 

сироватці крові при різних щодо ступеня тяжкості клінічних формах 

хвороби. Йдеться про більшу інформативність вмісту МСМ280 у сироватці 

крові для визначення ступеня ендотоксикозу при ГКК.  

Контрольні показники вмісту МСМ у ротовій рідині було визначено у 20 

здорових дітей першого року життя. Вони становлять 0,357±0,01 (при 

довжині хвилі 254) і 0,301±0,01 (при довжині хвилі 280). 

Для оцінки ступеня ендотоксикозу за вмістом токсичних метаболітів 

середньої молекулярної маси у ротовій рідині належало добрати оптимальну 

для даної ситуації довжину хвилі.  

Вихідні показники середнього вмісту МСМ у ротовій рідині, визначені 

при довжинах хвиль 254 та 280 у 116 хворих на ГКК дітей, віком від 29 днів 

до 1 року, при середньотяжкій та тяжкій формах хвороби наведено в 

таблиці 4.2.  

Таблиця 4.2. 

Вміст МСМ у ротовій рідині хворих на ГКК дітей при поступленні в 

стаціонар з урахуванням  ступеня тяжкості хвороби 

МСМ, ум.од.опт.щільн., 
М ± m 

МСМ254/МСМ280 

> 1,0 < 1,0 

 
Клінічна форма 

ГКК 
МСМ254 МСМ280 % хворих 

р 

Середньотяжка, 

n =93 0,621±0,02 0,525±0,01 83,8 16,2 <0,001 

Тяжка, n =23 0,763±0,04* 0,612±0,03* 82,6 17,4 <0,001 
 

Примітка. * – Різниця вірогідна між показниками вмісту МСМ254 і МСМ280 у 
ротовій рідині, як при середньотяжкій, так і тяжкій формах ГКК 
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З даних табл. 4.2 бачимо, що вихідні рівні середніх значень вмісту 

МСМ254 та МСМ280 у ротовій рідині при тяжкій формі ГКК вірогідно вищі, 

ніж при середньотяжкій (р < 0,05). За часткою хворих з коефіцієнтом 

співвідношення вмісту МСМ254 / МСМ280, що перевищує 1,0, як при 

середньотяжкій (83,8% проти 16,2 %; р < 0,001), так і тяжкій (82,6% проти 

17,4 %; р < 0,001) формах хвороби виявлено вірогідну різницю. Це свідчить 

про більше числове значенне підвищення вмісту МСМ254 у ротовій рідині 

порівняно з МСМ280 за наявності ендотоксикозу у хворих на ГКК дітей. 

Відтак при визначенні ступеня ендотоксикозу за вмістом МСМ у 

ротовій рідині більш інформативними є показники, визначені при довжині 

хвилі 254 ум. од. опт. щільн.  

Таблиця 4.3. 

Взаємозв’язок між вмістом МСМ у сироватці крові та ротовій рідині 

хворих на ГКК дітей з урахуванням ступеня тяжкості хвороби 

Вміст МСМ, М ± m, ум.од.опт.щільн 

МСМ280 МСМ254 

Об’єкт дослідження 

 

Клінічна форма 

ГКК 
Сироватка крові Ротова рідина 

Середньотяжка, 

n =93 
0,415±0,02  0,621±0,02  

Тяжка, 

n =23 
0,485±0,03* 0,763±0,04** 

 

Примітки. 1. * – різниця вірогідна між показниками вмісту МСМ280 в 

сироватці крові при середньотяжкій та тяжкій формах ГКК; 

2. ** – різниця вірогідна між показниками вмісту МСМ254 в 

ротовій рідині при середньотяжкій та тяжкій формах ГКК. 
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Дані табл. 4.3 віддзеркалюють співзвучний взаємозв’язок між ступенем 

підвищення вмісту МСМ280 у сироватці крові та МСМ254 у ротовій рідині при 

різних щодо ступеня тяжкості клінічних формах ГКК. Йдеться про 

статистично вірогідне переважання числових значень цих показників, 

визначених при тяжких формах хвороби порівняно з середньотяжкими. Це 

свідчить про ідентичну спрямованість змін вмісту МСМ у сироватці крові та 

ротовій рідині залежно від ступеня тяжкості клінічної форми хвороби.  

Викладені в табл. 4.3 дані дають змогу вважати ротову рідину 

альтернативним об’єктом для визначення в ній токсичних метаболітів 

середньої молекулярної маси, тобто оцінки ступеня ендотоксикозу. Ці 

показники, визначені в періоді початкової маніфестації клінічних проявів 

хвороби, аргументовано можна вважати інформативними параклінічними 

критеріями оцінки тяжкості клінічної форми ГКК.  

При різних варіантах клінічного перебігу ГКК – гострому циклічному, 

чи затяжному, можна очікувати неоднотипні зміни вмісту МСМ254 у ротовій 

рідині на послідовних етапах хвороби. Це питання вивчено при 

середньотяжкій формі ГКК – більш чисельній групі хворих. Обмежена 

кількість спостережень на тяжку форму ГКК, зокрема, (7 хворих з гострим 

циклічним перебігом хвороби), унеможливлюють проведення статистичного 

аналізу результатів відповідних досліджень. До речі, клінічні аспекти різних 

варіантів перебігу ГКК детально висвітлені у 3 розділі дисертаційної роботи.  

Динаміку середніх значень показників вмісту МСМ254 у ротовій рідині 

при різних варіантах перебігу середньотяжкої форми ГКК викладено в 

таблиці  

З даних табл. 4.4 бачимо, що при поступленні у стаціонар середні 

показники вмісту МСМ254 у ротовій рідині, як при гострому циклічному, так 

і затяжному перебігу середньотяжкої форми ГКК, підвищені порівняно з 

показниками здорових дітей і між собою не різняться. 4.4. 
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Таблиця 4.4.  

Динаміка вмісту МСМ254 у ротовій рідині при різних варіантах 

клінічного перебігу середньотяжкої форми ГКК 

Вміст МСМ, М ± m, ум.од.опт.щільн щільн. 
 

Варіанти перебігу 

ГКК 

 
При поступленні в 

стаціонар 
4-5 день 8-10 день 

Гострий 

циклічний, 

n = 59 

 

0,627±0,02* 

 

0,581±0,06* 

*** 

0,398±0,02** 

Затяжний 

(безперервний та 

хвилеподібний), 

n = 34 

 

0,648±0,03* 

 

0,599±0,07* 

*** 

0,459±0,05* 

Здорові діти, n = 20                               0,357±0,01 

 

Примітки. 1. * – відмінності вірогідні порівняно з показниками здорових 

дітей; 

2. ** – відмінності вірогідні порівняно з попереднім дослідженням; 

3. *** – відмінності вірогідні порівняно з вихідними даними 

 

Аналогічна закономірність утримується і на 4-5 день лікування. Істотну 

різницю порівнюваних показників констатовано лише на 8-10 день 

стаціонарного лікування. Так, при гострому циклічному перебігу хвороби в 

ці терміни показники вмісту МСМ254 у ротовій рідині вірогідно не різняться 

від показників здорових дітей. При затяжному перебігу хвороби, попри 

статистично вагоме зниження вмісту МСМ254 у ротовій рідині порівняно з 

вихідними даними, середні значення цих показників залишаються 

підвищеними порівняно з показниками здорових дітей. Відтак викладені в 
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табл. 4.4 дані свідчать про неможливість прогнозування різних варіантів 

клінічного перебігу ГКК – гострого циклічного чи затяжного, на початкових 

етапах хвороби. Стійке підвищення середніх показників вмісту МСМ254 у 

ротовій рідині, що утримується при затяжному перебігу ГКК на 8-10 день 

лікування, може бути зумовлено впливом різних обтяжливих чинників: 

реінфекцією, нашаруванням кишкової суперінфекції, спричиненої 

здебільшого поліантибіотикорезистентними штамами збудника, 

захворювання іншої етіології (ГРВІ тощо).  

Для з’ясування можливості прогнозування ускладнень при ГКК на 

доклінічному етапі їх клінічної маніфестації за даними змін вмісту МСМ254 у 

ротовій рідині проведені цілеспрямовані проспективні дослідження. В цьому 

плані промовистими є нижчевикладені дані наших спостережень щодо 

прогнозування ускладненого перебігу ГКК у окремих хворих. Наводимо 

клінічний приклад. 

Дані динаміки вмісту МСМ254 у ротовій рідині хворого, дитини Андрія 

С., віком 7 міс. (карта стаціонарного хворого №301/536), відтворено на 

рис. 4.1. 

Хлопчик захворів гостро: неспокій, повторне блювання, рідкі 

випорожнення з домішками великої кількості слизу, підвищення температури 

тіла до 38,5ºС. Анамнестично: у старшої сестрички 4-х років та мами 

спостерігалися прояви дисфункції кишок за відсутності порушення 

загального стану. Хлопчик на штучному вигодовуванні. Передбачуваний 

шлях інфікування – контактно-побутовий. Госпіталізований в перший день 

хвороби. При поступленні загальний стан середнього ступеня тяжкості. 

Попередній діагноз ГКІ. Обстежений. За даними бактеріологічного 

(виділення з випорожнень K. pneumoniae в концентрації 108 КУО/ г) та 

серологічного (позитивна РА з автоштамом збудника в титрі 1:8) досліджень 

діагностовано ГКІ клебсієльозної етіології. На тлі застосованого 

комплексного лікування спостерігалася швидка позитивна динаміка 

клінічних проявів хвороби: значне зменшення інтенсивності 



 74 

інтоксикаційного синдрому з 3-го дня хвороби, диспепсичного – з 4-го. 

Високий вміст МСМ у ротовій рідині, констатований при поступленні у 

стаціонар, поступово знижувався і на 5-й день лікування наблизився до 

нормального. На 6-7-й день хвороби на тлі дещо порушеного загального 

стану констатовано значне підвищення вмісту МСМ у ротовій рідині, а на 

наступний день спостерігалося відновлення інтоксикаційного та 

диспепсичного синдромів. Параклінічно: виділення K. pneumoniae з 

випорожнень в концентрації 108 КУО/г та наростання титру РА з автоштамом 

збудника до 1:32. У наведеному випадку, на етапі зворотного розвитку 

патологічного процесу, підвищення вмісту МСМ у ротовій рідині передувало 

розвитку клінічно маніфестної реінфекції ГКК.  

 

Рис. 4.1 Динаміка вмісту МСМ у ротовій рідині при рецидиві ГКК у 

хворої дитини віком 7 місяців 
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У наведеному випадку неспівзвучність ступеня підвищення вмісту МСМ 

у ротовій рідині та тяжкості клінічних проявів ГКК, констатована в динаміці 

захворювання, властива доклінічній стадії рецидиву хвороби.  

 

Аналогічні за суттю дані прогнозування суперінфекції (ГРВІ) у хворої на 

середньотяжку форму ГКК дитини Галини К., віком 6 міс. (карта 

стаціонарного хворого № 453/724).  

 

Дитина поступила на стаціонарне лікування на 2-й день хвороби з 

симптомами кишкової інфекції середнього ступеня тяжкості. Клінічно 

обстежена. За даними бактеріологічного (виділення з випорожнень 

K. pneumoniae в концентрації 106 КУО/г ) та серологічного (позитивна РА з 

автоштамом збудника в титрі 1:64) досліджень діагностовано ГКІ, 

спричинену K. pneumoniae. На тлі застосованого комплексного лікування 

спостерігалася чітка позитивна динаміка клінічних проявів ГКК та 

співзвучне зниження вмісту МСМ254 у ротовій рідині. На 7-й день лікування 

прояви ГКК зводилися лише до дисфункції кишок (наявність у 

випорожненнях неперетравленої їжі та незначної кількості прозорого слизу) 

за відсутності симптомів інфекційного токсикозу та зневоднення. Викликало 

певне нерозуміння констатоване в цей день значне підвищення вмісту 

МСМ254 у ротовій рідині, порівняно з даними попереднього дня (0,601 проти 

0,396 ум. од. опт. шільн.), яке утримувалися і на наступний день. Через 2 дні 

появилися чіткі клінічні ознаки ГРВІ. В цьому випадку повторна хвиля 

підвищення вмісту МСМ254 у ротовій рідині випереджувала появу клінічних 

симптомів  ГРВІ. Ці дані відтворено на рисунку 4.2. 

У наведеному випадку у хворого на ГКК підвищення вмісту МСМ254 у 

ротовій рідині в періоді спаду клінічних проявів основного захворювання 

прогнозувало нашарування суперінфекції, а саме ГРВІ.  
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Рис.4.2 Динаміка вмісту МСМ у ротовій рідині при затяжному перебігу 

ГКК, зумовленому нашаруванням ГРВІ у дитини 6 місяців. 

 

Вищенаведені випадки прогнозування ускладнень у хворих на ГКК 

аргументують доцільність визначення вмісту МСМ у ротовій рідині в 

динаміці хвороби. Чітке підвищення вмісту МСМ у ротовій рідині, не 

співзвучне з позитивною динамікою клінічних проявів основного 

захворювання, можна вважати параклінічним провісником розвитку 

ускладнень на доклінічному етапі їх маніфестації.  

 

4.2. Порушення локального та системного гуморального імунітету при 

гострій кишковій інфекції клебсієльозної етіології. 

 

При потраплянні в просвіт травного каналу патогенних чи умовно-

патогенних бактерій у забезпеченні надійного функціонування першої лінії 

захисту на рівні слизової оболонки кишок суттєве значення належить 
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імуноглобулінам, що синтезуються місцево. Основним імуноглобуліном цієї 

ланки імунної системи є секреторний імуноглобулін А (SIgA), стійкий до дії 

протеолітичних ферментів.  

Під впливом антигенного подразника, зокрема K. pneumoniae, Т-

лімфоцити, локалізовані в міжепітеліальних просторах слизової оболонки 

кишок, індукують синтез мономерних імуноглобулінів, головним чином IgA. 

Вільний секреторний компонент (ВСК), що синтезується в ентероцитах і в 

комплексі з двома молекулами мономерного IgA утворює димерний SIgA. 

Оскільки специфічні для ГКІ копроантитіла належать головним чином до 

імуноглобулінів класу A – основних компонентів SIgA, вміст останніх в 

копрофільтратах віддзеркалює динамічні процеси локальної гуморальної 

імунної відповіді.  

Вивчення цього питання здійснено за даними обстеження 93 дітей 

першого року життя, хворих на середньотяжку форму ГКК. Власне така 

щодо ступеня тяжкості клінічна форма ГКК є найбільш чисельною серед 

хворих, госпіталізованих в інфекційний стаціонар.  

Для вивчення функціонального стану локального імунітету при різних 

варіантах клінічного перебігу середньотяжкої форми ГКК сформовано 2 

групи зіставлення. До 1 групи з гострим циклічним перебігом хвороби 

залучено 59 хворих, до 2 – 34 хворих із затяжним перебігом.  

Для з’ясування впливу функціонального стану локальних механізмів 

імунного захисту на перебіг середньотяжкої форми ГКК зіставлено дані 

динаміки вмісту SIgA в копрофільтратах на послідовних етапах 

захворювання при гострому циклічному (1 група) та затяжному (2 група) 

перебігу хвороби. Результати цих досліджень  наведено в таблиці 4.5.  

З даних табл. 4.5 бачимо, що при поступленні в стаціонар, на висоті 

максимальної маніфестації клінічних проявів ГКК (1-4-й день хвороби), у 

хворих груп зіставлення констатовано вірогідне, порівняно з показниками 

здорових дітей, підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах. Це підтверджує 

характерну для ГКІ ранню локальну імунну відповідь, зумовлену антигенним 
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подразненням, тобто збудником хвороби. Віддзеркаленням цієї ранньої 

імунної реакції організму є посилення синтезу плазматичними клітинами 

слизової оболонки кишок мономерних імуноглобулінів класу А (IgA) і 

достатньої продукції ентероцитами вільного секреторного компоненту – 

необхідних складових димерного SIgA. 

Таблиця 4.5. 

Вміст SIgA в копрофільтратах на різних етапах динамічних 

спостережень при гострому циклічному та затяжному перебігу 

середньотяжкої форми ГКК 

Вміст SIgA в копрофільтратах, г/л, (M ± m) Варіант  

клінічного перебігу 

ГКК 

При 

поступленні в 

стаціонар 

4-5 день 8-10 день 

Гострий циклічний, 

(1 група), n = 59 

 

0,29 ± 0,06* 

 

0,45 ± 0,04** 

              ** 

0,61 ± 0,07*** 

Затяжний, 

 (2 група), n=34 

 

0,25 ± 0,04* 

 

0,28 ± 0,02* 

               ** 

0,47 ± 0,09*** 

Здорові діти, 

n = 20 
0,043 ± 0,005 

  
Примітки. 1. *– відмінності   вірогідні   порівняно   з   показниками  здорових 

    дітей. 

        2. **– відмінності вірогідні порівняно з попереднім дослідженням. 

                  3. *** – відмінності вірогідні порівняно з вихідними показниками. 
 

Попри відсутність вірогідної різниці вихідних показників вмісту SIgA в 

копрофільтратах у хворих груп зіставлення, результати наступних етапів 

досліджень щодо стану локальних механізмів імунного захисту істотно 

різняться (табл. 4.5). Так, на 4-5 день лікування у хворих 1 групи 

спостерігається подальше стрімке підвищення вмісту в копрофільтратах 
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SIgA, статистично вірогідне порівняно з вихідними даними. Констатоване в 

ці терміни підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах характеризується 

стійкістю, утримуючись і на 8-10 день лікування. Клінічним віддзеркаленням 

такого типу реагування локальних механізмів імунного захисту є формування 

прогностично сприятливого гострого циклічного перебігу хвороби.  

У хворих 2 групи, тобто при затяжному перебігу ГКК, на 4-5 день 

лікування не виявлено вірогідної різниці вмісту SIgA в копрофільтратах 

порівняно з вихідними даними. Вірогідне підвищення вмісту SIgA в 

копрофільтратах констатовано лише на 8-10 день лікування. Це свідчить про 

слабкий та сповільнений тип реагування локальних механізмів імунного 

захисту на антигенний подразник, що проявляється клінічно формуванням 

затяжного перебігу хвороби.  

Наведені в табл. 4.5 дані аргументують доцільність динамічного 

визначення вмісту в копрофільтратах SIgA для прогнозування клінічного 

перебігу хвороби, та застосування, за потреби, комплексу превентивних 

заходів. 

Крім функціональної спроможності локального імунітету при ГКК за 

даними вмісту в копрофільтратах SIgA визначено стан системного 

гуморального імунітету за вмістом в сироватці крові основних класів 

імуноглобулінів (IgА, IgМ, IgG).  

Зміни вмісту IgА, IgМ та IgG у сироватці крові в динаміці хвороби при 

різних варіантах перебігу середньотяжкої форми ГКК у дітей першого року 

життя наведено в таблиці 4.6.  

З даних табл. 4.6 бачимо, що в динаміці хвороби при різних варіантах 

клінічного перебігу ГКК з численних показників вмісту IgA, IgМ та IgG у 

сироватці крові лише окремі вірогідно відрізняються від контрольних. Так, 

при гострому циклічному перебігу ГКК спостерігається підвищення вмісту 

IgМ та IgA в динаміці хвороби на 4-5 і 8-10 дні стаціонарного лікування.  
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Таблиця 4.6. 

Динаміка вмісту IgА, IgМ та IgG усироватці крові  

при середньотяжкій формі ГКК з урахуванням варіантів перебігу хвороби 

Період хвороби 

4-5 день 8-10 день При поступленні в 

стаціонар   

Імуноглобуліни сироватки крові, г/л, (M ± m) 

Варіант  

клінічного 

перебігу 

ГКК 

IgА IgМ IgG IgА IgМ IgG IgА IgМ IgG 

Гострий 

циклічний 

(1 група), n 

= 59 

1,39

± 

0,04 

1,28 

± 

0,06 

10,27 

± 

0,09 

2,53 

± 

0,09* 

2,14 

± 

0,07* 

12,41 

± 

0,18 

2,28 

± 

0,05* 

2,61 

± 

0,09* 

12,67

± 

0,08 

Затяжний 

(2 група), 

n=34 

1,35

± 

0,09 

1,19 

± 

0,07 

10,72 

± 

0,14 

1,39 

± 

0,07 

1,23 

± 

0,09 

10,12 

± 

0,13 

1,42 

± 

0,09 

1,34 

± 

0,06 

10,85 

± 

0,18 

Здорові 

діти, n=20 
IgA – 1,41±0,04,    IgМ – 0,97±0,03,   IgG – 10,36±0,12  

  
Примітка. *– Відмінності вірогідні порівняно з показниками здорових дітей. 

 

Незалежно від варіанта подальшого перебігу хвороби не виявлено такої 

динаміки вмісту імуноглобулінів сироватки крові, котру можна було б 

трактувати яв первинну імунну відповідь: раннє підвищення вмісту IgМ, 

черед деякий час – IgG, меншою мірою, IgА. Виявлені у хворих на ГКК 

відхилення показників системного гуморального імунітету характеризуються 

своєрідністю. Так, при підвищенні IgМ у хворих з гострим циклічним 

перебігом середньотяжкої форми ГКК не виявлено раннього переключення 

синтезу IgМ на синтез IgG (вміст IgG на 8-10 день лікування не різнився від 

показників здорових дітей). 
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Підвищення вмісту в сироватці крові IgА при ГКК можна вважити 

прогностично сприятливою ознакою. Адже йдеться про адекватну імунну 

відповідь: раннє посилення синтезу плазматичними клітинами слизової 

оболонки кишок IgА у відповідь на антигенне подразнення. Клінічним 

віддзеркаленням зазначених змін показників системного гуморального 

імунітету є гострий циклічний перебіг хвороби. Відсутність вірогідних змін 

показників вмісту IgА, IgМ та IgG в динаміці хвороби при затяжному 

перебігу свідчить про неінформативність змін показників системного 

гуморального імунітету щодо оцінки варіанта клінічного перебігу ГКК.  

 Відтак при ГКК у дітей першого року життя визначальна роль щодо 

формування різних варіантів клінічного перебігу хвороби належить 

функціональній спроможності локальних механізмів імунного захисту. Зміни 

показників вмісту IgA, IgМ та IgG в сироватці крові недостатньо 

інформативні.  

 

4.3. Зміни цитокінового профілю при різних варіантах клінічного 

перебігу ГКІ клебсієльозної етіології. 

 

Оскільки наведені у попередньому підрозділі дані про зміни гуморальної 

ланки системної імунної відповіді у хворих на ГКК дітей першого року життя 

недостатньо інформативні щодо оцінки стану імунних механізмів захисту, 

вважали за доцільне вивчити взаємозв’язок різних ланок імунної системи за 

умов потрапляння в організм чужорідних антигенів або активації ендогенної 

мікрофлори, що здійснюється завдяки регуляторній ролі цитокінів. Адже 

власне цитокіни забезпечують взаємозв’язок імунних процесів на 

клітинному, органному та системному рівнях, регулюючи співзвучне 

функціонування практично всіх систем організму. 

При інфекційних хворобах підвищення вмісту прозапальних цитокінів у 

сироватці крові в гострому періоді хвороби свідчить про наявність антигенної 

стимуляції та наступний розвиток запального процесу.  
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На першому етапі проведених нами досліджень було з’ясовано, що з-

поміж прозапальних цитокінів в плані оцінки ступеня активності 

інфекційного процесу найбільш інформативним є TNF-α, з протизапальних – 

IL-10  

При ГКІ, спричинених грам-негативними бактеріями, зокрема 

K. pneumoniae, індукована їх ендотоксином (ЛПС) цитокінова система 

забезпечує запальну відповідь, спрямовану на одужання. Показники вмісту 

прозапального цитокіну TNF-α на різних етапах захворювання значною 

мірою опосередковані ступенем протизапальної активності IL-10.  

З огляду на вищевикладене для вивчення стану цитокінового 

гомеостазу за вмістом TNF-α та IL-10 в сироватці крові при ГКК сформовано 

3 групи хворих.  

У 1-у групу залучено 57 хворих на ГКК. У цих хворих діагноз ГКК 

верифіковано за даними бактеріологічних (повторне виділення з 

випорожнень K. pneumoniae в концентраціях 106  і більше КУО/г) та 

відповідних імунологічних (наявність в сироватці крові антитіл до 

автоштамів K. pneumoniae за даними РА) досліджень.  

У 28 хворих 2-ї групи, крім виділення з випорожнень K. pneumoniae в 

концентраціях 106  і більше КУО/г та наявності у сироватці крові антитіл до 

автоштамів K. pneumoniae за даними РА, з випорожнень одночасно 

виділялися інші УПБ: Ent. аerogenes (10 хворих), Pr. mirabilis (8), St. aureus 

(6), Ps. аеruginosa (4 хворих). У цих хворих антитіла до автоштамів 

передічених УПБ не виявлялися. У випорожненнях не визначалися біфідо- і 

лакто-бактерії або вміст їх був істотно зниженим. Йдеться про хворих на ГКК 

на тлі порушень кишкового мікробіоценозу. 

У 50 хворих 3-ї групи, попри виділення з випорожнень в різних 

концентраціях, як K. pneumoniae, так і інших УПБ, не підтверджена їх 

етіологічна причетність до клінічної симптоматики гострого діарейного 

захворювання за даними РА з автоштамами виділених бактерій. Здебільшого 

у таких хворих діагностують ГКІ нез’ясованої етіології. 
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Вміст TNF-α та IL-10 у сироватці крові визначали при поступленні в 

стаціонар – на висоті максимальної маніфестації клінічних проявів хвороби 

та в періоді ранньої реконвалесценції (8-10 дні лікування). 

Динаміку середніх показників вмісту TNF-α та IL-10 у сироватці крові 

у виділених 3-х групах хворих наведено в таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Вміст TNF-α та IL-10 у сироватці крові у хворих груп зіставлення 

Вміст цитокінів у сироватці крові, пг/мл, (М±m) 

TNF-α IL-10 

Терміни обстеження 
Групи 

зіставлення При 

госпіталізації 

(1-3 день 

хвороби) 

8-10 день 

лікування 

При 

госпіталізації 

(1-3 день 

хвороби) 

8-10 день 

лікування 

ГКК, (1 група), 

n=57 
456,1±13,89 118,6±12,44 16,6±0,84 12,4±0,67 

ГКК на тлі 

дисбіозу кишок, 

(2 група), n=28 

699,5±27,95 166,8±18,50 22,2±3,54 17,9±1,72 

ГКІ нез’ясованої 

етіології,  

(3 група), n=50 

154,0±14,0 137,1±13,09 23,3±1,73 21,7±1,21 

Здорові діти, n=15 10,2 ± 3,4 8,3 ± 3,1 

 

З даних табл. 4.7 бачимо, що при поступленні в стаціонар у хворих, як 1-

ї, так і 2-ї та 3-ї груп, виявлено вірогідне підвищення вмісту TNF-α в 

сироватці крові порівняно з показниками здорових дітей (р < 0,001). В 

періоді спаду клінічної симптоматики (8-10 дні лікування) в кожній з 
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виділених груп за допомогою критерію Вілкоксона констатовано 

статистично значуще зниження вмісту TNF-α в сироватці крові порівняно з 

вихідними даними (р < 0,001).  

Між показниками вмісту TNF-α в сироватці крові у хворих 1-ї, 2-ї та 3-ї 

груп за допомогою критерію Краскела-Уоліса констатовано статистично 

значущу різницю (H=103,19; р < 0,001). Проте, при повторному обстеженні, 

на 8-10-й дні лікування, різниця між показниками вмісту TNF-α в сироватці 

крові у хворих досліджуваних груп статистично не значуща (H=5,74; 

р > 0,001). 

Отже, у хворих з верифікованим діагнозом ГКК, як за відсутності 

дисбіотичних порушень (1 група), так і наявності їх (2 група), порівняно з 

хворими на ГКІ нез’ясованої етіології (3 група), вміст TNF-α у сироватці 

крові статистично вагомо підвищується в періоді початкової маніфестації 

клінічної симптоматики. Аналогічної співзвучності змін цитокінового 

профілю не констатовано в періоді ранньої реконвалесценції. Відтак 

інформативність змін вмісту TNF-α, як цитокінового тесту диференційної 

діагностики ГКК з ГКІ нез’ясованої етіології, обмежується періодом 

початкової маніфестації клінічних проявів хвороби. 

Кореляційні зв’язки між показниками вмісту TNF-α у сироватці крові у 

хворих досліджуваних груп в динаміці хвороби наведено в таблиці 4.8.  

Представлені у табл. 4.8 дані свідчать про наявність прямого 

кореляційного зв’язку між показниками вмісту TNF-у в сироватці крові при 

поступленні в стаціонар та на 8-10 день лікування у хворих всіх 

досліджуваних груп (р < 0,001). При цьому у хворих 1 та 2 груп кореляційні 

зв’язки були середньої сили (відповідно τ =0,38 та τ =0,54). У хворих 3 групи 

виявлений сильний кореляційний зв’язок (τ=0,83).  

Щодо вмісту протизапального цитокіну, а саме IL-10, у хворих груп 

зіставлення з’ясовано наступне. При поступленні в стаціонар у хворих 

досліджуваних груп, порівняно з показниками здорових дітей, виявлено 

вірогідне підвищення вмісту IL-10 у сироватці крові (р < 0,01) (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Кореляційні зв’язки між середніми показниками вмісту TNF-α  

в сироватці крові у хворих груп зіставлення, визначені в динаміці хвороби 

Показники TNF-α в сироватці 

крові, пг/мл, (М±m) 

Групи зіставлення 
При 

госпіталізації 

(1-3 день 

хвороби) 

8-10 день 

лікування 

Коефіцієнт 

кореляції 

Кендал-Тау 

(τ) 

р 

ГКК, 

(1 група), n=57 
456,1±13,89  118,6±12,44 0,38 <0,001 

ГКК на тлі  

дисбіозу кишок, 

(2 група), n=28 

699,5±27,95 166,8±18,50 0,54 <0,001 

ГКІ нез’ясованої 

етіології, (3 група), 

n=50 

154,0±14,0 137,1±13,09 0,83 <0,001 

 

При повторному обстеженні, на 8-10 день стаціонарного лікування у 

хворих 1 групи, порівняно з вихідними показниками, вміст IL-10 у сироватці 

крові статистично значуще (р < 0,001) знижується: з (16,6±0,84) до 

(12,4±0,67) пг/мл. Натомість у хворих 2 та 3 груп, як при госпіталізації, так і 

повторному обстеженні (8-10 день лікування), статистично значущої різниці 

не виявлено (р > 0,05). 

При одночасному порівнянні середніх показників вмісту IL-10 в 

сироватці крові за критерієм Краскела-Уоліса у хворих 1-ї, 2-ї та 3-ї груп при 

поступленні в стаціонар виявлено статистично значущу різницю (Н=6,22; 

р < 0,05). Найвищими були ці показники у хворих 3 групи (23,3±1,73), 

найнижчими – у хворих 1 групи (16,6±0,84). На 8-10 день лікування різниця 
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між показниками вмісту IL-10 в сироватці крові у хворих досліджуваних груп 

за критерієм Краскела-Уоліса була також статистично значущою (Н=37,17; 

р < 0,001). Найвищі показники вмісту IL-10 в ці терміни виявлені у хворих 3 

групи (21,66±1,21), найнижчі – у хворих 1 групи (12,4±0,67).  

Кореляційні зв’язки між показниками вмісту IL-10 у сироватці крові у 

хворих груп зіставлення в динаміці хвороби наведено в таблиці 4.9.  

Таблиця 4.9 

Кореляційні зв’язки між середніми показниками вмісту IL-10 в сироватці 

крові у хворих груп зіставлення, визначені в динаміці хвороби  

Показники IL-10 в сироватці 
крові, пг/мл, (М±m) 

Групи зіставлення При 
госпіталізації 

(1-3 день 
хвороби) 

8-10 день 
лікування 

Коефіцієнт 
кореляції 

Кендал-Тау 
(τ) 

р 

ГКК, 
(1 група), n=57 

16,6±0,84 12,4±0,67 0,04 >0,05 

ГКК на тлі дисбіозу 
кишок, 

(2 група), n=28 
22,2±3,54 17,9±1,72 0,09 >0,05 

ГКІ нез’ясованої 
етіології, (3 група), 

n=50 
23,3±1,73 21,7±1,21 0,40 <0,001 

 
Дані табл. 4.9 свідчать про наявність прямого кореляційного зв'язку 

середньої сили (коефіцієнт кореляції Кендала-Тау τ становить 0,40) між 

показниками вмісту IL-10 в сироватці крові у хворих 3-ї групи, визначеними 

при поступленні в стаціонар та в періоді ранньої реконвалесценції (8-10 день 

лікування). У хворих 1 та 2 груп кореляційні зв’язки між відповідними 

показниками статистично не вірогідні (р > 0,05). Зазначена ситуація свідчить 

про стійкість підвищення вмісту протизапального цитокіну IL-10 в сироватці 

крові, одного з показників імуносупресії при ГКІ нез’ясованої етіології. 
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Відтак при порівнянні показників вмісту TNF-α та IL-10, визначених в 

динаміці хвороби за критеріями Вілкоксона та Краскела-Уоліса, встановлено. 

У хворих з верифікованим діагнозом ГКК, як за наявності, так і відсутності 

супутніх локальних дисбіотичних змін та хворих з ГКІ нез’ясованої етіології 

спостерігається співзвучне вірогідне підвищення вмісту прозапального 

цитокіну TNF-α в сироватці крові. В періоді ранньої реконвалесценції 

аналогічної закономірності щодо змін цих показників у хворих груп 

зіставлення не виявлено. Між вихідними та констатованими в періоді ранньої 

реконвалесценції показниками вмісту TNF-α у сироватці крові у хворих всіх 

досліджуваних груп наявний прямий кореляційний зв’язок Кендала-Тау τ, 

тісний або, середньої сили. Щодо вмісту у сироватці крові 

імуносупресивного цитокіну IL-10 у хворих всіх досліджуваних груп при 

госпіталізації виявлено статистично вірогідне підвищення вмісту цього 

інтерлейкіну порівняно з показниками здорових дітей. Проте в динаміці 

хвороби вірогідне зниження вмісту IL-10 констатовано лише при ГКК, що 

клінічно маніфестувався за відсутності дисбіотичних порушень. Прямий 

кореляційний зв’язок середньої сили виявлено у хворих з гострим діарейним 

синдромом нез’ясованої етіології, що розвинувся та супроводжувався 

істотними порушеннями дисбіозу кишок.  
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РОЗДІЛ 5 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОЇ 

КИШКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ КЛЕБСІЄЛЬОЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 

РАННЬОГО ВІКУ 

 

Важливим компонентом комплексної патогенетичної терапії ГКІ у дітей 

раннього віку є детоксикаційно-регідратаційна, спрямована на відновлення 

сталості внутрішнього середовища і створення оптимальних умов для 

реалізації адекватної імунної відповіді. Основна задача її – інактивація та 

своєчасна елімінація токсичних субстанцій збудника хвороби, що індукують 

розлади метаболізму, започатковують, як місцеві зміни на рівні слизової 

оболонки кишок, так і загальні, опосередковані біологічно активними 

речовинами. 

При проведенні детоксикаційно-регідратаційної терапії у дітей раннього 

віку, хворих на гострі діарейні захворювання, слід дотримуватись 

диференційованих підходів, враховуючи модифікуючий вплив вікового 

чинника. Адже властива дітям раннього віку недосконалість механізмів 

імунного захисту та неспецифічної резистентності організму зумовлюють 

труднощі збереження сталості внутрішнього середовища, надто в умовах 

впливу на організм токсичних субстанцій збудників хвороби.  

Функціональна незрілість клубочкової фільтрації та канальцевої 

реабсорбції обмежують елімінацію токсичних речовин ренальною системою 

виділення. Підвищена проникність гематоенцефалічного бар’єру сприяє 

розвитку нейротоксикозу, що значно поглиблює ступінь розладів гомеостазу. 

Відтак при проведенні у дітей раннього віку детоксикаційно-регідратаційної 

терапії ізотонічними глюкозо-сольовими розчинами та синтетичними 

плазмозамінниками ймовірним є ризик розвитку гіпергідратації, особливо 

небезпечної в плані перевантаження малого кола кровообігу – наступної 

легенево-серцевої недостатності.  
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Беручи до уваги вищевикладене, для уникнення гіпергідратації при 

проведенні детоксикаційно-регідратаційної інфузійної терапії у хворих на 

ГКК дітей раннього віку доцільне одночасне застосування ентеральної 

регідратації та детоксикації, що дає змогу звести до мінімуму кількість 

інфузійних розчинів. 

Для блокування токсинів безпосередньо в просвіті травного каналу з 

давніх часів застосовували ентеросорбенти, насамперед активоване вугілля, а 

впродовж останніх десятиліть дрібнодисперсні препарати діоксиду кремнію 

(полісорб, силікс, силард, атоксил). З-поміж останніх, розроблених на 

сьогодні кремнійорганічних препаратів різних поколінь, для вивчення 

ефективності ентеросорбції при ГКК у дітей раннього віку ми ефективності 

діоксиду кремнію, відомого під назвою силард. Оскільки в останні роки 

препарати діоксиду кремнію не рекомендують застосовувати у дітей першого 

року життя, наше дослідження проведено у хворих на ГКК віком 13 – 18 

місяців.  

При ГКІ, спричинених грам-негативними патогенними та умовно-

патогенними бактеріями, найбільшого ступеня вираженості досягають 

розлади системного гомеостазу, зумовлені індукуючим впливом їх 

ендотоксинів на розлади метаболізму. Це визначає необхідність якомога 

раннього проведення при ГКК поєднаної інфузійної та ентеральної 

детоксикаційної терапії. З-поміж ентеральних середників детоксикації цим 

вимогам повністю відповідає силард. Адже поглинальна здатність 1г силарду 

становить 300 м². Цей дрібнодисперсний кремнійорганічний ентеросорбент, 

на відміну від гідрофобних вугільних, є гідрофільним. Гідрофільні 

властивості силарду істотно обмежують втрату рідини з випорожненнями 

при ГКК, а максимально широкий спектр поглинальної активності забезпечує 

високу детоксикаційну ефективність. 

Результати досліджень щодо клінічної ефективності цього 

ентеросорбенту та безпосереднього впливу його на K. pneumoniae послідовно 

викладені в наступних двох підрозділах. 
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5.1. Безпосередній вплив діоксиду кремнію на Klebsiella pneumonіаe в 

лабораторних умовах. 

 

Для оцінки ефективності діоксиду кремнію при ГКК вважали за доцільне 

вивчити безпосердній вплив цього ентеросорбенту на К.pneumoniae в 

лабораторних умовах. Результати проведених досліджень свідчать про 

відсутність прямої бактерицидної дії діоксиду кремнію на К.pneumoniae.  

Також вважали за доцільне вивчити вплив цього ентеросорбенту на 

чутливість K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів, що застосовуються 

в лікуванні ГКК. Для вивчення цього питання in vitro проведені відповідні 

дослідження.  

Чутливість K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів визначали 

методом дифузії в агар з використанням комерційних дисків, насичених 

різними хіміопрепаратами. 

Для одержання контрольних показників попередньо було визначено 

чутливість K. pneumoniаe до антибіотиків та фторхінолонів, виділеної від 

хворого на середньотяжку форму ГКК хлопчика М., віком 15 місяців. 

Результати досліджень наведено в таблиці 5.3 (додаток А2).  

З даних табл. 5.3 бачимо, що досліджувана культура K. pneumoniаe 

чутлива до левоміцетину та цефтріаксону, помірно чутлива до цефтазидиму, 

амікацину, цефотаксиму, офлоксацину, ципрофлоксацину, резистентна до 

гентаміцину та ампіциліну. Після взаємодії одноденної культури 

K. pneumoniаe з діоксидом кремнію, що містився в 0,05% та 0,1% завису 

препарату, та експозиції понад 12 годин, резистентні до ампіциліну та 

гентаміцину штами K. pneumoniаe набули помірної чутливості до цих 

антибіотиків. Чітко проявляється здатність діоксиду кремнію підвищувати 

чутливість K. pneumoniаe до антибіотиків та фторхінолонів за умов взаємодії 

відповідних мікробних культур K. pneumoniаe з 0,05 % і 0,1 % зависами 

препарату. Вже при експозиції понад 30 хвилин показники помірної 

чутливості K. pneumoniаe до цефтазидиму, амікацину, цефотаксиму, 
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офлоксацину, ципрофлоксацину, як і чутливості її до левоміцетину та 

цефтріаксону, збільшилися понад 30 %. Зазначимо, що чутливість 

K. pneumoniае до антибіотиків та фторхінолонів підвищується лише при 

взаємодії мікробних культур із зависами діоксиду кремнію певної 

концентрації (0,05 %-0,1 %). Ці дані проілюстровано на рис. 5.1.  

При взаємодії мікробних культур K. pneumoniаe з діоксидом кремнію, 

що містився в зависах препарату низької концентрації (0,01%), вихідні 

показники їх резистентності до гентаміцину та ампіциліну не змінюються. 

Застосуванням 0,01 % завису діоксиду кремнію, навіть при 24-годинній 

взаємодії препарату з одноденною мікробною культурою K. pneumoniаe не 

вдається досягти підвищення її чутливості до антибактерійних препаратів. А 

при взаємодії культури K. pneumoniаe зі зависами діоксиду кремнію, 

концентрація яких становить 0,5 % - 1,0 %, спостерігається навіть тенденція 

до зменшення ступеня чутливості K. pneumoniаe до відповідних 

антибактерійних препаратів.  

 
 чутливість K. рneumoniae до антибіотиків  (контрольні показники) 

 чутливість K. рneumoniae  з додаванням 0,1% завису при експозиції 24 год.   
 

Рис. 5.1. Вплив діоксиду кремнію на чутливість K. pneumoniаe, виділеної 

від хворого на ГКК хлопчика М., віком 15 міс. до різних антибактерійних 

препаратів. 
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Відтак в дослідженнях доведено, що діоксид кремнію не володіє прямою 

бактерицидною дією стосовно K. pneumoniаe. Незалежно від дози та 

тривалості дії препарату K. pneumoniаe зберігає здатність до репродукції. 

При взаємодії з кремнійорганічним дрібнодисперсним діоксидом кремнію 

чутливість K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів підвищується. Це 

може бути зумовлено тим, що навколо поверхні бактерії зосереджуються 

значно дрібніші від неї частки препарату і, конформуючи її поверхню, 

полегшують реалізацію руйнівної дії антибактерійних препаратів. 

Підвищення чутливості K. pneumoniаe до антибактерійних препаратів при її 

взаємодії з діоксидом кремнію певною мірою причетне до констатованої 

клінічної та санаційної ефективності препарату, застосованого в 

комплексному лікування ГКК у дітей раннього віку.  

 

5.2. Клінічна ефективність діоксиду кремнію та вплив його на 

функціональну спроможність локальних механізмів гуморального імунного 

захисту. 

 

Для оцінки ефективності застосованого ентеросорбенту, крім динаміки 

клінічних проявів ГКК, вважали за доцільне вивчити стан локальних 

механізмів імунного захисту за вмістом в копрофільтратах імуноглобулінів 

місцевої дії, насамперед секреторного імуноглобуліну А (SIgA), стійкого до 

дії протеолітичних ферментів кишкового вмісту. 

Обстежено 68 дітей віком від 13 до 18 місяців, хворих на ГКК, які 

знаходилися на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній клінічній 

інфекційній лікарні впродовж 2006-2013 років.  

За сукупністю анамнестичних даних, інтенсивністю клінічних проявів 

інфекційного токсикозу, ексикозу та диспепсичного синдрому у хворих, 

залучених в досліджувану групу, діагностовано середньотяжку форму ГКК.  
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У 57 (83,8 %) хворих спостерігався гострий початок хвороби, у 11 

(16,2 %) хворих – поступовий. Необхідною умовою констатації етіологічної 

причетності K. pneumoniae до ГКК було повторне, не менше 2-х разів, 

виділення цих бактерій з випорожнень на висоті клінічної маніфестації 

проявів хвороби в концентрації 106  і більше КУО/г; негативні результати 

посівів випорожнень на бактерійну флору –  патогенну або іншу умовно- 

патогенну (в діагностично значущих концентраціях); відсутність антигенів 

рота-, норо-, адено- та астровірусів у випорожненнях. 

Клінічно ГКК характеризувався поєднанням проявів інтоксикаційного та 

диспепсичного синдромів, наступним розвитком зневоднення, порушеннями 

сталості внутрішнього середовища, розладами функціональної діяльності 

різних систем організму. 

У 43 із 68 (63,2 %) хворих розвитку ГКК передували перенесені 

напередодні захворювання, з приводу яких ці діти лікувалися стаціонарно, 

одноразово (20 хворих) або повторно (23 хворих), здебільшого з приводу 

ГРВІ та їх ускладнень.  

Не виявлено будь-якої закономірності щодо сезонного розподілу 

захворюваності на ГКК. Це може свідчити про переважну реалізацію 

контактно-побутового шляху передачі інфекції. Попри відсутність 

характерного для ГКІ сезонного розподілу захворюваності, групові 

захворювання на ГКК спостерігалися в різні пори року, охоплюючи дітей, які 

напередодні впродовж тривалого часу отримували антибіотики. У цих 

хворих перші клінічні симптоми ГКК появлялися здебільшого в періоді 

ранньої реконвалесценції попереднього захворювання. Це може бути 

зумовлено набуттям палінтибіотикорезистентності циркулюючих штамів 

K. pneumoniae. В такій ситуації на тлі зниженої реактивності організму 

істотно зменшується мінімальна інфікуюча доза K. pneumoniae, що сприяє 

наступному розвитку клінічно маніфестних форм ГКК.  

Для оцінки клінічної ефективності діоксиду кремнію в комплексному 

лікуванні ГКК серед 68 хворих шляхом послідовного випадкового добору 
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сформовано дві, рівнозначні за комплексом вихідних параметрів, групи 

зіставлення. До основної (1) групи, залучено 35 хворих на ГКК, яким з 

першого дня госпіталізації призначали діоксид кремнію протягом 5-7 днів. У 

33 хворих контрольної (2) групи, діоксид кремнію не включали в комплексне 

лікування ГКК. Щодо застосування інших компонентів комплексного 

лікування групи зіставлення не різнилися.  

Діоксид кремнію призначали всередину добовою дозою 100 мг/кг маси 

тіла: 1-3% завис препарату, 4-6 разів на день, у проміжках між прийманням 

їжі. 

Для з’ясування клінічної ефективності діоксиду кремнію при ГКК 

співставлено тривалість основних клінічних симптомів хвороби з 

урахуванням методу лікування. Ці дані викладено в таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Порівняльна характеристика тривалості клінічних симптомів гострого 

кишкового клебсієльозу залежно від методу лікування 

Тривалість клінічних симптомів, дні, (M±m) 

Групи 

зіставлення 
Розлади 

мікроци

ркуляції 

Підвищення 

температури 

тіла 

Зневод-

нення 
Діарея 

Патологічні 

зміни 

випорожнень 

Перша  

(із застосування 

діоксиду 

кремнію), n = 35 

2,7±0,2 3,1±0,3 3,3±0,2 3,7±0,4 4,3±0,3 

Друга  

(без застосування 

діоксиду 

кремнію), n=33 

3,6±0,4 4,4±0,5 4,6±0,4 5,9±0,6 6,2±0,9 

р < 0,05 < 0,04 < 0,01 < 0,001 < 0,005 
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Наведені в табл. 5.1 результати зіставлення тривалості клінічних 

симптомів ГКК у хворих 1 та 2 груп дають змогу стверджувати наступне. 

При включенні діоксиду кремнію в комплексне лікування ГКК констатовано 

статистично вагоме зменшення тривалості розладів мікроциркуляції 

(р < 0,05), підвищення температури тіла (р < 0,04), клінічних проявів 

зневоднення (р < 0,01), діарейного синдрому (р < 0,001) та наявності 

патологічних змін випорожнень (р < 0,005). 

При безперечності визначального позитивного впливу інфузійної терапії 

ізотонічними глюкозо-сольовими розчинами та синтетичними 

плазмозамінниками на тривалість розладів мікроциркуляції, одночасне 

застосування діоксиду кремнію при ГКК у дітей раннього віку дає змогу не 

лише зменшити тривалість інфузійної терапії, але й обмежити кількість 

розчинів, необхідних для відновлення сталості внутрішнього середовища, в 

середньому на 1/3.  

Позитивний вплив діоксиду кремнію на тривалість визначальних 

клінічних проявів ГКК забезпечується завдяки детоксикаційним 

властивостям препарату. Йдеться про блокування діоксидом кремнію 

всмоктування токсинів з просвіту травного каналу і зменшення індукуючого 

впливу ендотоксину K. pneumoniаe на синтез простагландинів та циклічних 

нуклеотидів, що зумовлюють посилення екскреції води та електролітів 

ентероцитами. Антидіарейний ефект діоксиду кремнію посилюється його 

гідрофільними властивостями. 

Крім констатованої клінічної ефективності діоксиду кремнію в 

комплексному лікуванні ГКК, важливе значення належить вивченню 

епідеміологічних аспектів цієї проблеми. Беручи до уваги високу 

сприйнятливість дітей раннього віку до захворювання на ГКК та ймовірність 

формування невеликих епідемічних осередків цієї інфекційної хвороби, 

навіть в умовах стаціонару – дитячих та соматичних відділеннях, в результаті 

реалізації контактно-побутового шляху передачі збудника, серед компонентів 

комплексу протиепідемічних заходів суттєве значення має обмеження 

тривалості виділення з випорожненнями циркулюючих штамів 



 97 

K. pneumoniаe. Результати досліджень відповідної цілеспрямованості 

наступні.  

З 35 хворих (1 група) на ГКК, у лікуванні котрих застосовано діоксид 

кремнію, на 8-10 день лікування бактеріовиділення (в діагностичних титрах) 

припинилось у 29 (82,9 %) хворих. З 33 хворих групи зіставлення (2 група) в 

ці терміни бактеріовиділення припинилося лише у 19 (57,6 %) хворих 

(р < 0,05). Отже, включення діоксиду кремнію в комплексне лікування 

хворих на ГКК сприяє скороченню тривалості бактеріовиділення.  

Дані динаміки вмісту SIgA в копрофільтратах у хворих на ГКК дітей з 

урахуванням методу лікування подано в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Динаміка вмісту SIgA в копрофільтратах при гострому кишковому 

клебсієльозі залежно від методу лікування 

Вміст SIgA в копрофільтратах, г/л, (M ± m) 

Послідовні дні лікування   

Групи зіставлення 
При 

поступленні в 

стаціонар 
4-5 8-10 

Перша  

(із застосуванням 

діоксиду кремнію), 

n = 35 

 

0,192 ± 0,04* 

 

0,298 ± 0,03** 

                 ** 

0,378 ± 0,02***             

Друга  

(без застосування 

діоксиду кремнію), 

n=33 

0,183 ± 0,05* 0,255 ± 0,03 0,324± 0,04*** 

Здорові діти раннього 

віку, n =15 
0,043 ± 0,005 

  

Примітки. 1 *– відмінності вірогідні порівняно з показниками здорових дітей, 

            2. **– відмінності вірогідні порівняно з попереднім дослідженням,  

           3. *** – відмінності вірогідні порівняно з вихідними показниками. 
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Констатоване при поступленні в стаціонар підвищення вмісту SIgA в 

копрофільтратах статистично вірогідне, порівняно з показниками здорових 

дітей, віддзеркалює характерну для ГКІ ранню локальну імунну відповідь. За 

відсутності вірогідної різниці вихідних показників вмісту SIgA в 

копрофільтратах у хворих груп зівставлення, результати наступних етапів 

досліджень щодо стану локальних механізмів імунного захисту істотно 

різняться. Так, на 4-5 день лікування у хворих 1 групи спостерігається 

подальше стрімке підвищення вмісту в копрофільтратах SIgA, вірогідне 

порівняно з вихідними даними. Проте, в ці терміни у хворих 2 групи середні 

показники вмісту SIgA в копрофільтратах вірогідно не різняться від 

вихідних. Лише на наступному етапі досліджень (8-10 день лікування) у 

хворих 2 групи констатовано вірогідне, порівняно з вихідними даними, 

підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах. В ці терміни у хворих 1 групи, 

внаслідок неухильного подальшого посилення синтезу SIgA, вміст їх в 

копрофільтратах вірогідно вищий, як порівняно з попереднім дослідженням, 

так і вихідними даними (табл.5.2). 

Підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах свідчить про посилення 

синтезу плазматичними клітинами слизової оболонки кишок мономерних 

імуноглобулінів класу А та адекватну реакцію ентероцитів щодо продукції 

вільного секреторного компоненту у відповідь на антигенне подразнення. 

Оскільки у хворих 1 групи вірогідно менша тривалість основних клінічних 

проявів хвороби (табл. 5.1) поєднується з більш раннім підвищенням вмісту 

SIgA в копрофільтратах, є підстави стверджувати, що діоксид кремнію, 

залучений в комплексне лікування, позитивно впливає не лише на клінічні 

прояви хвороби, але й стан локальних механізмів захисту.  

Відтак діоксид кремнію, залучений в комплексне лікування ГКК у дітей 

раннього віку, позитивно впливає на клінічні прояви хвороби, що зумовлено 

не лише детоксикаційними властивостями препарату, але й позитивним 

впливом його на локальні механізми імунного захисту. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

ГКІ дотепер займають одне з провідних місць в структурі інфекційної 

захворюваності. Переважну більшість хворих на ГКІ становлять діти 

раннього віку, насамперед першого року життя [346,347]. Це зумовлено 

незрілістю механізмів імунного захисту та неспецифічної резистентності 

організму, що віддзеркалюється значною частотою розвитку у дітей цієї 

вікової групи тяжких форм хвороби, потенційно небезпечних навіть у плані 

настання летального наслідку. 

Серед етіологічних чинників ГКІ у осіб всіх вікових груп чільне місце 

належить патогенним бактеріям. Спричинені ними захворювання (шигельоз, 

сальмонельоз та інші), за умов реалізації фекально-орального механізму 

передачі інфекції, схильні до епідемічного поширення з розвитком у 

контактних осіб різних рівнів інфекційного процесу – від субклінічного до 

неоднозначних щодо ступеня тяжкості клінічно маніфестних форм хвороби.  

Попри безперечність поглядів щодо спричинення гострих діарейних 

захворювань патогенними бактеріями, роль УПБ, як етіологічних чинників 

ГКІ, на сьогодні залишається дискусійною. Виділення УПБ при ГКІ 

здебільшого вважають проявом локальних дисбіотичних порушень 

[348,349,350]. Водночас в останні роки натрапляємо на окремі повідомлення 

про спричинення ГКІ у осіб різних вікових груп УПБ [18,19]. 

Серед УПБ, як ймовірних етіологічних чинників ГКІ, нашу увагу 

привернули бактерії сімейства Klebsiella (K.), насамперед різні серовари виду 

K. pneumoniae. Ця грам-негативна бактерія, володіючи ендотоксином, 

проявляє схильність до позакишкової транслокації й може спричинити 

генералізовані форми хвороби – септицемію, септикопіємію. За публікаціями 

останніх десятиріч, немає органа, з якого при наявності патологічного 

процесу не було б виділено клебсієлу [20]. Йдеться про клебсієльозні 

ураження різних систем організму, з формуванням гнійно-деструктивних 

вогнищ – некротичного фасциїту [22], абсцесу печінки [70].  
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Роль ендотоксинів в розвитку розладів системного гомеостазу 

продовжує вивчатися при різних захворюваннях. Так, на сьогодні з’ясовано, 

що ендотоксемія кишкового походження є патогенетичним чинником 

розвитку токсикозу при інфекційних захворюваннях у дітей [351]. 

У межах проблеми з’ясування етіологічної причетності K. pneumoniae 

до ГКІ багато питань належить ще вивчити. Йдеться, насамперед, про 

необхідність розроблення інформативних методів верифікації діагнозу 

гострого кишкового клебсієльозу (ГКК) за даними лабораторних критеріїв. 

Крім повторного виділення з випорожнень K. pneumoniae в концентраціях 

106  і більше КУО/г, причетність цієї УПБ належить підтвердити спеціальним 

імунологічним дослідженням, а саме наявністю та/або наростанням титру 

специфічних антитіл до автоштамів K. pneumoniae. Адже “наявність” та 

“причетність” неоднозначні поняття. Оскільки відповідні імунологічні 

дослідження в умовах сьогодення здебільшого не проводяться, дані щодо 

вивчення різних аспектів проблеми ГКК залишаються практично не 

вивченими. В такій ситуації у хворих з діарейним синдромом та розладами 

травлення діагностують ГКІ нез’ясованої етіології або “дисбіоз кишок” 

[352,353]. Власне останній діагноз набув широкого поширення в клінічній 

практиці в Україні, попри відсутність його серед шифрів в МКХ-10 [97,146]. 

Ватро зазначити, що своєрідним синонімом “дисбактеріозу кишечника” є 

термін “синдром надмірного росту бактерій” [354].  

Серед етіологічних чинників ГКІ у дітей, особливо раннього віку, 

чільне місце відводиться діарейним захворюванням вірусної етіології [355]. 

Завдяки цьому частка ГКІ з верифікованим діагнозом неухильно 

розширюється. Причетність УПБ, як етіологічних чинників гострих 

діарейних захворювань залишається практично не вивчено. 

Вищевикладені дані були підставою для проведення цілеспрямованого 

наукового дослідження в плані з’ясування етіологічної причетності K. 

pneumoniae до ГКІ у дітей раннього віку, з’ясування епідеміологічних, 

клінічних та імунопатогенетичних аспектів гострих діарейних захворювань з 
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верифікованим діагнозом гострого кишкового клебсієльозу (ГКК). 

Результати та аналіз цих досліджень викладено нижче. 

Для вивчення задач, визначених метою дослідження, у Львівській 

обласній клінічній інфекційній лікарні упродовж 2006-2013 рр. обстежено 

269 дітей віком від 29 днів до 18 місяців. З них 184 дітей з верифікованим 

діагнозом ГКК (116 хворих першого року життя і 68 хворих віком 13-18 міс.). 

Крім того обстежено 50 хворих першого року життя з ГКІ нез’ясованої 

етіології. Контрольні показники визначені у 35 здорових дітей.  

Обов’язковими лабораторними критеріями верифікації діагнозу ГКК 

були: повторне виділення з випорожнень K. pneumoniae у періоді клінічної 

маніфестації проявів хвороби в кількості 106 та більше КУО/г, підвищення у 

сироватці крові титрів антитіл до автоштамів збудника в динаміці хвороби, 

визначених за даними реакції аглютинації (РА); негативні результати посівів 

випорожнень на патогенну бактерійну флору, відсутність антигенів рота-, 

норо-, адено- та астровірусів у випорожненнях.  

Клініко-епідеміологічні особливості ГКК та зміни параклінічних тестів 

індикації розладів біохімічного та імунологічного гомеостазу базуються на 

результатах досліджень, проведених при середньотяжкій формі хвороби у 

116 дітей першого року життя. Власне середньотяжкій формі ГКК, на відміну 

від легкої, притаманні чіткі прояви загальної інтоксикації та диспепсичні 

розлади, значні відхилення показників біохімічного та імунологічного 

гомеостазу. При тяжкій формі ГКК, що вимагає проведення 

мультикомпонентної, не завжди однотипної інтенсивної терапії, оцінка 

клінічної ефективності ентеросорбенту діоксиду кремнію та впливу його на 

стан локального імунітету, пов’язана з певними труднощами. Відтак вважали 

оптимальним вивчити ефективність ентеросорбенту діоксиду кремнію в 

комплексному лікуванні ГКК у дітей раннього віку, при середньотяжкій 

формі хвороби у 68 хворих віком 13-18 міс.  

Щодо епідеміологічних особливостей ГКК, вивчених при обстеженні 

116 хворих віком від 29 днів до 12 місяців, з’ясовано наступне. Протягом 8 
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послідовних років наших спостережень привертає увагу нерівномірність 

щорічного розподілу частки хворих на ГКК. В цьому плані промовистим є 

співвідношення частки хворих на ГКК, які знаходилися на стаціонарному 

лікуванні протягом 2-х послідовних 4-річних етапів наших спостережень. 

Так, якщо за останні 4 роки (2010-2013 рр.) з діагнозом ГКК лікувалося 

63,8 % (74 із 116) хворих,  то впродовж попередніх 4-х років (2006-2009 рр.) – 

лише 36,2 % (42 із 116) хворих (р < 0,05). Ці дані віддзеркалюють чітку 

тенденцію щодо неухильного збільшення частоти захворювання дітей 

першого року життя на ГКК.  

Оскільки у ці роки підходи до госпіталізації та принципів діагностики 

ГКК не змінювалися, розподіл госпіталізованих хворих з цим діагнозом 

можна вважати своєрідним віддзеркаленням стану захворюваності на цю 

інфекційну хворобу. Відтак немає підстав вважати істотним ймовірний вплив 

інших чинників на збільшення частоти захворювання на ГКК протягом 

другого етапу наших 4 річних спостережень (2010-2013 рр.). Мова може йти 

лише про періодичне почастішання діарейних захворювань, спричинених 

K. pneumoniae. Це може бути зумовлено періодичним посиленням 

патогенності циркулюючих штамів K. pneumoniae внаслідок фагової 

лізосомальної конверсії.  

Щодо сезонного розподілу захворюваності на ГКК не виявлено будь-

якої закономірності. Відсутність характерного для ГКІ літньо-осіннього 

розподілу захворюваності на ГКК зумовлена, очевидно, переважною 

реалізацією у дітей першого року життя контактно-побутового шляху 

передачі інфекції, включаючи ймовірність внутрішньолікарняного.  

Вважаємо, що однією з перешкод на шляху проведення адекватних 

протиепідемічних заходів стосовно ГКК є незбіжність поглядів клініцистів 

щодо трактування виділення K. pneumoniae з випорожнень хворого за 

наявності діарейного синдрому. У разі трактування позитивної 

клебсієльозної копрокультури як наслідку розладів кишкового 

мікробіоценозу, протиепідемічні заходи зазвичай не проводяться. Лише у 
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разі діагностування ГКІ клебсієльозної етіології проводять повний обсяг 

протиепідемічних заходів, включаючи пошук джерела інфекції. 

При з’ясуванні анамнезу захворювання у дітей першого року життя 

привертає увагу переважний розвиток ГКК на обтяженому преморбідному 

фоні. Серед обтяжливих чинників переважали такі: недоношеність (19,8% 

хворих), патологія перинатального періоду (23,2 %), штучне та раннє 

змішане вигодовування (50,8 %), гіпотрофія (16,3 %), анемія (20,6 % хворих). 

Здебільшого спостерігалося поєднання двох або більшої кількості 

обтяжливих чинників. У 76,7 % (89 із 116) хворих розвитку ГКК передували 

перенесені напередодні захворювання, з приводу яких ці діти лікувалися 

стаціонарно, одноразово (59 хворих) або повторно (30 хворих), здебільшого з 

приводу ГРВІ та їх ускладнень.  

Серед передбачуваних чинників, що могли негативно вплинули на 

фонову реактивність організму хворих на ГКК, на увагу заслуговують: 

тривала антибіотикотерапія та застосування інших препаратів 

імуносупресивної дії. Очевидно, що зазначена медикаментозна терапія у 

поєднанні з обтяжуючим впливом попередніх захворювань та патологічних 

станів зумовила у хворих на ГКК істотне порушення фонової реактивності 

організму.  

Показаннями до госпіталізації хворих на ГКК або переведення їх в 

профільне інфекційне відділення з дитячих соматичних стаціонарів, інших 

відділень інфекційної лікарні, були: чіткі клінічно маніфестні прояви 

інтоксикаційного синдрому у поєднанні з діарейним, що розвинулися гостро 

або поступово. На терміни госпіталізації хворих на ГКК значною мірою 

впливали зазначені варіанти початкового періоду хвороби. У разі гострого 

початку захворювання хворі на ГКК здебільшого потрапляли у профільне 

відділення уже на 1-2 день хвороби, при поступовому початку – на 4-5 день. 

Пізнє поступлення хворих в профільне відділення може бути пов’язано з тим, 

що перші симптоми ГКК у 18,1 % хворих появилися в періоді ранньої 
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реконвалесценції попереднього захворювання і здебільшого трактувалися як 

симптоми його загострення.  

При гострому початку ГКК синдром інтоксикації характеризувався 

млявістю, гіподинамією, відмовою від їди, зригуванням, блюванням, здуттям 

живота, м’язовою гіпотонією. Температура тіла підвищувалася і здебільшого 

коливалася в межах 38,0°С – 38,5°С. Розвивалися розлади мікроциркуляції: 

блідість шкіри, “мармуровість”, холодні кінцівки; тахікардія, тахіпноє, 

олігоурія. На фоні наростання симптомів інтоксикації частішали 

випорожнення, змінювалась їх консистенція. У рідких пінистих, неприємного 

запаху випорожненнях появлялися домішки слизу, зелені,  інколи – і крові. 

Через втрату води та електролітів з випорожненнями та блюванням, 

відповідно до їх інтенсивності та тривалості, а також характеру 

температурної реакції організму у хворих на ГКК розвивалося зневоднення 1 

або 2 ступеня. 

У хворих на ГКК першого року життя переважало зневоднення 1-го 

ступеня. Втрата маси тіла не перевищувала 5 % у 62,9 % (73 із 116) хворих. З 

них у 69,9 % (51 із 73) хворих спостерігалися чіткі клінічні симптоми 

гіпертонічного типу зневоднення: спрага, сухість слизових оболонок, дещо 

запалі очні яблука. Визначався характерний для гіпертонічного типу 

зневоднення дисонанс – сухість слизових оболонок без западання тім’ячка. У 

4-х таких хворих розвинулися чіткі симптоми нейротоксикозу внаслідок 

підвищення осмолярності ліквора.  

У 30,1 % (22 із 73) хворих на ГКК з ексикозом 1-го ступеня 

спостерігалися симптоми ізотонічного типу зневоднення. 

Зневоднення 2-го ступеня (втрата маси тіла в межах 6-9 %) 

спостерігалося у 37,1 % (43 із 116) хворих на ГКК. З них у 13,9 % (6 із 43) 

хворих спостерігався ізотонічний тип зневоднення. У 25,5 % (11 із 43) хворих 

виявлено клінічні симптоми гіпертонічного типу зневоднення, аналогічні з 

викладеними вище.  
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У 60,4 % (26 із 43) хворих спостерігався гіпотонічний (соледефіцитний, 

позаклітинний) тип зневоднення. Здебільшого це були хворі, котрі 

потрапляли в профільне відділення після 4-го дня від початку захворювання, 

за відсутності проведення своєчасного адекватного лікування. Привертала 

увагу невідповідність значних проявів загальної інтоксикації і розладів 

периферичної гемодинаміки (блідість і “мармуровість” шкіри, періоральний 

та акроціаноз, холодні кінцівки) зі ступенем виразності клінічних симптомів 

зневоднення. Останні, не дивлячись на значну втрату маси тіла, за даними 

стану слизових оболонок та шкіри візуально не визначалися. Слизові 

оболонки, навіть шкіра, були вологими. На відміну від гіпертонічного типу 

зневоднення, спостерігалося западання великого тім’ячка.  

Параклінічно у 62 хворих на ГКК з гіпертонічним типом зневоднення 

першого (51 хворий) та другого (11 хворих) ступенів спостерігалася 

гіпернатріємія (156,1±2,4 ммоль/л; р < 0,05).  

При ізотонічному типі зневоднення (28 хворих) середні показники 

вмісту натрію в сироватці крові не відрізнялися від нормальних (143,9±4,1 

проти 142,4±2,4 ммоль/л; р > 0,05). 

При гіпотонічному типі зневоднення (26 хворих), крім гіпонатріємії 

(128,6±3,2 ммоль/л; р < 0,05), спостерігалася гіпокаліємія (3,2±0,6 ммоль/л; 

р < 0,05); у 80,8 % (21 із 26) хворих – прояви метаболічного ацидозу різного 

ступеня виразності. 

Тяжкість клінічної форми ГКК визначали за даними інтегральних 

показників градаційної (бальної) оцінки найбільш інформативних клінічних 

симптомів хвороби. Відповідно до цих показників у 93 (80,2 %) хворих 

діагностовано середньотяжку, у 23 (19,8 %) – тяжку форми ГКК. Хворих на 

легку форму ГКК не залучено в це дослідження. Адже, таких хворих 

скеровують в профільний стаціонар в періоді спаду клінічних проявів 

хвороби, здебільшого за епідемічними показаннями.  

Середньотяжка форма ГКК, діагностована у 93 хворих, 

характеризувалася переважанням гострого початку хвороби (83,9 %) з 
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швидкими темпами прогресування проявів інфекційного токсикозу, 

включаючи підвищення температури тіла до фебрильних чисел, повторним 

блюванням, розвитком та неухильним посиленням дедалі більш виразних 

симптомів діареї, появою у випорожненнях патологічних домішок. 

Поступовий початок середньотяжкої форми ГКК, що спостерігався у 16,1 % 

пацієнтів, характеризувався появою та посиленням помірно виражених 

симптомів загальної інтоксикації, наступним розвитком діарейного 

синдрому. При середньотяжкій формі ГКК, як при гострому, так і 

поступовому початку захворювання, інтенсивність симптомів інфекційного 

токсикозу переважала над ступенем зневоднення. В межах середньотяжкої 

форми ГКК за клінічною симптоматикою домінували прояви 

гастроентероколіту у 81,7 % (76 із 93), рідше ентероколіту 18,3 % (17 із 93). 

Тяжка форма ГКК, діагностована у 23 хворих, характеризувалася 

гострим початком захворювання. При цьому спостерігалися: істотне 

порушення загального стану хворого (млявість, анорексія, об’єктивні ознаки 

розладів гемодинаміки та мікроциркуляції – “мармуровість” шкіри, 

періоральний та/або акроціаноз, судомна готовність, часто нейротоксикоз). 

Температура тіла підвищувалася до 38,5ºС – 39,8ºС. Протягом першої доби 

захворювання спостерігалося повторне блювання, розвивався діарейний 

синдром.  

Як при середньотяжкій, так і тяжкій формах ГКК спостерігалися різні 

варіанти подальшого перебігу хвороби – гострий (циклічний) або затяжний.  

При середньотяжкій формі ГКК у переважної більшості хворих 75,3 % 

(70 із 93) спостерігалася швидка позитивна динаміка клінічної симптоматики. 

Уже на 5 – 7 день стаціонарного лікування (7-9 день хвороби) пройшли 

прояви загальної інтоксикації, об’єктивні ознаки розладів мікроциркуляції, 

нормалізувалася температура тіла, відновився апетит. Поступово 

зменшувалася інтенсивність проявів дисфункції кишок. Утримувалися 

патологічні зміни у випорожненнях протягом 6-7 днів. Вихідні показники 

маси тіла відновилися у 68,6 % (48 із 70) хворих, чітка тенденція до їх 
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стабілізації визначилася у 31,4 % (22 із 70) хворих. Всі хворі були виписані 

додому в задовільному стані. Середній ліжко-день становив 12,3±0,3. Власне 

такий перебіг середньотяжкої форми ГКК трактуємо як гострий циклічний.  

При гострому циклічному перебігу ГКК спостерігається чітка 

послідовність змін характеру та ступеня виразності клінічної симптоматики 

на послідовних етапах захворювання. Середньотяжка форма ГКК 

характеризувалася переважно гострим, рідше – поступовим, розвитком 

інтоксикаційного синдрому, наступним домінуванням діарейного синдрому 

на тлі зменшення інтенсивності проявів загальної інтоксикації. Надалі 

утримувалися менші щодо ступеня виразності діарейні розлади за практичної 

відсутні симптомів загальної інтоксикації. Визначалася чітка тенденція щодо 

відновлення вихідних показників маси тіла.  

Крім гострого циклічного перебігу середньотяжкої форми ГКК, у 

24,7 % (23 із 93) хворих спостерігався затяжний перебіг захворювання: 

безперервний (9 хворих) або хвилеподібний (14 хворих).  

У 9 хворих на безперервний затяжний перебіг середньотяжкої форми 

ГКК ще й після 5-7 дня стаціонарного лікування утримувалися, хоч і меншої 

інтенсивності, прояви загальної інтоксикації. Стійкістю характеризувався 

діарейний синдром – часті випорожнення, наявність в них патологічних 

домішок (слиз, неперетравлена їжа).  

При хвилеподібному варіанті затяжного перебігу середньотяжкої 

форми ГКК, що спостерігався у 14 хворих, на фоні переважно чіткої 

позитивної динаміки початкових клінічних проявів хвороби спостерігалося 

періодичне повторне посилення проявів загальної інтоксикації. Йдеться про 

періодичні відновлення (“хвилі”) гострої клінічної симптоматики 

початкового періоду захворювання. Чергова “хвиля” затяжного перебігу ГКК 

може бути зумовлена реінфекцією, нашаруванням іншої хвороби, зокрема 

ГРВІ чи ГКІ іншої етіології. У 9 із 14 таких хворих повторне посилення 

загального токсикозу та проявів діарейного синдрому передбачувано можна 
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було пов’язати з реінфекцією (6 хворих) або нашаруванням кишкової 

інфекції іншої етіології (3 хворих).  

У дітей першого року життя, поряд з гострим циклічним перебігом 

середньотяжкої форми ГКК, спостерігається затяжний, безперервний або 

хвилеподібний, перебіг хвороби. Прогнозно сприятливим є гострий 

циклічний перебіг хвороби, формування якого значною мірою детерміноване 

своєчасним призначенням адекватного лікування.  

Оцінку ступеня тяжкості клінічної форми ГКК проведено за вмістом 

токсичних метаболітів середньої молекулярної маси (МСМ) у біологічних 

рідинах. З-поміж останніх об’єктом дослідження вибрано сироватку крові та 

ротову рідину. Отримання останньої позбавлено інвазивності.  

Поряд з вивченням інформативності підвищення вмісту МСМ в 

сироватці крові для оцінки ступеня тяжкості ГКК, здійснено пошук 

оптимальних довжин хвиль, при яких вміст МСМ в сироватці крові та 

ротовій рідині найбільш інформативний щодо оцінки ступеня ендотоксикозу 

у хворих на ГКК дітей. 

З’ясовано, що вихідні рівні середніх значень вмісту МСМ254 та МСМ280, 

як у сироватці крові так і ротовій рідині, вірогідно вищі від відповідних 

показників здорових дітей. При цьому показники ступеня підвищення вмісту 

МСМ в сироватці крові, визначені при довжині хвилі 280 нм вищі від 

відповідних показників, визначених при довжині хвилі 254 нм. Натомість у 

ротовій рідині констатовано переважання ступеня підвищення вмісту МСМ 

при довжині хвилі 254 нм. Йдеться про більшу інформативність підвищення 

вмісту МСМ280 в сироватці крові для визначення ступеня ендотоксикозу при 

ГКК, а в ротовій рідині – при довжині хвилі МСМ254.  

При порівнянні середніх показників вмісту МСМ254 у ротовій рідині 

при різних щодо ступеня тяжкості клінічних формах ГКК встановлено 

вірогідну різницю: переважання ступеня підвищення цих показників при 

тяжкій формі ГКК порівняно з середньотяжкою.  
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Інформативність змін вмісту МСМ254 у ротовій рідині при різних 

варіантах клінічного перебігу ГКК вивчено при середньотяжкій формі 

хвороби – більш чисельній групі хворих. 

При поступленні в стаціонар середні показники вмісту МСМ254 у 

ротовій рідині, як при гострому циклічному, так і затяжному перебігу 

середньотяжкої форми ГКК підвищені порівняно з показниками здорових 

дітей і між собою вірогідно не різняться. Аналогічна закономірність 

утримується і на 4-5 день лікування. Істотну різницю порівнюваних 

показників констатовано лише на 8-10 день стаціонарного лікування. Так, 

при гострому циклічному перебігу хвороби в ці терміни показники вмісту 

МСМ254 у ротовій рідині вірогідно не різняться від показників здорових 

дітей. При затяжному перебігу хвороби, попри статистично вагоме зниження 

вмісту МСМ254 у ротовій рідині порівняно з вихідними даними, ці показники 

залишаються підвищеними порівняно з показниками здорових дітей.  

Відтак викладені дані свідчать про неможливість прогнозування різних 

варіантів клінічного перебігу ГКК – гострого циклічного чи затяжного, на 

початкових етапах хвороби. Стійке підвищення середніх показників вмісту 

МСМ254 у ротовій рідині, що утримується при затяжному перебігу ГКК на 8-

10 день лікування, може бути зумовлено впливом різних обтяжливих 

чинників, реінфекцією або суперінфекцією, тобто нашаруванням 

захворювань іншої етіології.  

Для з’ясування можливості прогнозування ускладненого перебігу ГКК 

за даними змін вмісту МСМ254 у ротовій рідині на доклінічному етапі 

проведені цілеспрямовані проспективні дослідження. В цьому плані 

промовистими є дані щодо прогнозування ускладненого перебігу ГКК у 

окремих хворих. У наведених випадках неспівзвучність ступеня підвищення 

вмісту МСМ254 у ротовій рідині, констатована в періоді спаду клінічних 

проявів основного захворювання, властива доклінічній стадії формування 

розвитку ускладнень.  
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Вищевикладені дані щодо прогнозування ускладнень у хворих на ГКК 

аргументують доцільність визначення вмісту МСМ254 у ротовій рідині в 

динаміці упродовж всього періоду стаціонарного лікування. Чітке 

підвищення вмісту МСМ254 у ротовій рідині, не співзвучне з позитивною 

динамікою клінічних проявів основного захворювання, можна вважати 

параклінічним провісником розвитку ускладнень на доклінічному етапі їх 

маніфестації.  

Функціональний стан локальних механізмів імунного захисту вивчено 

за даними вмісту у копрофільтратах SIgA на послідовних етапах розвитку 

патологічного процесу при різних варіантах клінічного перебігу ГКК 

середньотяжкої форми хвороби.  

Для з’ясування впливу функціонального стану даних динаміки вмісту 

SIgA в копрофільтратах на формування різних варіантів клінічного перебігу 

ГКК сформовано 2 групи зіставлення. У 1 групу залучено 59 хворих з 

гострим циклічним перебігом ГКК, у 2 групу - 34 хворих із затяжним.  

При поступленні в стаціонар, на висоті максимальної маніфестації 

клінічних проявів ГКК (1-3-й день хвороби), у хворих груп зіставлення 

констатовано вірогідне, порівняно з показниками здорових дітей, підвищення 

вмісту SIgA в копрофільтратах. Це свідчить про характерну для ГКІ ранню 

локальну імунну відповідь, зумовлену антигенним подразненням, тобто 

збудником хвороби. Віддзеркаленням цієї ранньої імунної реакції організму є 

посилення синтезу плазматичними клітинами слизової оболонки кишок 

мономерних імуноглобулінів класу А (IgA) і достатньої продукції 

ентероцитами вільного секреторного компоненту – необхідних складових 

димерного SIgA. 

Попри відсутність вірогідної різниці вихідних показників вмісту SIgA в 

копрофільтратах у хворих груп зіставлення, результати наступних етапів 

досліджень щодо стану локальних механізмів імунного захисту істотно 

різняться. Так, на 4-5 день лікування у хворих з гострим циклічним перебігом 

ГКК спостерігається подальше стрімке підвищення вмісту в копрофільтратах 
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SIgA, статистично вірогідне порівняно з вихідними даними. Констатоване в 

ці терміни підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах характеризується 

стійкістю, утримуючись і на 8-10 день лікування.  

При затяжному перебігу ГКК, на 4-5 день лікування не виявлено 

вірогідної різниці вмісту SIgA в копрофільтратах порівняно з вихідними 

даними. Вірогідне підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах констатовано 

лише на 8-10 день лікування. Це свідчить про слабкий та сповільнений тип 

реагування локальних гуморальних механізмів імунного захисту на 

антигенний подразник, що проявляється клінічно формуванням затяжного 

перебігу хвороби.  

Крім функціональної спроможності локального імунітету при ГКК, за 

даними вмісту в копрофільтратах SIgA, визначено стан системного 

гуморального імунітету за вмістом в сироватці крові основних класів 

імуноглобулінів (IgА, IgМ, IgG).  

З’ясовано, що в динаміці хвороби при різних варіантах клінічного 

перебігу середньотяжкої форми ГКК з численних показників вмісту IgA, IgМ 

та IgG в сироватці крові лише окремі вірогідно різняться від контрольних. 

Так, при гострому циклічному перебігу ГКК спостерігається підвищення 

вмісту IgМ та IgA в динаміці хвороби на 4-5 і 8-10 дні стаціонарного 

лікування.  

Незалежно від варіанта подальшого перебігу хвороби, не виявлено 

такої динаміки вмісту імуноглобулінів сироватки крові, котру можна було б 

трактувати як первинну імунну відповідь: раннє підвищення вмісту IgМ, 

черед деякий час – IgG, меншою мірою, IgА. Виявлені у хворих на ГКК 

відхилення показників системного гуморального імунітету характеризуються 

своєрідністю. Так, при підвищенні IgМ у хворих з гострим циклічним 

перебігом середньотяжкої форми ГКК, констатованим на 4-5 день хвороби, 

не виявлено переключення синтезу IgМ на синтез IgG (вміст IgG на 8-10 день 

лікування не різнився від показників здорових дітей). 
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Підвищення вмісту у сироватці крові IgА при ГКК можна вважити 

прогностично сприятливою ознакою. Адже йдеться про адекватну імунну 

відповідь: раннє посилення синтезу плазматичними клітинами слизової 

оболонки кишок IgА у відповідь на антигенне подразнення. Клінічним 

віддзеркаленням зазначених змін показників системного гуморального 

імунітету є гострий циклічний перебіг хвороби. Відсутність вірогідних змін 

показників вмісту IgА, IgМ та IgG в динаміці хвороби при затяжному 

перебігу свідчить про неінформативність змін показників системного 

гуморального імунітету щодо оцінки варіанта клінічного перебігу ГКК.  

При ГКК у дітей першого року життя визначальна роль щодо 

формування різних варіантів клінічного перебігу хвороби належить 

функціональній спроможності локальних механізмів імунного захисту. Зміни 

показників вмісту IgA, IgМ та IgG в сироватці крові недостатньо 

інформативні. 

Оскільки дані про зміни гуморальної ланки системної імунної відповіді 

у хворих на ГКК недостатньо інформативні, з огляду на взаємозв’язок різних 

ланок імунної системи вивчено стан цитокінового гомеостазу з урахуванням 

ймовірного модифікуючого впливу детермінуючих чинників.   

При інфекційних хворобах підвищення вмісту прозапальних цитокінів у 

сироватці крові в гострому періоді хвороби свідчить про наявність антигенної 

стимуляції та наступний розвиток запального процесу.  

При проведенні досліджень з’ясовано, що з-поміж прозапальних 

цитокінів в плані оцінки ступеня активності інфекційного процесу найбільш 

інформативним є TNF-α, з протизапальних – IL-10 При ГКІ, спричинених 

грам-негативними бактеріями, зокрема K. pneumoniae, індукована їх 

ендотоксином цитокінова система забезпечує запальну відповідь, спрямовану 

на одужання. Показники вмісту прозапального цитокіну TNF-α на різних 

етапах захворювання значною мірою опосередковані ступенем 

протизапальної активності IL-10.  
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Для вивчення стану цитокінового гомеостазу за вмістом TNF-α та IL-10 

в сироватці крові при ГКК сформовано 3 групи хворих.  

У 1-у групу залучено 57 хворих на ГКК. У цих хворих діагноз ГКК 

верифіковано за даними бактеріологічних (повторне виділення з 

випорожнень K. pneumoniae в концентраціях 106  і більше КУО/г) та 

відповідних імунологічних (наявність в сироватці крові антитіл до 

автоштамів K. pneumoniae за даними РА) досліджень.  

У 28 хворих 2-ї групи, крім виділення з випорожнень K. pneumoniae в 

концентраціях 106  і більше КУО/г та наявності у сироватці крові антитіл до 

автоштамів K. pneumoniae за даними РА, з випорожнень одночасно 

виділялися інші УПБ: Ent. аerogenes (10 хворих), Pr. mirabilis (8), St. 

aureus (6), Ps. аеruginosa (4). У цих хворих антитіла до автоштамів 

передічених УПБ не виявлялися. У випорожненнях не визначалися біфідо- і 

лакто-бактерії або вміст їх був істотно зниженим. Йдеться про хворих на ГКК 

на тлі порушень кишкового мікробіоценозу. 

У 50 хворих 3-ї групи, попри виділення з випорожнень в різних 

концентраціях, як K. pneumoniae, так і інших УПБ, не підтверджена їх 

етіологічна причетність до клінічної симптоматики гострого діарейного 

захворювання за даними РА з автоштамами виділених бактерій. Здебільшого 

у таких хворих діагностують ГКІ нез’ясованої етіології.  

Вміст TNF-α та IL-10 в сироватці крові визначали при поступленні в 

стаціонар – на висоті максимальної маніфестації клінічних проявів хвороби 

та в періоді ранньої реконвалесценції (8-10 дні лікування). 

При поступленні в стаціонар у хворих, як 1-ї, так і 2-ї та 3-ї груп, 

виявлено вірогідне підвищення вмісту TNF-α у сироватці крові порівняно з 

показниками здорових дітей (р < 0,001). В періоді спаду клінічної 

симптоматики (8-10 дні лікування) в кожній з виділених груп за допомогою 

критерію Вілкоксона констатовано статистично значуще зниження вмісту 

TNF-α в сироватці крові порівняно з вихідними даними (р < 0,001).  
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Між показниками вмісту TNF-α в сироватці крові у хворих 1-ї, 2-ї та 3-ї 

груп за допомогою критерію Краскела-Уоліса констатовано статистично 

значущу різницю (H=103,19; р < 0,001). Проте, при повторному обстеженні, 

на 8-10-й дні лікування, різниця між показниками вмісту TNF-α в сироватці 

крові у хворих досліджуваних груп статистично не значуща (H=5,74; 

р > 0,001). 

У хворих з верифікованим діагнозом ГКК, як за відсутності 

дисбіотичних порушень (1 група), так і наявності їх (2 група), порівняно з 

хворими на ГКІ нез’ясованої етіології (3 група), вміст TNF-α у сироватці 

крові статистично вагомо підвищується в періоді початкової маніфестації 

клінічної симптоматики. Аналогічної співзвучності змін цитокінового 

профілю не констатовано в періоді ранньої реконвалесценції. Відтак 

інформативність змін вмісту TNF-α, як цитокінового тесту диференційної 

діагностики ГКК з ГКІ нез’ясованої етіології, обмежується періодом 

початкової маніфестації клінічних проявів хвороби. 

При порівнянні кореляційних зв'язків між показниками вмісту TNF-α в 

сироватці крові, визначеними при госпіталізації та на 8-10 день лікування 

з’ясовано, що між відповідними показниками у хворих всіх досліджуваних 

груп наявні прямі кореляційні зв’язки (р<0,001). При цьому у хворих 1 та 2 

груп виявлено кореляційні зв’язки середньої сили (τ =0,38 та τ =0,54 

відповідно), у хворих 3 групи наявним був тісний кореляційний зв’язок 

(τ=0,83).  

При поступленні в стаціонар у хворих досліджуваних груп, порівняно з 

показниками здорових дітей, виявлено вірогідне підвищення вмісту IL-10 у 

сироватці крові (р < 0,01). При повторному обстеженні, на 8-10 день 

стаціонарного лікування у хворих 1 групи, порівняно з вихідними 

показниками, вміст IL-10 в сироватці крові статистично значуще (р < 0,001) 

знижувався: з (16,6±0,84) до (12,4±0,67) пг/мл. Натомість у хворих 2 та 3 

груп, як при госпіталізації, так і повторному обстеженні (8-10 день 

лікування), статистично значущої різниці не виявлено (р > 0,05). 
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При одночасному порівнянні середніх показників вмісту IL-10 в 

сироватці крові за критерієм Краскела-Уоліса у хворих 1-ї, 2-ї та 3-ї груп при 

поступленні в стаціонар виявлено статистично значущу різницю (Н=6,22; 

р < 0,05). Найвищими були ці показники у хворих 3 групи (23,3±1,73), 

найнижчими – у хворих 1 групи (16,6±0,84). На 8-10 день лікування різниця 

між показниками вмісту IL-10 в сироватці крові у хворих досліджуваних груп 

за критерієм Краскела-Уоліса була також статистично значущою (Н=37,17; 

р < 0,001). Найвищі показники вмісту IL-10 в ці терміни виявлені у хворих 3 

групи (21,66±1,21), найнижчі – у хворих 1 групи (12,4±0,67).  

Прямий кореляційний зв’язок середньої сили (коефіцієнт кореляції 

Кендала-Тау τ становить 0,40) між показниками вмісту IL-10 в сироватці 

крові, визначеними при поступленні в стаціонар та в періоді ранньої 

реконвалесценції (8-10 день лікування), виявлено у хворих 3-ї групи. У 

хворих 1 та 2 груп кореляційні зв’язки між відповідними показниками 

статистично не вірогідні (р>0,05).  

При порівнянні показників вмісту TNF-α та IL-10, визначених в 

динаміці хвороби за критеріями Вілкоксона та Краскела-Уоліса, встановлено 

наступне. У хворих з верифікованим діагнозом ГКК, як за наявності, так і 

відсутності супутніх локальних дисбіотичних змін та хворих з ГКІ 

нез’ясованої етіології спостерігається співзвучне статистично вірогідне 

підвищення вмісту прозапального цитокіну TNF-α у сироватці крові. В 

періоді ранньої реконвалесценції аналогічної закономірності щодо змін цих 

показників у хворих груп зіставлення не виявлено. Між вихідними та 

констатованими в періоді ранньої реконвалесценції показниками вмісту TNF-

α у сироватці крові у хворих всіх досліджуваних груп наявний прямий 

кореляційний зв’язок Кендала-Тау τ, тісний або, середньої сили. Щодо вмісту 

в сироватці крові імуносупресивного цитокіну IL-10 у хворих всіх 

досліджуваних груп при госпіталізації виявлено статистично вірогідне 

підвищення вмісту цього інтерлейкіну порівняно з показниками здорових 

дітей. Проте в динаміці хвороби вірогідне зниження вмісту IL-10 
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констатовано лише при ГКК, що клінічно маніфестувався за відсутності 

дисбіотичних порушень. Прямий кореляційний зв’язок середньої сили 

виявлено у хворих з гострим діарейним синдромом нез’ясованої етіології, що 

розвинувся та супроводжувався істотними порушеннями дисбіозу кишок.  

Для уникнення гіпергідратації при проведенні детоксикаційно-

регідратаційної інфузійної терапії у хворих на ГКК дітей раннього віку 

доцільне одночасне застосування ентеральної регідратації та детоксикації, 

що дає змогу звести до мінімуму кількість інфузійних розчинів. 

Для блокування токсинів безпосередньо в просвіті травного каналу з 

давніх часів застосовували ентеросорбенти, насамперед активоване вугілля, а 

впродовж останніх десятиліть дрібнодисперсні препарати діоксиду кремнію 

(полісорб, силікс, силард, атоксил). Оскільки в останні роки препарати 

діоксиду кремнію не рекомендують застосовувати у дітей першого року 

життя, наше дослідження проведено у хворих на ГКК віком 13-18 місяців.  

При ГКІ, спричинених грам-негативними патогенними та умовно-

патогенними бактеріями, найбільшого ступеня виразності досягають розлади 

системного гомеостазу, зумовлені індукуючим впливом їх ендотоксинів на 

розлади метаболізму. Це визначає необхідність якомога раннього проведення 

при ГКК поєднаної інфузійної та ентеральної детоксикаційної терапії. З-

поміж ентеральних середників детоксикації цим вимогам повністю 

відповідає діоксид кремнію, адже поглинальна здатність 1 г препарату 

становить близько 400 м². Цей дрібнодисперсний кремнійорганічний 

ентеросорбент, на відміну від гідрофобних вугільних, є гідрофільним. 

Гідрофільні властивості діоксиду кремнію істотно обмежують втрату рідини 

з випорожненнями при ГКК, а максимально широкий спектр поглинальної 

активності забезпечує високу детоксикаційну ефективність. 

Вивчення клінічної ефективності діоксиду кремнію в комплексному 

лікуванні 68 хворих на ГКК дітей віком 13-18 місяців базується на даних 

зіставлення відповідних показників у 35 хворих, яким з першого дня 

госпіталізації було призначено ентеросорбент силард і 33 хворих контрольної 
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групи. У останніх діоксид кремній не було включено в комплексне лікування 

ГКК. За сукупністю анамнестичних даних, інтенсивністю клінічних проявів 

інфекційного токсикозу, ексикозу та диспепсичного синдрому у хворих, 

залучених в досліджувану групу, діагностовано середньотяжку форму ГКК.  

Щодо впливу діоксиду кремнію, залученого в комплексне лікування 

ГКК з’ясовано наступне. При включенні діоксиду кремнію в комплексне 

лікування ГКК констатовано статистично вагоме зменшення тривалості 

розладів мікроциркуляції, підвищення температури тіла, клінічних проявів 

зневоднення, діарейного синдрому та наявності у випорожненнях 

патологічних змін. 

Позитивний вплив діоксиду кремнію на тривалість визначальних 

клінічних проявів ГКК забезпечується завдяки детоксикаційним 

властивостям препарату. Йдеться про блокування силардом всмоктування 

токсинів з просвіту травного каналу і зменшення індукуючого впливу 

ендотоксину K. pneumoniаe на синтез простагландинів та циклічних 

нуклеотидів, що зумовлюють посилення екскреції води та електролітів 

ентероцитами. Антидіарейний ефект силарду посилюється його 

гідрофільними властивостями. 

В комплексному лікуванні хворих на ГКК, важливе значення належить 

також позитивному впливу діоксиду кремнію на тривалість 

бактеріовиділення K. pneumoniаe з випорожнень в діагностично значущих 

концентраціях (106  і більше КУО/г), що підтверджується нижчевикладеними 

даними.  

З 35 хворих на середньотяжку форму ГКК, у лікуванні котрих 

застосовано діоксид кремнію, на 8-10 день лікування бактеріовиділення  

припинилось у 29 (82,9 %) хворих. З 33 хворих контрольної групи в ці 

терміни бактеріовиділення припинилося лише у 19 (57,6 %) хворих (р < 0,05). 

Включення силарду в комплексне лікування хворих на ГКК сприяло 

скороченню тривалості бактеріовиділення.  
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Висока сприйнятливість дітей раннього віку до захворювання на ГКК 

за умов тривалого виділення з випорожнень K. pneumoniаe у високих 

концентраціях створює потенційну небезпеку інфікування оточуючих у 

випадках порушень санітарно-гігієнічних норм. Відтак обмеження тривалості 

виділення K. pneumoniаe з випорожнень має велике практичне значення як 

протиепідемічний захід. 

Вплив діоксиду кремнію на перебіг ГКК вивчено за даними динаміки 

показників вмісту в копрофільтратах імуноглобулінів місцевої дії, а саме 

димерного SIgA.  

У всіх хворих, які були залучені у групи зіставлення, при поступленні в 

стаціонар констатовано статистично вірогідне, порівняно з показниками 

здорових дітей, підвищення вмісту SIgA в копрофільтратах, що свідчить про 

характерну для ГКІ ранню локальну імунну відповідь. Позитивний вплив 

діоксиду кремнію на динаміку вмісту SIgA в копрофільтратах констатовано 

уже на 4-5 день лікування. Йдеться про подальше стрімке підвищення вмісту 

в копрофільтратах SIgA, статистично вірогідне порівняно з вихідними 

даними. У хворих, які не отримували ентеросорбент, в ці терміни вміст SIgA 

в копрофільтратах вірогідно не різнився від вихідних даних (р > 0,05). У цих 

хворих, порівняно з вихідними даними, вірогідне підвищення вмісту SIgA в 

копрофільтратах констатовано лише на наступному етапі досліджень (8-10 

день лікування). В ці терміни у хворих які отримували діоксид кремнію, 

внаслідок неухильного подальшого посилення синтезу SIgA, вміст їх в 

копрофільтратах вірогідно вищий, як порівняно з попереднім дослідженням, 

так і вихідними даними. 

Оскільки у хворих 1 групи вірогідно менша тривалість основних 

клінічних проявів хвороби поєднується з більш раннім підвищенням вмісту 

SIgA в копрофільтратах, є підстави стверджувати, що діоксид кремнію, 

залучений в комплексне лікування, позитивно впливає не лише на клінічні 

прояви хвороби, але й стан локальних механізмів захисту. 
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Для оцінки ефективності ентеросорбенту діоксиду кремнію при ГКК, 

окрім врахування позитивного впливу препарату на динаміку клінічних 

проявів хвороби та функціональну спроможність локальних механізмів 

гуморального імунного захисту, вивчено безпосередній вплив цього 

ентеросорбенту на K. pneumonіаe в лабораторних умовах.  

В лабораторних умовах з’ясовано, що діоксид кремнію не володіє 

прямою бактерицидною дією стосовно K. pneumoniаe. Незалежно від дози та 

тривалості дії препарату K. pneumoniаe зберігає здатність до репродукції. 

Вплив діоксиду кремнію на чутливість K. pneumoniаe до антибактерійних 

препаратів оцінювали за результатами досліджень, проведених з мікробними 

культурами, одержаними від окремих хворих. При взаємодії діоксиду 

кремнію з K. pneumoniаe чутливість її до антибактерійних препаратів 

підвищується. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Впродовж 2006-2013 рр. констатовано збільшення частоти 

захворювання дітей першого року життя на гострий кишковий клебсієльоз. 

Якщо за останні 4 роки (2010-2013 рр.) з діагнозом гострий кишковий 

клебсієльоз лікувалося 63,8 % хворих, то впродовж попередніх 4-х років 

(2006-2009 рр.) – лише 36,2 % хворих (р < 0,05). Попереднє тривале 

лікування в соматичних стаціонарах, де формувалися своєрідні осередки 

клебсієльозної інфекції, а також відсутність характерного для гострих 

кишкових інфекцій сезонного розподілу захворюваності свідчать про 

домінування контактно-побутового шляху передачі хвороби у дітей 1-го року 

життя. У дітей цієї вікової групи гострий кишковий клебсієльоз проявляється 

здебільшого у середньотяжкій, рідше – у тяжкій формах хвороби (80,2 % 

проти 19,8 %; р < 0,05). При середньотяжкій формі гострого кишкового 

клебсієльозу домінував гострий циклічний (75,3 %), при тяжкій – затяжний 

перебіг хвороби (69,6 %).  

2. Підвищення вмісту токсичних метаболітів середньої молекулярної 

маси у сироватці крові та ротовій рідині є інформативним критерієм оцінки 

ступеня тяжкості клінічної форми гострого кишкового клебсієльозу. 

Принципова спільність закономірностей змін показників вмісту цих 

токсичних метаболітів у досліджуваних біологічних рідинах забезпечує 

можливість визначення ступеня тяжкості гострого кишкового клебсієльозу за 

їх вмістом лише у ротовій рідині, не вдаючись до інвазивного методу 

отримання сироватки крові. Підвищення вмісту токсичних метаболітів 

середньої молекулярної маси у ротовій рідині при позитивній динаміці 

клінічних проявів гострого кишкового клебсієльозу – інформативний тест 

прогнозування ускладнень на доклінічному етапі їх маніфестації. 

3. При гострому циклічному перебігу гострого кишкового клебсієльозу 

вірогідне підвищення показників вмісту SIgA у копрофільтратах, порівняно з 

вихідними даними, настає уже на 4-5-й день [(0,45±0,04) проти (0,28±0,02); 
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р < 0,05], при затяжному – лише на 8-10-й день лікування [(0,47±0,09) проти 

(0,25±0,04); р < 0,05].  

4. У хворих на гострий кишковий клебсієльоз, як за наявності, так і 

відсутності дисбіотичних порушень та хворих з гострими кишковими 

інфекціями нез’ясованої етіології спостерігається вірогідне підвищення 

вмісту цитокіну TNF-α в сироватці крові. Між вихідними та констатованими 

в динаміці хвороби показниками вмісту TNF-α у хворих досліджуваних груп 

наявний прямий кореляційний зв’язок Кендала-Тау τ: тісний (τ=0,83) або, 

середньої сили (відповідно τ=0,38 та τ =0,54).  

Щодо змін вмісту в сироватці крові цитокіну IL-10 аналогічних 

кореляційних зв’язків не виявлено. Лише при гострому кишковому 

клебсієльозі, що клінічно маніфестував за відсутності дисбіотичних 

порушень, спостерігається вірогідне зниження цього показника. 

5. В лабораторних умовах доведено, що діоксид кремнію сприяє 

підвищенню чутливості Klebsiella pneumoniаe до антибактерійних 

препаратів. Ентеросорбент діоксид кремнію, включений в комплексне 

лікування гострого кишкового клебсієльозу у дітей раннього віку, сприяє 

скороченню термінів клінічних проявів хвороби та позитивно впливає на 

функціональну спроможність локальних механізмів імунного захисту.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. При гострих діарейних захворюваннях у дітей першого року життя у 

разі повторного виділення з випорожнень K. pneumoniae в концентрації 106 

та більше КУО/г в періоді початкових клінічних проявів хвороби  з метою 

підтвердження її етіологічної причетності до наявної клінічної 

симптоматики, визначати наростання титру антитіл в РА у сироватці крові  

до автоштамів  виділеної з випорожнень K. pneumoniae.  

2. Для оцінки ступеня тяжкості та варіанта перебігу гострого кишкового 

клебсієльозу доцільне визначення вмісту токсичних метаболітів середньої 

молекулярної маси у ротовій рідині. 

3. Визначення вмісту токсичних метаболітів середньої молекулярної 

маси у ротовій рідині в динаміці хвороби дає змогу прогнозувати розвиток 

ускладнень на їх доклінічному етапі.  

4. В комплексне лікування гострого кишкового клебсієльозу доцільне 

залучення ентеросорбенту діоксиду кремнію, дозування якого визначається 

відповідно з інструкцією. 
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Додаток А1 

Таблиця 3.1 
Градаційна оцінка вибіркових клінічних симптомів визначення інтегрального показника ступеня тяжкості гострого 

кишкового клебсієльозу у дітей раннього віку 
Оцінка клінічних симптомів в балах Клінічні симптоми 

1 бал 2 бали 3 бали 4 бали 

Загальний стан дещо порушений порушений значно порушений межує з критичним 

Температура тіла субфебрильна 38,1˚С – 39,0˚С 39,1˚С – 40,0˚С > 40,0˚С; субнормальна 

Апетит дещо знижений знижений значно знижений анорексія 

Стан мікроциркуляції блідість “мармуровість” періоральний та/або 
акроціаноз  

загальний ціаноз 

Нейротоксикоз неспокій збудження; 
загальмованість 

судомна готовність стійкі судоми;  
сопор 

Блювання одноразове в межах 3 -5 розів > 6 разів «кавова гуща» 

частота (на 
добу) 

до 5 разів в межах 6 -9 разів > 10 разів парез кишок Випорожнення 
 

характер 
 

рідкі, без патологічних 
домішок 

рясні, прожилки слизу рідкі,зі слизом, 
поодинокими 
прожилками крові 

Значна кількість 
каламутного слизу, 
прожилки крові 

Ступінь зневоднення (втрата маси тіла 
в %) 

не суттєва І-й (5% ) ІІ-й (6-9%) ІІІ-й (10% і >) 

Тип зневоднення ізотонічний вододефіцитний соледефіцитний гіповолемічний шок 
 

Сума балів Форма хвороби 
до 10 балів легка 
від 11 до 20 середньотяжка 
від 21 до 30 тяжка 

Оцінка 
результатів 

понад 30 балів дуже тяжка, загрозливий для життя стан 
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Додаток А2                                                                                                                                                                      Таблиця 5.3 
Вплив силарда на чутливість K. pneumoniae до антибактерійних препаратів 
залежно від дози та тривалості взаємодії препарату з мікробною культурою 

 
Діаметри зон, вільних від колоній K. pneumoniae 

Концентрація завису силарда 

0,01% 0,05% 0,1% 0,5% 1,0% 

Експозиція 
4 12 24 4 12 24 4 12 24 4 12 24 4 12 24 

Антибактерійний 
препарат 

Конт-
рольні 
показ-
ники 

30 
хв. год. 

30 
хв. год. 

30 хв. 
год. 

30 
хв.  

30 
хв.  

Гентаміцин 10* 10 11 11 12 12 12 14** 15** 12 13 16** 16** 10 11 11 10 8 9 8 8 

Левоміцетин 20*** 20 20 21 20 27▲ 28▲ 29▲ 28▲ 28▲ 27▲ 29▲ 28▲ 20 21 20 19 19 18 18 17 

Цефтазидим 17** 17 18 18 18 24▲  26▲ 26▲ 26▲ 23▲ 24▲ 25▲ 26▲ 17 18 17 16 18 16 15 15 

Амікацин 16** 17 18 17 17 18 19 24▲ 28▲ 20 22▲ 28▲ 29▲ 20 19 19 18 17 17 15 14 

Цефотаксим 18** 18 19 19 19 21 22 25▲ 25▲ 24 26▲ 27▲ 26▲ 18 19 18 17 18 17 16 16 

Офлоксацин 14** 15 15 16 16 19▲ 20▲ 21▲ 22▲ 20▲ 22▲ 23▲ 23▲ 16 16 15 15 13 14 13 13 

Цефтріаксон 23*** 23 24 24 23 34▲ 34▲ 35▲ 35▲ 33▲ 34▲ 36▲ 37▲ 25 26 24 24 25 22 19 18 

Ампіцилін 10* 10 11 11 11 11 13 14** 14** 12 13 15** 15** 11 12 12 12 11 10 9 8 

Ципрофлоксацин 18** 17 17 18 19 20 22*** 23*** 23*** 21*** 22*** 22*** 23*** 20 19 18 18 19 19 18 17 
 

*** - чутливість  
** - помірна чутливість  * - резистентність  ▲ – збільшення показника чутливості понад 30% 
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