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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Упродовж останніх років вітряна віспа (ВВ) займає одне з 

провідних місць серед висококонтагіозних інфекційних хвороб дитячого віку з 

повітряно-краплинним механізмом передачі збудника. Щороку у світі на ВВ хворіють 

80–90 млн. осіб, в Україні – близько 150 тисяч, а за рівнем захворюваності ВВ 

поступається лише грипу та гострим респіраторним вірусним інфекціям 

(Романенко  Т.А., 2013, Крамарев С.О. та ін., 2015). 

Традиційні уявлення про ВВ як класичну "дитячу інфекцію", що 

характеризується переважно легким перебігом і завершується повним одужанням, 

спростовують дані численних клініко-епідеміологічних спостережень останніх 

десятиліть. Прослідковується не лише зростання рівня захворюваності на ВВ за 

останні роки (Руденко А.О. та ін., 2012, Подаваленко А.П. та ін., 2015), а й 

почастішання тяжких та ускладнених форм хвороби (Marchetto S. et al., 2007, 

Рябоконь Е.В. и др., 2010, Дикий Б.М. та ін., 2011). Частота розвитку ускладнень при 

ВВ у дітей становить близько 5%, а на тлі фонового імунодефіциту сягає 30–50% 

(Трихліб В.І., 2008, Крамарев С.О. та ін., 2015, Сергеева И. В. и др., 2015). 

Небезпечними є бактерійні ускладнення, що розвиваються внаслідок 

проникнення патогенних бактерій через пошкоджені вітрянковими висипаннями 

ділянки шкіри та слизових оболонок, спричинені здебільшого S. аureus і S. pyogenes 

(Bonhoeffer J. et al., 2005, Raulin O. et al., 2010, Aebi C. et al., 2016). 

Привертають увагу публікації про значну частоту розвитку тяжких, навіть 

генералізованих форм ВВ у період новонародженості як при пренатальному 

(Аряєв  М.Л. та ін., 2013, Матейко Г.Б. та ін., 2015), так і постнатальному інфікуванні 

(Lecuyer A. et al., 2010). 

Накопичені за останні роки дослідження підтверджують роль цитокінів у 

регуляції імунної відповіді. Клінічна картина й особливості перебігу багатьох 

інфекційних хвороб безпосередньо залежать від продукції прозапальних і 

протизапальних цитокінів та їх впливу на імунорегуляторні й ефекторні імунні 

механізми (Притулина Ю.Г. и др., 2014; Нікітін Є.В. та ін., 2007). 

Не виключається роль фагоцитарної активності нейтрофілів у розвитку 

бактерійних ускладнень ВВ. Оскільки циркулюючі в крові лейкоцити першими 

мігрують у зону ураження навіть при мінімальних розладах локального гомеостазу, 

розвиток і варіанти перебігу бактерійних ускладнень ВВ значною мірою 

детерміновані їх функціональною спроможністю (Прокопів О.В. та ін., 2012). 

Етіотропна терапія ВВ передбачає застосування противірусних препаратів 

(Казмирчук В.Е. и др., 2012, Szenborn L. et al, 2016). У численних публікаціях останніх 

років описується ефективність комбінованих схем лікування, які, окрім 

противірусних засобів, включають ще й індуктори інтерферону, що обумовлює 

більший клінічний ефект, кращу динаміку показників імунної системи та скорочення 

перебування хворого в стаціонарі (Крючко Т.О. та ін., 2007, Третьяков В.В., 2011). 

Оскільки в Україні не проводяться планові профілактичні щеплення проти ВВ, 

у найближчі роки марно очікувати зниження рівня захворюваності на цю інфекційну 

хворобу. Вищевикладене свідчить про актуальність проблеми ВВ для сучасної 
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медицини. Детальне вивчення цієї патології представляє не лише науковий інтерес, 

але й має важливе практичне значення. На особливу увагу заслуговують не вивчені 

дотепер імуно-патогенетичні механізми виникнення різних варіантів перебігу ВВ, 

включаючи розвиток бактерійних ускладнень. 

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького МОЗ України "Клініко-патогенетичні аспекти 

різних форм та варіантів перебігу гострих інфекційних хвороб у дітей, оптимізація 

підходів до лікування і профілактики" (№ держреєстрації 0114U000111). 

Мета дослідження: шляхом поглибленого вивчення клініко-епідеміологічних 

особливостей та імуно-патогенетичних механізмів формування різних за ступенем 

тяжкості клінічних форм та варіантів перебігу вітряної віспи у дітей розробити 

алгоритм прогнозування розвитку бактерійних ускладнень та удосконалити підходи 

до їх лікування. 

Завдання дослідження. 

1. Проаналізувати епідеміологічні та клінічні особливості вітряної віспи у дітей 

різних вікових груп. 

2. Вивчити динаміку вмісту прозапального ФНП-α та протизапального ІЛ-10 

цитокінів при різних клінічних формах та варіантах перебігу вітряної віспи у дітей. 

3. Встановити інформативність показників функціонального стану 

фагоцитарної системи захисту нейтрофілів при різних клінічних формах та варіантах 

перебігу вітряної віспи у дітей. 

4. Визначити лабораторні критерії прогнозування розвитку тяжких та 

ускладнених форм вітряної віспи у дітей. 

5. Розробити алгоритм діагностично-лікувальних заходів на різних етапах 

захворювання при вітряній віспі. 

Об'єкт дослідження: вітряна віспа у дітей, клінічні форми, ускладнення. 

Предмет дослідження: епідеміологічні та клінічні особливості сучасної вітряної 

віспи у дітей різних вікових груп; прозапальний ФНП-α та протизапальний ІЛ-10 

цитокіни, фагоцитарна активність нейтрофілів, предиктори розвитку тяжкого та 

ускладненого перебігу хвороби. 

Методи дослідження: епідеміологічні, клінічні, загальноклінічні лабораторні, 

бактеріологічні, імунологічні (вміст цитокінів у сироватці крові, показники 

фагоцитарної активності нейтрофілів), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На значному обсязі клініко-

епідеміологічних спостережень та цілеспрямовано проведених комплексних 

досліджень у хворих на вітряну віспу дітей поглиблено уявлення про імуно-

патогенетичне підґрунтя формування різних за ступенем тяжкості клінічних форм 

хвороби та бактерійних ускладнень. 

Уперше на рівні міжклітинних зв'язків, опосередкованих цитокінами, вивчено 

закономірності динаміки вмісту прозапального (ФНП-α) та протизапального (ІЛ-10) 

цитокінів у хворих на різні клінічні форми вітряної віспи дітей. За результатами цих 
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досліджень визначено комплекс тестів максимальної інформативності щодо 

прогнозування перебігу вітряної віспи у дітей. 

З'ясовано, що у хворих на вітряну віспу дітей варіанти перебігу бактерійних 

ускладнень шкіри та підлеглих м'яких тканин значною мірою детерміновані 

функціональною спроможністю нейтрофільних фагоцитів. 

Встановлено, що одночасне підвищення вмісту ФНП-α і ІЛ-10 у сироватці крові 

на початку хвороби (2–6 добу) є інформативним критерієм розвитку бактерійних 

ускладнень шкіри та підлеглих м'яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей. 

На основі дискримінантного покрокового аналізу розроблено багатофакторну 

модель прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких 

тканин. Встановлено, що незалежними предикторами, які впливають на розвиток 

флегмонозних ускладнень вітряної віспи у дітей, є вміст інтерлейкіну-10 у сироватці 

крові, кількість лейкоцитів у периферійній крові, фагоцитарне число, вміст катіонних 

лізосомальних білків у нейтрофілах. 

При виявленні у хворих на вітряну віспу дітей з високим ризиком розвитку 

флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин (перевищення сумарного 

бала +10) запальних змін навколо вітрянкових елементів обґрунтовано призначення 

антибактерійної терапії, визначеної протоколами лікування флегмонозних уражень 

шкіри. 

Практичне значення отриманих результатів. Для прогнозування розвитку 

бактерійних ускладнень у хворих на вітряну віспу дітей рекомендується визначати 

вміст прозапального (ФНП-α) та протизапального (ІЛ-10) цитокінів у сироватці крові 

на 2–6 добу хвороби. 

Запропоновано діагностичну таблицю для розрахунку індексу прогнозування 

флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин у хворих на вітряну віспу 

дітей на основі визначення вмісту інтерлейкіну-10 у сироватці крові, кількості 

лейкоцитів у периферійній крові, фагоцитарного числа, вмісту катіонних 

лізосомальних білків у нейтрофілах, що є незалежними предикторами прогнозування. 

У хворих на вітряну віспу дітей з високим ризиком розвитку флегмонозних 

уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин (перевищення сумарного бала +10) 

рекомендується призначення антибактерійних середників при виявленні навіть 

незначних запальних змін навколо вітрянкових елементів. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в клінічну практику 

Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, Львівської міської дитячої 

клінічної лікарні, Закарпатської обласної інфекційної лікарні, Харківської обласної 

інфекційної лікарні, Волинської обласної інфекційної лікарні, у педагогічний процес 

підготовки студентів 5–6 курсів медичного факультету, лікарів-інтернів факультету 

післядипломної освіти на кафедрі дитячих інфекційних хвороб Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та Харківського 

національного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела науковий пошук і 

обґрунтування обраного напряму досліджень, особисто систематизувала і 

проаналізувала сучасну наукову літературу, присвячену основним питанням 

етіології, патогенезу, діагностики та лікування ВВ, провела патентно-інформаційне 
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дослідження, разом із керівником визначила мету й завдання роботи. Провела 

комплексне клініко-епідеміологічне обстеження хворих. Проаналізувала результати 

загальноклінічних, бактеріологічних, біохімічних, імунологічних та 

інструментальних досліджень та лікування хворих. Дисертант самостійно 

опрацювала отриману інформацію, провела науковий аналіз, статистичну обробку, 

інтерпретацію, узагальнення і викладення результатів дослідження, обґрунтувала та 

сформулювала висновки, практичні рекомендації, забезпечила впровадження їх у 

практику. Автор підготувала та опублікувала наукові статті за результатами 

досліджень, особисто написала дисертацію та автореферат. Обговорення отриманих 

результатів здійснено разом із науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладені 

та обговорені на Конгресі до 122-річчя від народження академіка 

Л.В.  Громашевського "Поєднані інфекційні та паразитарні хвороби" (м. Чернівці, 

2009 р.), І науковій конференції молодих вчених з міжнародною участю (м. Вінниця, 

2010 р.), VIII з'їзді інфекціоністів України "Інфекційні хвороби: досягнення і 

проблеми в діагностиці та терапії" (м. Вінниця, 2010 р.), Всеукраїнській науково-

практичній конференції "XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих 

вчених" (м. Тернопіль, 2011 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

інфекціоністів з міжнародною участю "Природно-осередкові інфекції" (м. Ужгород, 

2012 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю і 

пленуму Асоціації інфекціоністів України "Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД" 

(м.  Алушта, 2013 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з них 6 

статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 1 стаття у закордонному 

виданні, 7 – у матеріалах профільних науково-медичних конференцій, конгресів, 

одержано патент на корисну модель № 103459 від 10.12.2015 р. 

Обсяг та структура дисертації. Робота викладена українською мовою на 170 

сторінках, з них основного тексту 141 сторінка, який складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, який містить 292 найменування, із яких 176 робіт кирилицею і 

116 – латиною. Дисертаційна робота проілюстрована 24 таблицями, 14 рисунками, 2 

фотографіями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки епідеміологічної ситуації 

щодо захворюваності на ВВ у Львівській області за період 2000–2014 рр. використано 

форму державної статистичної звітності №2 "Звіт про окремі інфекційні та 

паразитарні захворювання". 

Аналіз захворюваності на ВВ серед дітей різних вікових груп проведено з 

урахуванням наказу МОЗ України від 02.06.2009 року № 378 та впровадженням нової 

вікової структури дитячого населення. У зв'язку з наведеними змінами у віковій 
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структурі аналіз захворюваності серед дітей проведено за періоди 2000–2009 рр. і 

2010–2014 рр. 

Клінічні особливості перебігу ВВ проаналізовано у 562 дітей, які знаходилися 

на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні (ЛОІКЛ) (495 

дітей) та в хірургічному відділенні міської дитячої клінічної лікарні (МДКЛ) (67 

дітей) упродовж 2000–2014 рр. Обстеження хворого включало вивчення 

епідеміологічного анамнезу (виявлення джерела, механізмів передачі інфекції, 

з'ясування ймовірного місця інфікування), детальне вивчення анамнезу життя 

(особливості перебігу раннього неонатального періоду, психомоторного розвитку 

дитини, наявність супутніх хвороб, застосування препаратів імуносупресивної дії 

тощо), з'ясування особливостей клінічного перебігу хвороби. 

Загальноклінічні і біохімічні дослідження (гемограма, сечовина, креатинін, 

глюкоза, електроліти, гематокрит, загальний білок і білкові фракції, загальний аналіз 

сечі, копроскопічне дослідження випорожнень) проводили за загальноприйнятими 

методиками в лабораторіях ЛОІКЛ. 

Бактеріологічний метод діагностики ускладнень ВВ полягав у виділенні 

культури збудника з вмісту, отриманого при хірургічних втручаннях з вогнищ 

флегмонозного ураження. При виділенні з досліджуваного матеріалу збудника 

визначали чутливість його до антибіотиків (Наказ МОЗ України від 05.04.2007 р. 

№  167 "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків"). 

Імунологічні дослідження проведено у 84 хворих на ВВ дітей віком від 5 

місяців до 14 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у ЛОІКЛ та/або МДКЛ 

упродовж 2000–2014 рр. Критеріями включення у групи були наявність типових форм 

ВВ, відсутність супутньої патології, інформована згода батьків. Отримані результати 

проаналізовано і зіставлено з урахуванням клінічних форм і варіантів перебігу ВВ, а 

також результатами обстеження 14 здорових дітей аналогічного віку, які увійшли в 

групу контролю. Забір крові у дітей контрольної групи проводили за згодою батьків 

при проходженні медичного огляду перед проведенням профілактичних щеплень. 

З огляду на клінічну форму та перебіг хвороби сформовано 4 групи: 1 група – 

16 дітей із легкими формами ВВ, неускладненим перебігом; 2 група – 23 дітей із 

середньотяжкими формами ВВ, неускладненим перебігом; 3 група – 26 дітей з 

бактерійними ускладненнями, що супроводжувались розвитком гнійних запальних 

уражень поверхневих ділянок шкіри (11 хворих з піодермією), слизової оболонки 

ротової порожнини (7 хворих з гінгівостоматитом) та хворі (8 дітей) з чітко 

відмежованими глибокими запальними бактерійними ураженнями шкіри та 

підлеглих тканин; 4 група – 19 хворих на ВВ з флегмонозними ураженнями шкіри та 

підлеглих м'яких тканин різних ділянок тіла. 

Стан імунного гомеостазу на рівні міжклітинних зв'язків оцінювали за вмістом 

у сироватці крові прозапального ФНП-α та протизапального ІЛ-10 цитокінів. Вміст 

цитокінів ФНП-α в сироватці крові визначали методом ІФА за допомогою 

комерційної тест-системи ("Orgenium Laboratories",Фінляндія), ІЛ-10 за допомогою 

тест-системи ("ІЛ-10 – ІФА-БЕСТ", Російська Федерація) в імунологічній лабораторії 

кафедри клінічної імунології та алергології на базі Львівського обласного клінічного 
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діагностичного центру при поступленні хворого до стаціонару і в період ранньої 

реконвалесценції (2–6 та 8–12 доба хвороби). 

Дослідження показників фагоцитарної активності нейтрофілів (ФІ, ФЧ, НСТ-

тесту, ЦХКНСТ, КЛБ, ЦХККЛБ) проводили при поступленні хворого до стаціонару (2–

6 доба хвороби) за загальноприйнятими методиками в лабораторії кафедри клінічної 

лабораторної діагностики факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила 

Галицького на базі Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги. 

Лабораторні дослідження були проведені з дотриманням правил безпеки для 

здоров'я обстежених, збереженням прав та канонів людської гідності пацієнтів, 

морально-етичних норм відповідно до принципів Гельсінкської декларації прав 

людини, Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідних 

Законів України. 

Статистичний аналіз даних проводили за допомогою статистичного пакету 

програм "STATISTICA FOR WINDOWS 5,0" (StatSoft, USA). Для виявлення 

статистичної значущості різниці показників між групами або в разі повторних 

досліджень застосовували непараметричний критерій Манн-Вітні, оскільки перевірка 

за допомогою критерію Шапіро-Вілкса засвідчила негаусівський їх розподіл 

(Боровиков В.П., 2001, Реброва О.Ю., 2003). Усі дані обробляли шляхом обчислення 

медіани (Me), мінімум і максимум (Min–max), а також інтерквартильного розмаху (Lq 

– нижній квартиль; Uq – верхній квартиль). Порівняння рангових характеристик 

всередині окремих груп на різних етапах дослідження (2–6 і 8–12 доба хвороби) 

виконували за допомогою парного критерію Вілкоксона. Різницю параметрів, що 

порівнювали за двома точками, вважали статистично значущою при р<0,05. Порогові 

точки для параметричних і рангових показників визначали за допомогою 

послідовного аналізу Вальда, міру інформативності досліджуваних критеріїв за 

допомогою методу Кульбака. Для виявлення предикторів тяжкості перебігу та 

розвитку ускладнень проводили багатофакторний покроковий дискримінантний 

аналіз із обчисленням чутливості, специфічності. 

Результати дослідження та їх обговорення. Рівень захворюваності на ВВ у 

Львівській області упродовж 2000–2014 рр. характеризувався хвилеподібною 

динамікою і відповідав динаміці епідемічного процесу в Україні. З 2001 р. 

захворюваність на ВВ мала тенденцію до зростання і досягла найвищого рівня у 

2007 р. У наступних 2008–2009 рр. відзначено незначне зниження її рівня з 

підвищенням у 2011 р. Протягом останніх 4 років епідеміологічних спостережень 

(2011–2014 рр.) у Львівській області реєструвалися стабільно високі показники рівня 

захворюваності на ВВ. 

Упродовж періоду спостережень у Львівській області на ВВ захворіло 77109 

міських (92,8%) і 6002 сільських жителів (7,2%). Захворюваність міського населення 

була у 8,2 рази вища, ніж сільського (середня захворюваність склала відповідно 324,1 

та 39,3/100 тис. населення). Певне значення може мати також той факт, що мешканці 

сіл рідше звертаються за медичною допомогою і численні випадки хвороби не 

реєструвалися, відтак справжні показники захворюваності, ймовірно, є вищими. 
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Серед хворих на ВВ переважали діти, частка яких складала 83,4% (69364 

особи) від загальної кількості хворих (83191 особа). За період спостережень 

захворюваність на ВВ серед дітей зросла в 1,5 раза (з 799,42/100 тис. населення у 2001 

р. до 1193,13/100 тис. населення у 2014 р.) (рис.1). 

 

Рис. 1 Захворюваність на вітряну віспу у Львівській області упродовж 2000–

2014 рр. 

 

Аналізуючи захворюваність на ВВ за віковими групами, встановлено, що 

упродовж 2000–2009 рр. переважали діти віком 3–6 років з середнім показником 

захворюваності 1739,08/100 тис. населення. Максимальні показники у даній віковій 

групі спостерігались у 2007 р. (2528,23/100 тис. населення) і відповідали високому 

рівню захворюваності по області в даному році. Привернуло увагу зростання питомої 

частки дітей, хворих на ВВ, віком до 2 років: показник захворюваності збільшився в 

1,7 раза (з 371,39 у 2001 р. до 615,51/100 тис. населення у 2009 р.). 

За період 2010–2014 рр. найвищі показники захворюваності спостерігалися у 

віковій групі 5–9 років (1608,91/100 тис. населення). Відзначено зростання кількості 

хворих на ВВ серед дітей віком до 1 року в 1,2 раза (з 393,41/100 тис. населення у 

2010 р. до 473,35/100 тис. населення у 2014 р.). 

Клінічні особливості перебігу ВВ вивчали у 495 дітей, які знаходилися на 

стаціонарному лікуванні в ЛОІКЛ упродовж 2000–2014 рр. Частка хворих на ВВ дітей 

склала 55,9% від загальної кількості госпіталізованих. Відзначено тенденцію до 

щорічного зростання кількості госпіталізованих хворих на ВВ з найвищими 

показниками у 2014 р. – 134 (15,1%). Чіткого сезонного розподілу захворюваності на 

ВВ серед госпіталізованих у ЛОІКЛ пацієнтів не спостерігалось, випадки ВВ з 

однаковою частотою реєструвалися впродовж усього року. 

У легкій формі ВВ перебігала у18 дітей (3,6%). Переважали діти вікової групи 

5–9 років, кількість яких склала 9 (1,8%). Невисокі показники госпіталізації дітей з 
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легкими формами хвороби є очікуваними, адже такі пацієнти, як правило, лікуються 

в амбулаторних умовах і до стаціонару потрапляють переважно за епідеміологічними 

показами. Середньотяжку форму ВВ діагностовано у 419 хворих (84,6%), тяжку – у 

58 (11,7%). На середньотяжкі та тяжкі форми ВВ найчастіше хворіли діти віком 

1– 4  роки, частка яких склала відповідно 146 (29,5%) і 20 (4,04%). 

Серед 76 (15,4%) госпіталізованих хворих на ВВ дітей першого року життя, 19 

дітей (25%) – в період новонародженості, з них у 8 (10,5%) діагностовано природжену 

ВВ. 

Ускладнений перебіг ВВ спостерігали у 163 дітей (32,9%). Найчастіше 

ускладнення розвивалися у дітей першого року життя (22,1%) і 1–4 роки (28,2%). 

Серед ускладнень переважали бактерійні – 134 дітей (82,2%). Найбільшу частку 

(32,5%) становили ускладнення, що розвинулися внаслідок безпосереднього 

проникнення патогенних бактерій через пошкоджені вітрянковими висипаннями 

ділянки шкіри та слизових оболонок. До цієї групи включено: поверхневі (піодермія, 

бешиха, кон'юнктивіт, блефарит, гінгівостоматит), глибокі відмежовані (фурункул, 

абсцес), а також невідмежовані глибокі (флегмонозні) ураження шкіри та підлеглих 

м'яких тканин. У 27% дітей діагностовано ускладнення органів дихання 

(бронхопневмонії, вогнищеві пневмонії). Інші бактерійні ускладнення ВВ (гнійний 

отит, флегмонозний апендицит, лакунарний тонзиліт, пієлонефрит, шийний 

лімфаденіт, гнійний менінгіт, остеомієліт ) розвинулися у 22,7% хворих. До окремої 

групи ускладнень віднесено ураження ЦНС, спричинені безпосереднім впливом ВВЗ, 

частка яких склала 17,8%. 

 

 

Рис. 2. Групи ускладнень ВВ серед госпіталізованих у ЛОІКЛ дітей упродовж 

2000–2014 рр. 

 

Динаміку вмісту ФНП-α та ІЛ-10 у сироватці крові хворих на ВВ дітей вивчали 

залежно від клінічної форми та варіанту перебігу хвороби (табл. 1). 
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Виявлено, що у групах дітей із легкими та середньотяжкими формами ВВ, 

неускладненим перебігом вміст ІЛ-10 у сироватці крові не змінювався і показники 

його не відрізнялися від показників дітей з групи контролю. Лише у групі з 

середньотяжкими формами ВВ, неускладненим перебігом відзначено тенденцію до 

підвищення рівня ІЛ-10 на початку хвороби. Натомість динаміка вмісту ФНП-α у 

групах дітей з неускладненим перебігом ВВ була більш вираженою. У групі дітей з 

легкими формами ВВ без ускладнень спостерігалось незначне підвищення рівня 

ФНП-α тільки на 2–6 добу хвороби. У групі з середньотяжкими формами ВВ, без 

ускладнень при поступленні до стаціонару відзначено високий вміст ФНП-α з 

наступним зниженням його рівня в динаміці на 8–12 добу хвороби. Високі показники 

прозапального цитокіну ФНП-α в дебюті хвороби свідчать про активацію клітинних 

факторів імунітету і противірусного захисту з розвитком запальної реакції у відповідь 

на присутність вірусу. 

 

Таблиця 1 

Динаміка вмісту ФНП-α та ІЛ-10 у сироватці крові хворих на ВВ дітей 

 

Групи 

зіставлення 

Вміст ФНП-α, пг/мл.,  

Me (Min–max) [Lq–Uq] 

Вміст ІЛ-10, пг/мл.,  

Me (Min–max) [Lq–Uq] 

2–6 доба  

хвороби 

8–12 доба 

хвороби 

2–6 доба  

хвороби 

8–12 доба 

хвороби 

Легка форма, 

неускладнений 

перебіг  

(n=16) 

16,195  

(12,06–34,15) 

[14,39–21,43]* 

27,68  

(18,02–32,06) 

[22,54–29,375] 

27,68  

(18,02–32,06) 

[22,54–29,375] 

28,715  

(18,04–30,92) 

[24,7–29,5] 

Середньотяжка 

форма, 

неускладнений 

перебіг (n=23) 

74,11  

(24,26–493,82) 

[44,12–148,11] * ‡ 

28,76  

(19,88–34,01) 

[26,52–29,99] 

28,76 

(19,88–34,01) 

[26,52–29,99] 

28,04  

(20,18–32,96) 

[24,96–29,73]Δ 

Поверхневі 

бактерійні 

ураження шкіри 

(n=26) 

77,415  

(7,08–590,62) 

[29,04–12,05]* ‡ 

86,7  

(6,92–403,46) 

[43,21–32,42]* ‡ 

81,73  

(36,54–214,19) 

[72,11–92,43]* ‡ 

89,19  

(49,16–208,72) 

[79,96–96,61]* ‡ 

Δ 

Флегмонозні 

ураження шкіри 

та підлеглих 

м'яких тканин 

(n=19) 

96,89  

(19,46–740,39) 

[70,13–16,14]* ‡ 

214,92  

(80,92–775,55) 

[120,52–270,96] 

*‡ Δ 

124,73  

(58,34–246,54) 

[91,02–185,46]* ‡ 

∆ 

162,42  

(96,43–284,16) 

[132,96–248,14]* 
‡ Δ 

Група контролю 

(n=14) 

11,59 (8,48–14,24) 

[9,68–12,82] 

27,32 (19,42–29,88) 

[22,56–29,02] 

Примітки: * – значуща різниця порівняно з показниками групи контролю 

(p<0,05); ‡ – значуща різниця між показниками груп зіставлення; ∆ – значуща різниця 

між показниками в динаміці хвороби. 

 

На особливу увагу заслуговують зміни показників вмісту цитокінів, які 

спостерігали у дітей з ускладненим перебігом ВВ. Виявлено високий вміст обох 

досліджуваних цитокінів на початку хвороби (2–6 доба) з подальшим наростанням їх 
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концентрації в сироватці крові на 8–12 добу хвороби. Найвищі показники вмісту 

ФНП-α та ІЛ-10 спостерігались у групі дітей з флегмонозними ураженнями шкіри та 

підлеглих м'яких тканин. Високий вміст ФНП-α на початку хвороби із зростанням 

його рівня в динаміці є не лише показником активності запального процесу, а й 

чинником, що визначає тяжкість перебігу хвороби. Підвищення рівня ІЛ-10 свідчить 

про активацію антитілозалежних факторів імунітету, пригнічення функцій 

моноцитарно-макрофагальної системи, яка відіграє ключову роль у розвитку і 

регуляції природженого та адаптивного імунітету. 

Отримані результати підтверджують, що одночасне підвищення вмісту ФНП-

α та ІЛ-10 у сироватці крові на 2–6 добу хвороби можна вважати предиктором 

розвитку бактерійних ускладнень у хворих на ВВ дітей. 

При вивченні стану фагоцитарної активності нейтрофілів виявлено зниження 

показників ЦХККЛБ (118,5 (99,3–132,1) [110,8–123,35] у.о.) у групі дітей з легкими 

формами ВВ, неускладненим перебігом і зниження вмісту КЛБ (82,6 (72,4–91,2) 

[77,5–87,4]%; р<0,001) і ЦХККЛБ (118,9 (101,8–144,5) [109,6–124,2] у.о.; р<0,001) у 

групі дітей з середньотяжкими формами ВВ, неускладненим перебігом. 

У групі дітей з поверхневими бактерійними ураженнями шкіри 

прослідковувалося зростання усіх показників фагоцитарної активності нейтрофілів 

порівняно з аналогічними показниками у дітей групи контролю: ФІ – (65,65 (60,65–

82,6) [62,6–75,1]%), ФЧ – (5,7 (4,3–7,6) [5,2–6,3]), НСТ-тест – (25,95 (18,2–28,6) [21,6–

27,2]%), ЦХКНСТ – (34,6 (26,9–38,3) [31,3–36,5] у.о.), КЛБ – (96,45 (90,9–104,1) [93,6–

99,8]%), ЦХККЛБ – (177,5 (145,8–199,4) [172,1–186,4] у.о.); р<0,001. Підвищення 

досліджуваних показників свідчить про достатній мікробоцидний потенціал 

нейтрофілів за умови проникнення в організм патогенних бактерій та є прогностично 

сприятливим у плані локалізації патологічного процесу у випадку розвитку 

бактерійних ускладнень. 

Натомість у групі дітей з флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих 

м'яких тканин виявлено зниження рівня усіх показників фагоцитарної активності 

нейтрофілів: ФІ – (44,1 (39,6–47,8) [41,2–46,3]%), ФЧ – (3,1 (2,4–4,4) [2,8–3,4]), НСТ-

тест – (14,9 (12,4–16,8) [13,8–15,8]%), ЦХКНСТ – (18,9 (18,1–21,4) [18,4–20,1] у.о.), 

КЛБ – (71,2 (68,2–82,1) [69,6–72,4]%), ЦХККЛБ – (97,2 (82,1–118,6) [94,3–100,6] у.о.); 

р<0,001. Зниження даних показників свідчить про виснаження механізмів 

неспецифічного захисту, клінічним проявом якого є поширення локального 

патологічного процесу. 

Привертають увагу зміни у гемограмі дітей з ускладненим перебігом ВВ. У 

групі дітей з поверхневими бактерійними ураженнями шкіри кількість лейкоцитів у 

периферійній крові коливалась у межах 6–34×109/л (р<0,05), ШОЕ 4–34 мм/год 

(р<0,001). У групі з флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих м'яких тканин 

ВВ кількість лейкоцитів підвищувалася до 12,3–40,2×109/л (р<0,001), ШОЕ до 14–60 

мм/год (р<0,001). 

При бактеріологічному дослідженні гнійного вмісту, отриманого при 

хірургічних втручаннях з ділянок ураження, у групі дітей з поверхневими 

бактерійними ураженнями шкіри у 14 з 26 обстежених хворих (53,8%) виділено 

патогенні бактерії: S. pyogenes – у 7 хворих, S. aureus – у 5, S. aureus i Ps. aeruginosa – 
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у 2 хворих. У групі дітей з флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих м'яких 

тканин з гнійного вмісту виділено патогенні бактерії у 12 з 19 обстежених (63,2%): 

S.  aureus і S. pyogenes – у 7 хворих, S. aureus і C. albicans – у 1, S. aureus – у 2, 

S.  еpidermidis – у 2 хворих. 

Враховуючи, що значна частка дітей з вираженою клінічною картиною 

бактерійних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин зверталася за медичною 

допомогою безпосередньо в хірургічне відділення МДКЛ, ми порівнювали 

результати досліджуваних показників у дітей, госпіталізованих первинно у хірургічне 

відділення з аналогічними показниками дітей, госпіталізованих в інфекційний 

стаціонар. Сформовано відповідно 2 групи: 1 група – 20 хворих, які поступали 

безпосередньо в хірургічне відділення МДКЛ з клінічно вираженими бактерійними 

ускладненнями ВВ (7 з поверхневими бактерійними ураженнями шкіри та 13 з 

флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих м'яких тканин); 2 група – 25 дітей, 

госпіталізованих насамперед до інфекційного стаціонару (19 з поверхневими 

бактерійними ураженнями шкіри і 6 з флегмонозними ураженнями шкіри та 

підлеглих м'яких тканин). 

При порівнянні досліджуваних показників у групах дітей з ускладненим 

перебігом ВВ, які первинно поступали в ЛОІКЛ або хірургічне відділення МДКЛ, 

виявлено статистично значущу різницю відносно таких лабораторних критеріїв: ІЛ-

10, ШОЕ, ФІ, ФЧ, НСТ-тесту, ЦХКНСТ, КЛБ, ЦХККЛБ (p<0,05). 

У подальшому застосовано двофакторний дисперсійний аналіз, де залежними 

змінними були досліджувані лабораторні критерії, а незалежними – глибина 

ураження і швидкість розвитку ускладнень. Встановлено, що всі досліджувані 

показники, за винятком ФНП-α, засвідчують високо значущий незалежний зв'язок із 

глибиною ураження (p<0,05). Лише показники вмісту ІЛ-10 і КЛБ мали значущий 

зв'язок також із наявністю уражень на момент обстеження (p<0,05). 

Для порівняння показників вмісту ІЛ-10 і КЛБ сформовано 4 групи 

зіставлення. Групи сформовано, беручи до уваги глибину бактерійних уражень 

(поверхневі бактерійні ураження шкіри або флегмонозні ураження шкіри та підлеглих 

м'яких тканин) та швидкість розвитку ускладнень (діти, які спочатку поступали в 

інфекційний стаціонар і діти із сформованими ускладненнями, які потребували 

хірургічного втручання): 1 група – діти з поверхневими бактерійними ураженнями 

шкіри, госпіталізовані в інфекційний стаціонар; 2 група – діти з поверхневими 

бактерійними ураженнями шкіри, госпіталізовані безпосередньо в хірургічне 

відділення МДКЛ; 3 група – діти з флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих 

м'яких тканин, госпіталізовані в інфекційний стаціонар; 4 група – діти з 

флегмонозними ураженнями шкіри та підлеглих м'яких тканин, госпіталізовані в 

хірургічне відділення МДКЛ. При узагальненні отриманих даних встановлено, що 

найвищий рівень ІЛ-10 і найнижчі показники вмісту КЛБ виявлено у 4 групі (p<0,05). 

Для визначення предикторів розвитку флегмонозних уражень шкіри та 

підлеглих м'яких тканин застосовано багатофакторний дискримінантний аналіз, 

кінцева модель якого включає 7 показників із значимою залежністю від глибини 

ураження: ФНП-α, ІЛ-10, лейкоцити, ШОЕ, ФІ, ФЧ, НСТ-тест і КЛБ. Результати 

проведеного аналізу вказують, що всі вищезазначені показники є незалежними 
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предикторами прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

м'яких тканин при ВВ у дітей. Чутливість і специфічність такої моделі в межах даної 

групи сягає 100%. Високочутливими та високоспецифічними самостійними 

критеріями виявились також КЛБ (чутливість і специфічність 100%), ФЧ (чутливість 

94,7%, специфічність 100%), лейкоцити (чутливість 89%, специфічність 92,3%). 

При проведенні дискримінантного аналізу у групі хворих, госпіталізованих 

первинно в інфекційний стаціонар, кінцева модель дослідження включала 4 

показники: ІЛ-10, лейкоцити, ФЧ, КЛБ. Встановлено, що усі 4 критерії є незалежними 

предикторами прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

м'яких тканин при ВВ, чутливість і специфічність показників у межах даної групи – 

100%. 

Для параметрів, які під час аналізу засвідчили статистично значущий зв'язок 

із розвитком глибоких флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин 

послідовним методом Вальда визначено порогові точки, при перевищенні яких 

досягалася найвища точність прогнозу розвитку флегмонозних уражень ВВ (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Порогові точки та діагностичні коефіцієнти для критеріїв, що корелюють з 

розвитком флегмонозних уражень шкіри і підлеглих м'яких тканин 

 

Показники Порогові точки Діагностичний коефіцієнт 

ІЛ-10 (пг/мл) 
<100 -4,5 

>100 6,5 

КЛБ, % 
<90 -6 

>90 6 

ФЧ 
<4 6 

>4 -13 

Лейкоцити (x109/л) 
<18 -2 

>18 10 

 

За результатами показників, наведених у даній таблиці, для прогнозування 

флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин при госпіталізації хворого 

до стаціонару підсумовують діагностичні коефіцієнти (у конкретного хворого), які 

відповідають величинам кожного з чотирьох критеріїв, що увійшли в багатофакторну 

модель. Якщо отримана порогова сума дорівнює ≥ +10 балів, прогнозується 

ускладнений перебіг ВВ з розвитком флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

тканин. 

Лікування хворих на ВВ дітей, госпіталізованих у ЛОІКЛ та МДКЛ, 

проводили відповідно до протоколу (наказ МОЗ України № 354 від 09.07.2004 року 

"Про затвердження протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у 

дітей"). 

Пацієнтам з легкими і середньотяжкими формами ВВ, неускладненим 

перебігом призначали лише патогенетичні та симптоматичні засоби (антигістамінні, 

жаропонижаючі препарати), за винятком хворих з фоновими онкогематологічними 
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захворюваннями (15,4%), які отримували ацикловір з моменту госпіталізації до 

стаціонару. 

У лікуванні хворих з ускладненим перебігом ВВ окрім противірусних засобів 

застосовували ще й антибактерійні середники. Тривалість курсу антибіотикотерапії 

залежала від характеру ускладнень і тяжкості стану хворого. 

Для лікування дітей з поверхневими бактерійними ураженнями шкіри 

використовували такі схеми: ацикловір у поєднанні з антибіотиком (80,8%), лише 

антибактерійну терапію (19,2%), хірургічні втручання (26,9%). 

Усім хворим з флегмонозними ураженнями різних ділянок тіла проводили 

хірургічні втручання на тлі інтенсивної антибактерійної терапії. 

Завдяки проведеному комплексному лікуванню (ацикловір, антибіотики 

широкого спектру дії) у поєднанні з оперативними втручаннями вдалося досягти 

повного одужання усіх хворих з ускладненим перебігом ВВ. 

Комплексна оцінка клінічних та лабораторних показників хворих на ВВ дітей 

дала змогу створити діагностичний алгоритм прогнозування розвитку флегмонозних 

уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин у день госпіталізації пацієнта до 

стаціонару, впровадження якого в клінічну практику дає змогу прогнозувати розвиток 

флегмонозних уражень при ВВ у дітей на доклінічному етапі їх маніфестації та вчасно 

призначити комплексну терапію, спрямовану на попередження прогресування 

бактерійних ускладнень. 

Проведене нами комплексне дослідження, що базується на аналізі набутого 

клінічного досвіду упродовж 15-річного періоду спостережень та результатів 

цілеспрямовано проведених досліджень, дало змогу обґрунтувати та сформулювати 

викладені нижче висновки та практичні рекомендації. 

  

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі на основі багаторічних клініко-епідеміологічних 

спостережень та аналізу результатів цілеспрямовано проведених досліджень вивчено 

імуно-патогенетичні механізми формування різних за ступенем тяжкості клінічних 

форм і варіантів перебігу вітряної віспи та удосконалено прогнозування розвитку 

бактерійних ускладнень при вітряній віспі у дітей. 

1. Результати проведених нами епідеміологічних спостережень у 

Львівській області упродовж 2000–2014 рр. свідчать про хвилеподібну динаміку 

захворюваності на вітряну віспу з підвищенням її у 2007 та 2011 роках. У 83,4% 

випадків вітряна віспа реєструється серед дітей з найвищими показниками у 

віковій групі 5–9 років (1608,91 на 100 тис. населення). 

2. Серед госпіталізованих хворих на вітряну віспу переважають діти 

(55,9%), зокрема вікової групи 1–4 роки (33,7%). У групі дітей віком до 1 року 

частка захворілих на природжену вітряну віспу склала 10,5%. Середньотяжкі 

форми хвороби розвинулись у 84,6%, тяжкі – в 11,7%, легкі – у 3,6%. 

Ускладнений перебіг вітряної віспи діагностовано у 32,9% хворих, найчастіше 

серед дітей першого року життя (22,1%) і 1–4 роки (28,2%). У структурі 

ускладнень переважають бактерійні (82,2%): ураження шкіри, підлеглих м'яких 
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тканин і слизових оболонок (32,5%), органів дихання (27,0%) та інші бактерійні 

ускладнення (22,7%). 

3. У хворих на вітряну віспу дітей вміст прозапального ФНП-α та 

протизапального ІЛ-10 цитокінів у сироватці крові змінюється залежно від клінічної 

форми та варіанту перебігу хвороби. При середньотяжких формах вітряної віспи з 

неускладненим перебігом констатовано підвищення вмісту лише ФНП-α на 2–6 добу 

хвороби (р<0,001) з нормалізацією його в динаміці на 9–12 добу. У групах дітей з 

ускладненим перебігом вітряної віспи виявлено одночасне підвищення вмісту обох 

цитокінів (р<0,001) на 2–6 добу хвороби. У динаміці (9–12 доба) при поверхневих 

бактерійних ураженнях шкіри вміст досліджуваних цитокінів утримувався 

підвищеним (р<0,001), при флегмонозних ураженнях шкіри та підлеглих м'яких 

тканин продовжував наростати (р<0,001). 

4. Варіанти перебігу бактерійних ускладнень у дітей, хворих на вітряну віспу, 

значною мірою детерміновані фагоцитарною активністю нейтрофілів. Розвиток 

поверхневих бактерійних уражень шкіри, слизових оболонок та окремих чітко 

відмежованих ділянок підлеглих м'яких тканин асоціюється з підвищенням 

показників фагоцитарної активності нейтрофілів: ФІ, ФЧ, НСТ-тесту, ЦХКНСТ, КЛБ, 

ЦХККЛБ (р<0,001), що свідчить про адекватність саногенних механізмів 

неспецифічного захисту. Зниження фагоцитарної активності нейтрофілів (р<0,001) 

сприяє генералізації інфекції з розвитком флегмонозних уражень шкіри та 

підшкірних м'яких тканин. 

5. Прогностичним критерієм розвитку бактерійних ускладнень шкіри та 

підлеглих м'яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей є одночасне підвищення 

вмісту ФНП-α і ІЛ-10 у сироватці крові на 2–6 добу хвороби. 

6. Незалежними предикторами прогнозування розвитку флегмонозних 

уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей є показники 

вмісту інтерлейкіну-10 у сироватці крові, кількості лейкоцитів у периферійній крові, 

фагоцитарного числа, вмісту катіонних лізосомальних білків у нейтрофілах. Створена 

на основі дискримінантного покрокового аналізу багатофакторна модель дозволяє з 

високою точністю передбачити розвиток флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

м'яких тканин і вчасно призначити комплексну терапію, спрямовану на попередження 

їх прогресування. 

7. У хворих на вітряну віспу дітей з високим ризиком розвитку флегмонозних 

уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин (перевищення сумарного балу +10) при 

виявленні навіть незначних запальних змін навколо вітрянкових елементів доцільним 

є призначення антибактерійної терапії, визначеної протоколами лікування 

флегмонозних уражень шкіри. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою прогнозування бактерійних ускладнень у хворих на вітряну віспу 

дітей рекомендовано визначати вміст прозапального ФНП-α та протизапального ІЛ-

10 цитокінів у сироватці крові на 2–6 добу хвороби. Одночасне підвищення обох 

показників свідчить про високу ймовірність розвитку бактерійних ускладнень. 
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2. Для прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

м'яких тканин у хворих на вітряну віспу дітей рекомендовано застосування 

діагностичної таблиці, за допомогою якої розраховується прогностичний індекс 

шляхом визначення чотирьох лабораторних показників (вміст ІЛ-10 у сироватці 

крові, кількість лейкоцитів у периферійній крові, ФЧ, вміст КЛБ у нейтрофілах). При 

перевищенні сумарного бала +10 доцільним є призначення антибактерійної терапії за 

умови виявлення у них навіть незначних запальних змін навколо вітрянкових 

елементів. 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Септикопіємія як ускладнення вітряної віспи / Прокопів О.В., Мостюк А.І., 

Прикуда Н.М., Осим Ф.М. // Сучасні інфекції. – 2010. – № 1. – С. 83–86. (Здобувачем 

проведено клініко-лабораторне обстеження пацієнта, аналіз отриманих 

результатів). 

2. Прокопів О.В. Епідеміологічна та клінічна характеристика вітряної віспи у дітей 

першого року життя / О.В. Прокопів, А.І. Мостюк, Н.М. Прикуда // Практична 

медицина. – 2010. – № 5 (XVI). – С. 37–41. (Здобувачем здійснено пошук літератури 

в науковій бібліотеці та її аналіз, проведено підбір і обстеження хворих, 

сформулювано висновки, підготовлено публікацію до друку). 

3. Прокопів О.В. Епідеміологічні та клінічні аспекти сучасної вітряної віспи у дітей / 

О.В. Прокопів, А.І. Мостюк, Н.М. Прикуда // Інфекційні хвороби. – 2012. – № 2 (68). 

– С. 39–45. (Здобувачем проведено огляд літератури за темою дослідження, 

ретроспективний аналіз медичних карт стаціонарних хворих, узагальнення 

отриманих результатів). 

4. Прокопів О.В. Поглинальна здатність та метаболічна активність нейтрофільних 

фагоцитів при бактерійних ускладненнях вітряної віспи у дітей / О.В. Прокопів, 

Н.М.  Прикуда // Практична медицина. – 2012. – № 2 (ХVIII). – С. 68–74. (Здобувачем 

проведено клінічне спостереження та обстеження хворих, аналіз та статистичну 

обробку отриманих результатів, сформульовано висновки). 

5. Прокопів О.В. Септична пневмонія як небезпечне для життя ускладнення вітряної 

віспи / О.В. Прокопів, Н.М. Прикуда // Медицина транспорту України. – 2015. – № 1 

(53). – С. 65–68. (Здобувачем проведено пошук літератури в науковій бібліотеці, 

клініко-лабораторне обстеження пацієнта та аналіз отриманих результатів; 

підготовлено публікацію до друку). 

6. Prykuda N. M. Dynamics of proinflammatory (TNF-α) and anti-inflammatory (IL-10) 

cytokines in different clinical forms and variants of children chickenpox / N.M. Prykuda // 

Curierul Medical. – 2015. – Vol. 58, № 6. – P. 6–9. (Здобувачем самостійно проведено 

збір клінічного матеріалу, його аналіз, статистичну обробку отриманих даних, 

інтерпретацію отриманих результатів, формулювання висновків). 

7. Прокопів О.В. Прогнозування розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих 

м'яких тканин при вітряній віспі у дітей / О.В. Прокопів О.В., Н.М. Прикуда // 

Клінічна та експериментальна патологія. – 2016. – Т. XV, № 2 (56), Ч. 2. – С. 62–66. 



16 

 

(Здобувач самостійно провела підбір і клінічне обстеження хворих, аналіз та 

статистичну обробку отриманих даних, підготувала статтю до друку). 

8. Вірусно-бактерійні запально-деструктивні ураження шкіри та підлеглих тканин 

при вітряній віспі у дітей / Мостюк А.І., Прокопів О.В., Лишенюк С.А., Прикуда Н.М. 

// Поєднані інфекційні та паразитарні хвороби: матер. Конгресу до 122-річчя від 

народження академіка Л.В. Громашевського (8–9 жовтня 2009 р., Чернівці). – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 165–167. (Здобувачем проведено підбір і 

обстеження хворих, аналіз та узагальнення отриманих результатів). 

9. Прикуда Н.М. Бактерійні ускладнення вітряної віспи / Н.М. Прикуда // Матеріали І 

науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю (19–20 

травня 2010 р., Вінниця). – С. 78. (Здобувачем проведено клінічне спостереження, 

обстеження хворих, аналіз отриманих результатів та сформульовано висновки). 

10. Мостюк А.І. Особливості перебігу вітряної віспи в періоді новонародженості / 

А.І. Мостюк, О.В. Прокопів, Н.М. Прикуда // Інфекційні хвороби: досягнення і 

проблеми в діагностиці та терапії: матер. VIII з'їзду інфекціоністів України (6–8 

жовтня 2010 р., Вінниця). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 273–274. (Здобувачем 

проведено підбір і обстеження хворих, аналіз і узагальнення отриманих 

результатів). 

11. Прокопів О.В. Неврологічні ускладнення вітряної віспи / О.В. Прокопів, 

А.І.  Мостюк, Н.М.  Прикуда // Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в 

діагностиці та терапії: матер. VIII з'їзду інфекціоністів України (6–8 жовтня 2010 р., 

Вінниця). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 287–289. (Здобувачем проведено 

підбір і обстеження хворих, узагальнення отриманих результатів, підготовку 

роботи до друку). 

12. Прикуда Н.М. Генералізована форма природженої вітряної віспи у дитини віком 

7 днів / Н.М. Прикуда, О.І. Прокопів // Всеукраїнська науково-практична конференція 

"XV міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених" (27–29 квітня 

2011 р., Тернопіль). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 99. (Здобувачем проведено 

аналіз карти стаціонарного хворого, формулювання висновків, підготовлено 

публікацію до друку). 

13. Прокопів О.В. Хірургічні ускладнення вітряної віспи у дітей / О.В. Прокопів, 

А.І.  Мостюк, Н.М.  Прикуда // Природно-осередкові інфекції: матер. Всеукраїнської 

науково-практичної конференції інфекціоністів України (17–18 травня 2012 р., 

Ужгород). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 269–271. (Здобувачем проведено 

пошук літератури в науковій бібліотеці за темою дослідження, підбір і обстеження 

хворих, сформулювано висновки, підготовлено публікацію до друку). 

14. Перебіг вітряної віспи у дітей з онкогематологічними захворюваннями / 

Прокопів  О.В, Мостюк А.І., Прикуда Н.М., Гайдук І.Б. // Вірусні хвороби. ВІЛ-

інфекція/СНІД: матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю і пленуму Асоціації інфекціоністів України (3–4 жовтня 

2013  р., Алушта). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 138–140. (Здобувачем 

проведено підбір хворих, клінічне спостереження та обробку отриманих 

результатів, підготовку роботи до друку). 



17 

 

15. Патент на корисну модель 103459. Україна, МПК G01N 33/50. Спосіб 

прогнозування розвитку бактерійних ускладнень при вітряній віспі у дітей / 

О.В. Прокопів, А.І. Мостюк, Н.М. Прикуда. № 201510289; Заявлено 21.10.15; Опубл. 

10.12.15, Бюл. № 23. – 3с. (Здобувачем проведено аналіз літературних та клініко-

лабораторних даних, обробку отриманих результатів, підготовлено документ до 

реєстрації). 

АНОТАЦІЯ 

Прикуда Н.М. Клініко-епідеміологічна та імунологічна характеристика вітряної 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Івано-Франківський національний 

медичний університет, Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертація присвячена вивченню епідеміологічних закономірностей, 

особливостей клінічних проявів і варіантів перебігу вітряної віспи (ВВ) у дітей, 

включаючи розвиток ускладнень. 

Виявлено хвилеподібну динаміку захворюваності на ВВ за роками. Частка 

хворих на ВВ дітей упродовж періоду досліджень склала 83,4%. Серед 

госпіталізованих переважали діти з середньотяжкими формами хвороби (84,6%). 

Ускладнений перебіг ВВ спостерігали у 32,9% дітей. Бактерійні ускладнення 

розвинулися у 82,2% хворих. 

У проведеному дослідженні автором встановлено закономірності динаміки 

вмісту прозапального ФНП-α та протизапального ІЛ-10 цитокінів у сироватці крові 

залежно від клінічної форми та варіантів перебігу хвороби. Обґрунтовано 

детермінованість перебігу бактерійних ускладнень ВВ функціональним станом 

механізмів неспецифічного захисту. Доведено, що одночасне підвищення вмісту 

ФНП-α та ІЛ-10 у сироватці крові на 2–6 добу хвороби є прогностичним критерієм 

розвитку бактерійних ускладнень у хворих на ВВ дітей. На основі дискримінантного 

покрокового аналізу вперше розроблено багатофакторну модель прогнозування 

розвитку флегмонозних уражень шкіри та підлеглих м'яких тканин, у яку включено 

показники вмісту інтерлейкіну-10 у сироватці крові, кількості лейкоцитів у 

периферійній крові, фагоцитарного числа, вмісту катіонних лізосомальних білків у 

нейтрофілах. Запропонована модель дає змогу прогнозувати розвиток флегмонозних 

уражень при ВВ у дітей на доклінічному етапі їх маніфестації та вчасно призначити 

комплексну терапію, спрямовану на попередження прогресу бактерійних ускладнень. 

Ключові слова: вітряна віспа, діти, бактерійні ускладнення, прогнозування. 
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Диссертация посвящена актуальному вопросу современной инфектологии — 

изучению эпидемиологических закономерностей, особенностей клинических 

проявлений современной ветряной оспы (ВО) у детей, выяснению иммуно-

патогенетических механизмов формирования различных по степени тяжести 

клинических форм болезни, включая развитие бактериальных осложнений. 

Проведен эпидемиологический анализ заболеваемости ВО во Львовской 

области в течение 2000–2014 гг. Выявлено волнообразную динамику заболеваемости 

с подъемами в 2007 и 2011 годах. Выяснено, что ВО чаще регистрировалась среди 

детей (83,4%) с высокими показателями в возрастной группе 5–9 лет. Доля детей 

среди госпитализированных в ЛОИКБ больных ВО составила 55,9%. Врожденная ВО 

диагностирована у 10,5% детей первого года жизни. У 84,6% госпитализированных 

детей развилась среднетяжелая форма ВО. Осложненное течение ВО наблюдали в 

32,9%. Чаще всего осложнения развивались у детей первого года жизни (22,1%) и 1–

4 года (28,2%). Среди осложнений преобладали бактериальные (82,2%), в том числе 

поражения кожи и подлежащих мягких тканей (32,5%), органов дыхания (27,0%) и 

другие (22,7%). 

Установлено, что динамика содержания противовоспалительного ФНП-α и 

противовоспалительного ИЛ-10 цитокинов в сыворотке крове в значительной 

степени зависит от клинической формы и варианта течения болезни. При 

среднетяжелых формах ВО с неосложненным течением выявлено повышение 

содержания только ФНП-α на 2–6 сутки болезни (р<0,001) с нормализацией его в 

динамике на 9–12 сутки. В группах детей с осложненным течением ВО на 2–6 сутки 

болезни констатировано повышение содержания обоих цитокинов (р<0,001). В 

динамике (9–12 сутки) при поверхностных бактериальных поражениях кожи 

содержание исследуемых цитокинов удерживалось повышенным (р<0,001), при 

флегмонозных поражениях кожи и подлежащих мягких тканей — продолжал 

нарастать (р<0,001). 

Доказана роль функционального состояния механизмов неспецифической 

защиты в формировании бактериальных осложнений ВО. В частности, развитие 

поверхностных бактериальных поражений кожи, слизистых оболочек и отдельных, 

четко отграниченных, участков подлежащих мягких тканей ассоциируется с 

повышением показателей фагоцитарной активности нейтрофилов. Снижение 

фагоцитарной активности нейтрофилов способствует генерализации инфекции с 

развитием флегмонозных поражений кожи и подкожных мягких тканей. 

Установлено, что одновременное повышение содержания ФНП-α и ИЛ-10 в 

сыворотке крови на 2–6 сутки болезни является прогностическим критерием развития 

бактериальных осложнений у больных ВО детей. 

На основе дискриминантного пошагового анализа впервые разработана 

многофакторная модель прогнозирования развития флегмонозных поражений кожи и 

подлежащих мягких тканей, в которую включены показатели содержания 

интерлейкина-10 в сыворотке крови, количества лейкоцитов в периферической крови, 

фагоцитарного числа, содержания катионных лизосомальных белков в нейтрофилах. 

Предложенная модель позволяет прогнозировать развитие флегмонозных поражений 

при ВО у детей на доклиническом этапе их манифестации и своевременно назначить 
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комплексную терапию, направленную на предупреждение прогрессирования 

бактериальных осложнений. 

Ключевые слова: ветряная оспа, дети, бактериальные осложнения, 

прогнозирование. 

 

ANNOTATION 

Prykuda N.M. Clinical, epidemiological and immunological characteristics of chicken 

pox in children, forecasting of the development of bacterial complications. – Manuscript 

copyright. 

Thesis to obtain a degree of candidate of medical science in specialty 14.01.13 — 

Infectious Diseases. —The Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, 

2016. 

The thesis dwells on the study of epidemiological patterns, features of clinical 

manifestations and options of courses of chicken pox in children, including the development 

of complications. 

The wave-like dynamics of incidence of chicken pox by years was developed. The 

portion of children with chicken pox during the period of study was 83.4%. Among the 

hospitalized children, those with moderate forms of the disease (84.6%) prevailed. 

Complications of chicken pox were observed in 32.9% of children. Bacterial complications 

developed in 82.2% of patients. 

In the study, the author established the features of dynamics of content of 

proinflammatory TNF-α and anti-inflammatory cytokine IL-10 in serum depending on the 

clinical forms and options of the disease course. The determination of the course of bacterial 

complications of chicken pox was justified by the functional condition of non-specific 

protection mechanisms. It was proven that simultaneous increase in TNF-α and IL-10 

content in serum on day 2–6 of the disease is a prognostic criterion of bacterial 

complications in children with chicken pox. Based on the stepwise discriminant analysis, 

the first multifactor model of forecasting of development of phlegmonous lesions of skin 

and subordinate soft tissue, including the IL-10 content in serum, the number of leukocytes 

in peripheral blood, and phagocytic number, content lysosomal cation proteins in 

neutrophils, was developed. The suggested model allows predicting the development of 

phlegmonous lesions in children in case of chicken pox in preclinical stage of manifestations 

and timely prescription of a combination therapy aimed at preventing the development of 

bacterial complications. 

Key words: chicken pox, children, bacterial complications, prediction. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АФК – активні форми кисню 

ВВ – вітряна віспа 

ВВЗ, VZV – Varicella Zoster Virus 

ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція 

ІЛ-10 – інтерлейкін-10 

КЛБ – катіонні лізосомальні білки 

ЛОІКЛ – Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня 

МДКЛ – міська дитяча клінічна лікарня 

НСТ-тест – тест відновлення нітросинього тетразолію 

ОГ – оперізувальний герпес 

ТМБ – тетраметилбензидин 

ФІ – фагоцитарний індекс 

ФЧ – фагоцитарне число 

ФНП-α – фактор некрозу пухлин-альфа 

ЦХК – цитохiмiчний коефiцiєнт 

ЦНС – центральна нервова система 
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