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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 

Актуальність проблеми. Одним з частих і важких проявів гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у дітей перших років життя, що супроводжується 

респіраторним дистресом є гострий стенозуючий ларинготрахеїт 

(Л.М. Станіславчук, 2014; С.И. Шаталина, 2014). Це захворювання  

характеризується важким перебігом і високою летальністю, яка сягає 0,3-5 % 

(О.І. Сміян, 2011; T. Fox, 2014).  

Висока частота гострих стенозуючих ларинготрахеїтів зумовлена значною 

захворюваністю дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції, які займають провідні 

позиції у структурі захворюваності  дітей раннього віку (Т.О. Крючко, 2014;         

О.И. Лекомцева, 2016; С.Л. Няньковський, 2015; О.І. Сміян, 2013), у зв’язку з 

поліетіологічністю їх збудників, нестійкістю і типоспецифічністю імунітету.  

Найчастіше гострий стенозуючий ларинготрахеїт виникає у дітей раннього та 

дошкільного віку, що обумовлено анатомо-фізіологічними особливостями верхніх 

дихальних шляхів у дітей, їх іннервації та специфікою функції дихальних м’язів   

(Ю.В. Марушко, 2014; Е.А. Спиридонова, 2010; К.В. Пікуль, 2013).  

В патогенезі гострого стенозуючого ларинготрахеїту велике значення 

належить специфічним і неспецифічним чинникам імунного захисту (М.А. 

Андрейчин, 2015; И.В. Кологривова, 2011). У літературі наведені дані, які 

стверджують роль алергічного компоненту у патогенезі гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту  (В.А. Корсунов, 2015). У дітей з синдромом гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту відзначається системна запальна відповідь організму, що 

виявляється у порушенні продукції  деяких інтерлейкінів, зокрема інтерлейкіну-1β, 

інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 (Е.И. Юлиш, 2010; В.Н. Буряк, 2014; Е.Г. Головачева, 

2014). 

Водночас, сучасні дослідження у недостатній мірі, а іноді і суперечливо, 

пояснюють механізми патогенезу розвитку гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, 

їх рецидивів, ускладненого перебігу (О.А. Голубовська, 2014, H. Schomacker, 2012). 

Це визначає необхідність подальшого поглибленого вивчення цієї патології та 

удосконалення методів її лікування.  

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

Тема дисертаційної роботи є фрагментом планової науково-дослідної роботи 

кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Клініко-патогенетичні аспекти різних форм 

та варіантів перебігу гострих інфекційних хвороб у дітей, оптимізація підходів до 

лікування та профілактики» (№ держреєстрації 0114U000111, терміни виконання 

НДР кафедри 2013-2018 роки). Тема дисертації затверджена протоколом №1 

проблемної комісії ЛНМУ імені Данила Галицького «Здоров’я матері і дитини» від 

17.03.2014 року. 

Мета дослідження. Підвищити ефективність лікування дітей раннього віку, 

хворих на гострий стенозуючий ларинготрахеїт на тлі гострих респіраторних 

вірусних інфекцій на підставі вивчення клінічних, імунологічних особливостей 
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перебігу хвороби шляхом патогенетичного обґрунтування застосування препарату 

рекомбінантного інтерферону α-2b.  

Досягнення мети передбачало виконання таких завдань: 

1. Встановити етіологічну структуру гострих респіраторних вірусних інфекцій у 

дітей, які ускладнюються гострими стенозуючими ларинготрахеїтами. 

2. Визначити особливості клінічного перебігу первинних гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів і гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, які виникли повторно. 

3. Оцінити імунологічну реактивність організму дітей перших трьох років життя, 

хворих на гострі стенозуючі ларинготрахеїти на тлі гострих респіраторних вірусних 

інфекцій. 

4. Дослідити рівні інтерферону - α та інтерферону - γ у сироватці крові дітей з 

гострими стенозуючими ларинготрахеїтами при гострих респіраторних вірусних 

інфекціях в динаміці захворювання. 

5. Обґрунтувати покази для включення рекомбінантного інтерферону α-2β у 

комплексне лікування у дітей, хворих на гострий стенозуючий ларинготрахеїт, що 

виник на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції, та визначити ефективність 

запропонованого лікування. 

Об’єкт дослідження: гострі стенозуючі ларинготрахеїти, на тлі гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у дітей. 

Предмет дослідження: клінічні особливості перебігу хвороби, дані 

лабораторних досліджень, вміст про- і протизапальних цитокінів, інтерферонів у 

сироватці крові, показники системної ланки імунітету та цитокінового статусу. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні (вірусологічні бактеріологічні, 

імунологічні), статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше, у Львівському регіоні, 

встановлено етіологію гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при гострих 

респіраторних вірусних інфекціях у дітей віком 6-36 міс. За результатами 

проведених досліджень встановлено зміни системного імунітету та цитокінового 

статусу у дітей з гострими вірусними захворюваннями і гострими стенозуючими 

ларинготрахеїтами, виявлено особливості продукції прозапальних і протизапальних 

цитокінів, рівнів субпопуляцій Т-лімфоцитів у дітей з первинними гострими 

стенозуючими ларинготрахеїтами та пацієнтів з повторними випадками 

захворювання. Встановлено зв’язок між важкістю перебігу хвороби та кількістю 

попередніх епізодів гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Доповнено наукові 

дані про особливості клітинного і гуморального імунітету, дисбаланс Т-хелперів 1-

го типу і Т-хелперів 2-го типу імунної відповіді у дітей з цією патологією, що 

визначає важкість перебігу захворювання та схильність до виникнення повторних 

епізодів гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Вперше в Україні апробовано, 

модифіковано та застосовано шкалу A.Chan для оцінки важкості перебігу гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту у дітей. Доповнено наукові дані про ефективність 

застосування рекомбінантного α-2b інтерферону у комплексному лікуванні дітей 

хворих на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи можуть 

бути використані для підвищення ефективності лікування дітей раннього віку з 
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гострими стенозуючими ларинготрахеїтами. Встановлено основні чинники важкого 

і ускладненого перебігу цього захворювання у дітей перших років життя. 

Доведено доцільність імунологічних обстежень дітей з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом для прогнозування ризику розвитку їх повторних випадків. 

Розроблено рекомендації щодо включення до комплексного лікування гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту при гострій респіраторній вірусній інфекції у дітей 

перших трьох років життя рекомбінантного α-2b інтерферону. 

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати досліджень 

впроваджені в роботу лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я 

України, а саме: І-му діагностичному відділенні Львівської обласної інфекційної 

клінічної лікарні, у дитячому відділенні Стрийської міської лікарні, дитячому 

відділенні Пустомитівської центральної районної лікарні, дитячому відділенні 

Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», педіатричному 

відділенні Львівської міської дитячої клінічної лікарні, впроваджено в навчальний 

процес кафедри дитячих інфекційних хвороб Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок дисертанта. Автором самостійно здійснено пошук та 

аналіз вітчизняних та закордонних літературних джерел за темою дослідження. 

Дисертантом особисто підібрано пацієнтів для наукового дослідження, сформовано 

групи, розроблено протокол клінічного, лабораторного та імунологічного 

обстеження пацієнтів. Дисертантом було статистично опрацьовано, оцінено, 

проаналізовано отримані результати, сформовано узагальнення, висновки та 

практичні рекомендації, підготовлено рукопис дисертації, здійснено впровадження 

отриманих результатів в заклади практичної охорони здоров’я. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної праці 

представлені та обговорені на VІІ Міжнародній конференції «Біоресурси та віруси» 

(Київ, 2012), Науково-практичній конференції «Фармакотерапія інфекційних 

захворювань» (Київ, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції та 

пленумі Асоціації інфекціоністів Сумщини «Інфекційні хвороби в практиці лікаря-

педіатра: сучасні аспекти» (Суми, 2015), на Сьомому міжнародному медичному 

конгресі (Кошіце, Словаччина 2015), на 34-му щорічному з’їзді Європейської 

асоціації дитячих інфекціоністів (Брайтон, Великобританія 2016), на пленарних 

засіданнях обласних асоціацій інфекціоністів (Львів, 2013, 2016). 

 Публікації. За темою наукової дисертації опубліковано 14 друкованих робіт: 

7 статей у виданнях, що входять до переліку фахових видань України, 1 стаття у 

закордонному виданні, 5 - тез в матеріалах з’їздів українських та міжнародних, 

науково-практичних конференції, отримано патент на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 143 

сторінках комп’ютерним друком українською мовою і складається із вступу, огляду 

літератури, розділу матеріали та методи дослідження, трьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій та списку використаної літератури (228 джерел), із них – 106 

кирилицею і 122 латиною. Робота ілюстрована 34-ма таблицями та 8-ма рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставленої мети і завдань 

дослідження проведено комплексне обстеження хворих з гострими стенозуючими 

ларинготрахеїтами, що розвинулись на тлі гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

Проведено аналіз клінічних, лабораторних та серологічних особливостей гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей віком від 6 міс. до 36 міс. життя.  

Під спостереження перебувало 124 дитини, які лікувалися у І-му 

діагностичному відділенні Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У 

відповідності до того, як розвинувся стеноз гортані, вперше чи повторно, пацієнти 

були розподілені на дві групи: до першої групи віднесено дітей, які госпіталізовані з 

діагнозом ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який виник вперше - 80 дітей, 

другу групу склали 26 дітей, які госпіталізовані з діагнозом ГРВІ, гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт, який виник повторно. У групу порівняння увійшли 18 

дітей з гострим респіраторними вірусними інфекціями, гострими ларинготрахеїтами 

без синдрому стенозу гортані.  

Для оцінки ефективності запропонованої модифікації протоколу лікування з 

хворих групи 1 і групи 2 було додатково сформовано дві підгрупи: підгрупу з 26 

пацієнтів (підгрупа А), а також підгрупу порівняння (підгрупа В) до якої увійшло 19 

дітей. Дітям підгрупи А у комплексне лікування було додатково включено 

рекомбінантний α-2b-інтерферон.  

Протягом усього часу перебування у стаціонарі проводився постійний 

моніторинг основних симптомів хвороби. Важкість стану пацієнтів оцінювали 

згідно з критеріями шкали, запропонованої A. Chan. Пацієнтам, впродовж першої 

доби перебування у стаціонарі (що відповідало 12-24 год. від початку 

захворювання), проводили загальний аналіз крові, забір слизу з ротоглотки для 

бактеріологічного дослідження, слизу з носоглотки для вірусологічного 

дослідження, забір венозної крові для визначення рівня цитокінів (IL1β, IL4, IL6, 

IL10, IL17), показників клітинного імунітету (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+). 

Рентгенографія органів грудної клітки, при необхідності, проводилась впродовж 

перших трьох діб стаціонарного лікування.  

Дослідження цитокінового статусу імунної системи та рівні інтерферонів 

проводилось на базі лабораторно–імунологічного відділу Регіонального центру 

алергології та клінічної імунології Львівського обласного діагностичного центру.  

Вміст інтерлейкінів IL1β, IL4, IL6, IL10, та IL17 у крові визначали методом 

твердофазового імуноферментного аналізу з застосуванням моно- та поліклональних 

антитіл тест-системами виробництва ЗАТ «Вектор-Бест» (Росія). Використовували 

імуноферментний аналізатор SUNRISE TECAN, зі спектрофотометром 

вертикального сканування. Мінімально доступна достовірна концентрація IL1β, яка 

визначається тест-системами становить 1пг/мл, діапазон вимірювальних 

концентрацій 0-250 пг/мл. Чутливість методу при визначенні інтерлейкіну-4 

становить 0,4 пг/мл, діапазон вимірювальних концентрацій 0-100 пг/мл. Мінімальна 

чутливість методу при визначенні інтерлейкіну-6 - 0,5 пг/мл, діапазон 

вимірювальних концентрацій 0-300 пг/мл. При визначенні інтерлейкіну-10 
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мінімальна чутливість методу - 1пг/мл, діапазон вимірювальних концентрацій 0-500 

пг/мл. Мінімальна чутливість методу при визначенні інтерлейкіну-17 не 

перевищувала 2 пг/мл, діапазон вимірювальних концентрацій 0-500 пг/мл.  

Для оцінки клітинної ланки імунітету досліджувались рівні основних 

імунокомпетентних клітин в крові: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ Т-

лімфоцитів за допомогою еритроцитів, на яких адсорбовані моноклональні антитіла 

проти рецепторів CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ Т-лімфоцитів. 

Використовувались діагностичні тест-системи науково-виробничої лабораторії 

ТзОВ НВЛ «Гранум» (м. Харків). Для порівняння отриманих даних визначених 

субпопуляцій лімфоцитів, використовувались референтні показники здорових дітей.  

Для визначенні рівнів INF-α та INF-γ у сироватці крові, використовували 

метод твердофазового імуноферментного аналізу із застосуванням моно- та 

поліклональних антитіл з використанням наборів «альфа-Интерферон–ИФА-Бест», 

та «гамма-Интерферон–ИФА-Бест» (ЗАТ «Вектор-Бест», Росія). Чутливість 

визначень становить 0-2 пг/мл, а діапазоном вимірюваних концентрацій - 0-1000 

пг/мл.  

Виявлення та ідентифікацію респіраторних вірусів проводили на базі 

наукової-діагностичної лабораторії кафедри вірусології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, методом мультикомплексної 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, з використанням набору реагентів 

«АмпліСенс ГРВІ-скрин-FL, варіант FRT», («АмпліСенс», Росія). Ідентифіковано 

наступні збудники: респіраторно-синцитіальний вірус, віруси парагрипу 1-4 типів, 

аденовірус людини, коронавірус, риновірус, метапневмовірус, бокавірус людини 1 

типу, віруси грипу А та В, а також Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia. 

Ампліфікацію нуклеїнових кислот вірусів здійснювали на ампліфікаторі Rotor G 

6000 (Corbet Research, Австралія). 

Усі отримані дані обробляли за допомогою загальноприйнятих параметричних 

і непараметричних методів статистичного аналізу. Нормальність розподілу 

варіаційних рядів (відповідність до закону Гаусса) перевіряли за допомогою 

критеріїв Колмогорова-Смирнова, Пірсона. У разі нормального розподілу кожної з 

вибірок міжгрупові відмінності виявляли за допомогою Т-критерію Стьюдента і 

критерію Фішера для порівняння дисперсій, для одночасного аналізу трьох і більше 

вибірок використовували пост-хок тест Dunett. У разі нерівномірного розподілу 

ознак дocтовірніcть визначали з використанням непараметричного тесту Mann-

Whitney. Відмінності вважали достовірними при значенні р<0,05. Статистичний 

аналіз проводився з використанням програм - Statistica for Windows v. 8.0 (StatSoft, 

USA), SPSS 19. 

Відповідно до ухвали комісії з питань біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 10 від 15.12. 2014 р.) 

методи досліджень та лікування, які використовувались в науково-дослідній роботі 

є науково обґрунтованими, відповідають принципам Гельсінської декларації з прав 

людини (1950 р.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину (1997 

р.) та вимогам законодавства України. При виконанні науково дослідної роботи 

було дотримано усі права та інтереси учасників дослідження відповідно до загально-
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прийнятих норм моралі, етики та деонтології. Застосовані медичні препарати, 

методи дослідження сертифіковані та дозволені до використання у лікувально-

профілактичних закладах України.  

Результати дослідження та їх обговорення. На момент госпіталізації середній 

вік хворих з першими випадками стенозу гортані становив 27,01±2,05 міс., і був 

достовірно нижчим від середнього віку дітей групи 2 – 30,81±2,29 міс. (р <0,01); у 

групі порівняння, середній вік пацієнтів складав 26,25±10,13 міс. При першому 

огляді у стаціонарі важкість стенозу гортані у пацієнтів, оцінена за шкалою Chan, у 

дітей з ГСЛТ, які виникли вперше становила - 7,91±3,67 балів, у дітей з повторними 

стенозами гортані важкість стенозу достовірно не відрізнялась, і складала 8,12±3,89 

балів. Стеноз гортані у дітей групи 1 та групи 2 розвинувся в середньому за 

1,83±0,14 днів після появи перших симптомів гострої респіраторної вірусної 

інфекції. У дітей групи 1 (перші випадки стенозу гортані) встановлено позитивний 

кореляційний зв'язок між важкістю ГСЛТ й тривалістю періоду часу від появи 

перших симптомів респіраторної інфекції до розвитку стенозу гортані (r=0,623, 

p<0,01). У хворих з ГСЛТ, які виникли повторно (група 2) ця закономірність була 

виражена ще більш чітко, що підтверджено достовірним позитивним сильним 

кореляційним зв’язком (r=0,876, p=0,003).  

Встановлено, що у дітей групи 2, у яких гортані виник повторно, важкість 

ГСЛТ залежить від кількості попередніх випадків ГСЛТ. Так у пацієнтів з другим 

випадком ГСЛТ важкість стенозу гортані за шкалою Chan становила 9,33±1,46 бали, 

третій і наступні випадки гострих стенозуючих ларинготрахеїтів були достовірно 

легшими. Цю закономірність відображає достовірний негативний кореляційний 

зв'язок між кількістю випадків ГСЛТ їх важкістю, оціненою за шкалою Chan: r=-

0,326, p=0,04. Середній вік дітей з першим випадком ГСЛТ становив 26,11±3,18 міс., 

а третій випадок захворювання на ГСЛТ реєструвався у дітей в середньому у 

30,02±2,91 міс., і достовірних кореляційних співвідношень між важкістю ГСЛТ і 

віком пацієнтів встановлено не було. У пацієнтів групи 1 (які госпіталізовані з 

першим епізодом ГСЛТ) важкий ступінь ГСЛТ виявлено у 59,49% дітей, серед дітей 

з групи 2 важкий стеноз гортані виникав достовірно частіше, його було 

діагностовано у 83,33% пацієнтів (p<0,05). У дітей групи 2, які госпіталізовані з 

третім - п’ятим випадками ГСЛТ важкий стеноз гортані (з оцінкою за шкалою Chan 

6 балів і вище) було діагностовано достовірно рідше у 33,32% - 37,50%. 

 У гемограмах пацієнтів з первинними стенозами гортані та хворих у яких 

стеноз гортані виник повторно, при госпіталізації та у динаміці, не виявлено 

достовірних відмінностей у рівнях гемоглобіну та загальної кількості лейкоцитів 

крові. Проте встановлено, що кількість паличкоядерних та сегментоядерних 

нейтрофілів була достовірно вищою у дітей цих груп на час госпіталізації, в 

динаміці захворювання наростала відносна і абсолютна кількість лімфоцитів.  

При вірусологічних дослідженнях слизу дихальних шляхів методом ПЛР ми 

найчастіше ідентифікували аденовірус, бокавірус, віруси парагрипу людини 1-4 

типів, однак достовірних відмінностей у виявлені певних вірусів у дітей, які хворіли 

на гострий стенозуючий ларинготрахеїт вперше (група 1) чи повторно (група 2) ми 

не встановили. Діти, у яких у слизу верхніх дихальних шляхів виявлено ДНК чи 
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РНК вірусів хворіли важче, так за шкалою Chan важкість ГСЛТ у цих пацієнтів була 

оцінена у 9,43±2,32 бали, більшість хворих високо гарячкували, температура тіла на 

час госпіталізації в середньому була 38,53±0,79°С. Позитивні результати 

бактеріологічних досліджень слизу з верхніх дихальних шляхів отримано при 

обстеженні 79 (63,71%) пацієнтів, у  всіх групах домінуючим патогеном був 

Staphylococcus viridans та Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus. Слід 

зазначити, що у 21,43% дітей групи 1 і в 45,0% хворих групи 2 ми виявили асоціації 

вірусів і бактерій, ці збудники переважно виділяли у дітей раннього віку (у групі 1 

віком в середньому 10,66±1,7 міс., а у хворих групи 2 – 7,11±1,26 міс., р<0,05).  

При оцінці показників клітинного імунітету вивчено, що у пацієнтів з 

первинними стенозами гортані продукція CD3+, CD22+ Т-лімфоцитів була різко 

зниженою, абсолютні кількості цих клітин були нижчими від вікових показників та 

достовірно нижчими від аналогічних показників у дітей групи порівняння. Водночас 

у дітей групи 1, в яких стеноз гортані розвинувся вперше, встановлено інтенсивну 

продукцію прозапального цитокіну IL1β, рівень якого становив 8,81 (7,30-10,46) 

пг/мл, і був достовірно вищим, ніж у пацієнтів, в яких стеноз гортані розвинувся 

повторно (групи 2) та вдвічі вищим, ніж у хворих групи порівняння. Паралельно до 

наростання рівня IL1β у дітей з первинними стенозами виявлено підвищені рівні 

протизапальних цитокінів: IL4 - 5,29 (4,56-5,99) пг/мл, IL10 - 18,90 (15,69-22,02) 

пг/мл, останній показник більш як в 2,5 рази перевищував аналогічне значення у 

дітей групи порівняння.  

У пацієнтів з ГСЛТ, які розвинулися повторно (група 2), продукція В-

лімфоцитів, Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій була достовірно нижчою ніж у дітей 

групи 1, в яких стеноз гортані виник вперше, та групи порівняння і нижчою ніж 

референтні дані для пацієнтів цієї вікової групи. Очевидно, що низька кількість 

імунокомпетентних клітин призводила до меншої продукції цитокінів і нижчих 

рівнів IL1β, IL10, IL17, порівняно з дітьми групи 1, де стеноз гортані розвинувся 

вперше. Виняток становила концентрація в сироватці крові IL4, рівень якого 

становив 6,45 (5,29-7,57) пг/мл і був вищим, ніж у хворих групи 1, групи порівняння 

та перевищував верхню межу референтних даних. Рівні IL1β, IL4, IL10 також були 

вищими від референтних даних для дітей цих вікових груп (рис. 1). 
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Рис. 1 Цитокіновий профіль (про- і протизапальні цитокіни сироватки крові в пг/мл) у дітей з 

гострими стенозуючими ларинготрахеїтами та у дітей з групи порівняння. 

 

Примітка:    - p<0,05достовірні відмінності рівнів інтерлейкінів у сироватці крові дітей з ГСЛТ і 

групипорівняння. 

 

У пацієнтів групи 1 продукція CD3+ і CD22+ Т-лімфоцитів була різко 

зниженою, абсолютні кількості цих клітин були нижчими від вікових стандартів. 

Нами також відзначена, у пацієнтів групи порівняння, підвищена продукція CD3+ Т-

лімфоцитів, регуляторів імунної відповіді, що відповідають за стимуляцію й запуск 

імунологічних реакції, рівень яких в середньому становив – 2,22 (1,24-3,19) ×109/л  

та CD16+ клітин, які без попередньої сенсибілізації можуть розпізнавати та 

знищувати чужорідний агент (в середньому 0,96 (0,47-1,45)×109/л). Такі зміни 

субпопуляції Т-лімфоцитів можуть бути пов’язані з порівняно неважким перебігом 

захворювання у дітей з ларингітами без ознак розвитку стенозу гортані (рис. 2). 
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Рис. 2 Показники клітинної ланки імунітету (абс. кількість Т-лімфоцитів у 109/л) у дітей з 

гострими стенозуючими ларинготрахеїтами та дітей з групи порівняння 

 

У дітей з ГСЛТ (група 1, група 2) виявлено достовірне підвищення продукції як 

прозапальних, так і протизапальних цитокінів, а також деяких показників 

клітинного імунітету, порівняно з дітьми з групи порівняння. Так, у хворих групи 1 

встановлено підвищення рівнів інтерлейкінів IL1β, IL10, IL17, знижену продукцію 

усіх популяцій лімфоцитів, окрім NK-клітин (CD16+), що свідчить про розвиток 

запальної відповіді на інфекційний агент та процес нейтралізації вірусу. Підвищена 

продукція IL4 та IL6 вказує на диференціацію Th0 лімфоцитів в Th2 – тип, що 

обумовлює домінування гуморального варіанту запальної відповіді, та клінічно 

відображається у розвитку посиленого набряку слизової та спазму м’язів та 

призводить до важчого перебігу захворювання та схильності до рецидивів. У 

пацієнтів групи порівняння середні рівні цитокінів IL1β, IL4, IL17 не виходили за 

межі вікових норм, однак рівень IL6 був знижений – 1,76 (0,44-3,91) пг/мл при дещо 

підвищеному рівні IL 17 – 3,45 (1,34-8,25) пг/мл.  

Підвищення рівнів IL-6, IFN-α і IFN-γ в гострому періоді та зменшення 

концентрації IL-6, IFN-α до періоду реконвалесценції деякі дослідники               

(Ю.В. Иванов, 2012; М.В. Шипилов, 2012) вважають універсальним типом 

реагування імунної системи у відповідь на проникнення і розмноження 

респіраторних вірусів в клітинах епітелію слизової оболонки верхніх дихальних 

шляхів. До маркерів тяжкого перебігу респіраторних вірусних інфекції, особливо 

грипу А, відносять високі рівні TNF-α, IFN (особливо IFN -γ), IL-6, IL-18, це 

узгоджується іншими літературними даними.  
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Основні показники клітинної ланки імунітету і рівні прозапальних і 

протизапальних цитокінів у дітей групи порівняння перебували в межах вікових 

норм, виняток становила лише абсолютна кількість CD16+ T-лімфоцитів у дітей цієї 

групи, що перевищувала верхню межу референтних даних і становила 0,96 (0,47-

1,45)*109/л 

З анамнезу з’ясовано потенційні чинники ризику, що спричиняють зміни 

імунної відповіді дітей, у яких було діагностовано повторні випадки ГСЛТ (група 2). 

Так 23,08±8,26% пацієнтів групи 2 мали обтяжений спадковий анамнез – хронічні 

бронхолегеневі захворювання серед родичів першої лінії; тривалість грудного 

вигодовування дітей цієї групи в середньому становила лише 6,44±1,39 міс., що була 

достовірно меншою, порівняно з групою 1 та групою порівняння (p<0,01). 

На наступному етапі роботи на підставі виявлених змін у концентрації 

інтерлейкінів у сироватці крові та деяких показників клітинного імунітету ми 

встановили ризик повторних випадків ГСЛТ. Методами анкетування та аналізу 

медичних карт стаціонарного хворого пацієнтів, які були під спостереженням, 

з’ясовано, що протягом наступних 12 міс від часу госпіталізації у стаціонар з ГСЛТ 

повторні випадки ГСЛТ при ГРВІ діагностовано у 32 пацієнтів (у 30,19±4,46%). 

  Для розрахунку ризику розвитку повторних ГСЛТ у дітей перших 3-х років 

життя ми використали методи мультифакторіальної та логістичної регресії. У моделі 

логістичної регресії досліджувана залежна змінна (ГСЛТ при ГРВІ) була бінарною, і 

мала два значення: «1» (повторний випадок ГСЛТ) та «0» (не відмічено випадків 

ГСЛТ). До регресійного аналізу були включені результати епіданамнезу, клінічного 

спостереження, лабораторних, інструментальних, вірусологічних, імунологічних 

досліджень. З 27 показників, включених до аналізу, на першому етапі було 

розраховано 3 показники, які в комплексі достовірно пов’язані з ризиком повторних 

ГСЛТ у дітей.  

При рівні значущості р< 0,05 вірогідно були пов’язані з залежною змінною 

такі показники: концентрація IL4 в сироватці крові (OR=1,163; 95% CI 0,90 - 1,42), 

концентрація IL17 в сироватці крові (OR= 1,217; 95% CI 0,94 - 2,16), абсолютний 

рівень CD22+ (OR=1,316; 95% СI 0,88 - 1,92). Адекватність моделі множинної 

регресії оцінена за критеріями Фішера F = 7,35 і Chi2(3)= 17,152.  

  Вплив окремих чинників на розвиток повторних випадків ГСЛТ у дітей 

перших трьох років життя відображає наведена модель логістичної регресії. 

Розвиток повторного стенозуючого ларинготрахеїту на фоні ГРВІ був вірогідно 

(p<0,05) пов’язаний з продукцією IL4 (β=0,196), та IL17 (β= -0,159), і концентрацією 

CD22 у сироватці крові (β=-4,462).  

 

Rr =exp (0,914 +  0,196× (концентрація IL4 в сироватці крові) - 0,159× 

(концентрація IL17 в сироватці крові) -  4,462× (абсолютна кількість CD22+ T-

лімфоцитів)  

Ми запропонували модифікувати існуючі схеми лікування гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях включенням 

до плану лікування цих пацієнтів препаратів рекомбінантних α-2b-інтерферонів. 

Застосування цих засобів при ГРВІ є обґрунтованим, оскільки в практичній педіатрії 
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у дітей з гострими респіраторними захворюваннями не вдається швидко встановити 

етіологічний чинник недуги і своєчасно розпочати етіотропне лікування через те, що 

тривалість часу, яка потрібна для виконання вірусологічних і бактеріологічних 

досліджень, часто перевищує тривалість перебігу хвороби.  

Інтерферони окрім противірусної і антибактерійної дії мають і виражений 

імуномодулюючий вплив, а оскільки у більшості дітей з ГСЛТ, які були у нас під 

спостереженням виявилено виражені порушення гуморальної та клітинної ланок 

імунітету призначення препаратів інтерферонів, також як і імуномодуляторів, було 

обґрунтованим. 

Дітям підгрупи А призначали рекомбінантний α-2b-інтерферон, ректально, у 

дозі 150000 МО для дітей віком до 1 року, та 500000 МО для дітей віком від 1 до 2 

років. Лікування рекомбінантним α-2b-інтерфероном розпочинали з перших годин 

перебування хворих в стаціонарі. Ректальне застосування препаратів інтерферону 

для дітей з ГСЛТ виявилося оптимальним, оскільки призначення ліків per os 

пацієнтам з респіраторним дистресом, психоемоційним збудженням чи сонливістю є 

недоцільним, а препарати інтерферону в свічках практично вдавалося застосовувати 

протягом перших годин від моменту госпіталізації пацієнта незалежно від важкості 

їх стану. Лаферобіон призначали хворим, які увійшли у підгрупу А, двічі на добу 

(через 12 год.) впродовж 5-ти днів.  

У підгрупі А і підгрупі В кількість хворих з першим випадком ГСЛТ, 

повторними і рецидивуючими випадками була приблизно однаковою. У підгрупі А 

перший випадок ГСЛТ виявлено у 17 дітей (65,38%), повторний - у 9 хворих 

(34,62%), у підгрупі В частота першого випадку ГСЛТ і повторних випадків 

становила відповідно 63,16% та 36,84%. ГСЛТ розвинулися протягом однієї доби від 

появи перших симптомів ГРВІ у 38,46% хворих підгрупи А і у 47,37% дітей 

підгрупи В.  

Статистично достовірних відмінностей у тривалості інспіраторної задишки, 

ретракцій грудини, втягненні при диханні податливих місць грудної клітки у дітей 

підгрупи А, порівняно з підгрупою В ми не виявили. Ці симптоми утримувалися 

відносно короткий час (3,5 - 5 годин) і їх динаміка відображала ефективність 

проведення невідкладних заходів, які розпочиналися ще на догоспітальному етапі і 

продовжилися на етапі стаціонарного лікування. Важкість ГСЛТ, оцінена за шкалою 

Сhan, дітей підгрупи А в середньому становила 9,74±1,80 бали, хворих підгрупи В - 

10,02±2,76 бали.  

Водночас, у динаміці, стан дітей, які додатково отримували препарати 

інтерферону (підгрупа А), стабілізувався швидше, і через 48 год. від початку 

лікування важкість ГСЛТ становила в середньому 1,06±0,33 бали, цей показник був 

достовірно (p<0,01) нижчим, ніж у пацієнтів підгрупи В (1,99±0,20 бали, p<0,05). 

Швидшу позитивну динаміку захворювання відображена не лише за оцінкою 

важкості гострих стенозучих ларинготрахеїтів, але й тривалістю таких симптомів, як 

охриплість голосу, сухий  кашель, риніт, підвищена температура тіла, психомоторні 

розлади, які статистично достовірно коротше реєструвалися у дітей підгрупи А, 

порівняно з пацієнтами підгрупи В.  
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У перші годин від початку стаціонарного лікування концентрації більшості 

цитокінів у дітей підгрупи А і підгрупи В достовірно не відрізнялися. У динамці 

хвороби в сироватці крові дітей як підгрупи А так і підгрупи В знижувалися 

концентрації прозапальних цитокінів (IL1, IL4) та наростали рівнів протизальних 

цитокінів - IL6, IL10, IL17; однак у дітей підгрупи А зниження концентрації в крові 

прозапальних цитокінів було більш значущим і при повторному визначенні, 

концентрація IL1 у дітей підгрупи А становила 4,10 (2,69-5,83) пг/мл і була вдвічі 

нижчою, ніж вміст цього цитокіну у хворих підгрупи В - 8,77 (6,69 – 9,52) пг/мл, 

(p<0,001). У дітей з підгрупи А і підгрупи В виявлено достовірно нижчі рівні 

(p<0,01) у сироватці крові IL4 – 3,36 (2,31-4,45) пг/мл та 4,91 (3,40-7,57) пг/мл 

відповідно. 

У дітей, які отримували препарати інтерферонів, ми виявили інтенсивне 

підвищення вмісту протизапальних цитокінів - IL6 і IL10 в динаміці захворювання. 

Так, при визначені через 2,5 доби від початку терапії дітей у стаціонарі 

концентрація у крові IL6 у дітей підгрупи А становила 5,05 (3,77-6,53) пг/мл, що 

було достовірно вищим (p<0,01), ніж у пацієнтів підгрупи В - 3,68 (2,53-5,55) пг/мл. 

Рівень IL10 у хворих підгрупи А з 19,02 (15,45-21,37) пг/мл на початку лікування 

підвищився до 26,17 (19,06 - 32,91) пг/мл і був достовірно вищим, ніж цей показник 

у динаміці у хворих підгрупи В - 24,98 (17,06 - 28,60) пг/мл (p<0,05). Ми також 

виявили у дітей підгрупи А помірно виражений негативний зв’язок між 

концентраціями прозапальних і протизапальних цитокінів: IL1 та IL6 (r= - 0,631, 

p<0,01), IL1 і IL10, (r= - 0,223, p<0,05), IL4 і IL6 (r= - 0,317, p<0,005), слабкий 

негативний кореляційний зв'язок між IL4 і IL10 (r= - 0,223, p<0,01), IL4 і IL17 (r= -

0,175, p<0,05). У пацієнтів підгрупи В динаміці захворювання утримуватися 

дисбаланс між деякими показниками гуморальної ланки імунітету, відображенням 

якого є відсутність кореляційних зав’язків між запальними і прозапальними 

цитокінами, достовірні коефіцієнти кореляція виявлено лише між IL1 та IL6 (r= - 

0,211, p<0,05).  

У дітей підгрупи А, які додатково отримували лаферобіон, рівень INF-α 

підвищився у три рази – з 1,83 (0,97-2,50) пг/мл до 5,62 (4,11-7,03) пг/мл, а рівень 

INF-γ зріс з 12,90 (10,43-13,15) пг/мл до 19,41 (17,16-22,08) пг/мл. У хворих підгрупи 

В також відмічено наростання концентрації в сироватці крові INF-α i INF-γ, однак 

цей приріст був менш інтенсивним і вміст INF-α підвищився лише в 1,5 рази – з 1,48 

(0,72-2,15) пг/мл до 2,39 (1,78-2,90) пг/мл. Нижчі темпи наростання були і INF-γ – з 

11,21 (9,23 – 14,83) пг/мл до 13,09 (12,12-14,56) пг/мл. На 2,5 доби від початку 

лікування, при повторних дослідженнях, вміст у сироватці крові INF-α i INF-γ у 

дітей підгрупи А був достовірно вищий (p<0,05) від аналогічних показників у дітей з 

підгрупи В. 

Таким чином, отримані результати визначають кращу позитивну динаміку 

хвороби у дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями, ускладненими 

ГСЛТ, які отримували препарати інтерферонів, і яка виражалась у достовірно 

коротшій тривалості охриплості голосу, гіпертермії, кашлю, риніту та достовірно 

нижчою оцінкою важкості ГСЛТ за шкалою Chan на 24 год. і 48 год. від початку 

лікування у стаціонарі. Включення рекомбінантного α-2b інтерферону до схеми 
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лікування дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами сприяло достовірно 

швидшій нормалізації дисбалансу прозапальних і протизапальних цитокінів, і 

достовірному зростанню концентрацій у сироватці крові ендогенних інтерферонів 

INF-α i INF-γ.  

Позитивна динаміка основних симптомів захворювання, нормалізація порушень 

гуморальної ланки імунітету обґрунтовує доцільність застосування рекомбінантного 

альфа-2b інтерферону в дітей перших років життя ГСЛТ при гострих респіраторних 

вірусних інфекціях патогенетично обґрунтованим. Побічних дій, індивідуальної 

непереносимості препарату, алергічних реакцій у пацієнтів під час лікування та 

після лікування рекомбінантним α-2b інтерфероном у ректальних свічках 

діагностовано не було. 

Таким чином проведені нами дослідження дозволили виявити епідеміологічні, 

клінічні, імунологічні особливості гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при 

гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей перших років життя, залежно від 

віку пацієнтів, важкості перебігу захворювання, розвитку ускладнень, і 

обґрунтувати доцільність призначення та ефективність використання в комплексній 

терапії ГСЛТ препарату рекомбінатного α-2b-інтерферону, що сприяє нормалізації 

виявлених порушень гуморальної та клітинної ланок імунітету, проявляється 

зменшенням тривалості клінічних симптомів і тривалості захворювання в цілому. 

 

ВИСНОВКИ  

 

  1. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт - це важке захворювання, яке розвивається 

у 7-9 % дітей раннього віку на тлі гострих респіраторних вірусних інфекцій. 

Високий ризик несприятливого перебігу захворювання, значна частота рецидивів і 

водночас недостатнє відображення у сучасній літературі ролі імунологічних змін у 

патогенезі  захворювання, розвитку повторних випадків хвороби та формування 

ускладнень вказують на необхідність подальшого поглибленого вивчення цієї 

патології та удосконалення методів лікування з метою підвищення його 

ефективності.  

  2. Домінуючим етіологічним чинником у дітей з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом при гострій респіраторній вірусній інфекції є бокавірус, який 

виявлено у 32,14±6,24% дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, що 

виникли вперше, та у 30,0±10,25% хворих з повторними випадками цього 

захворювання; рідше, приблизно з однаковою частотою, у 14,3-17,8% обстежених 

пацієнтів виявлено віруси парагрипу 1-4 типів, аденовірус. Вдвічі частіше у хворих з 

повторним гострим стенозуючим ларинготрахеїтом (у 45,0±11,12%, p<0,05) 

захворювання було спричинене асоціаціями вірусів і бактерій, ці асоціації збудників 

переважно виявлені у дітей першого року життя (у дітей в яких гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт виник вперше, в середньому, в 10,66±1,70 міс., а у 

хворих в яких гострий стенозуючий ларинготрахеїт виник повторно в 7,11±1,26 міс).  

  3. У дітей з повторними гострими стенозуючими ларинготрахеїтами важкість 

стенозу гортані залежить від кількості попередніх епізодів хвороби: у пацієнтів з 

другим випадком гострого стенозуючого ларинготрахеїту, важкість стенозу за 
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шкалою Chan становила 9,33±1,46 бали, важкість стенозу гортані при гострому 

стенозуючому ларинготрахеїті, який виникав втретє - становила 7,13±2,38 бали, 

вп’яте – 6,44±1,19 бали (p<0,05). Цю закономірність відображає достовірний 

негативний кореляційний зв'язок між кількістю випадків гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту і важкістю стенозу, оціненого за шкалою Chan: r= - 0,326, p=0,04. 

  4. У пацієнтів, з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами які виникли вперше,  

продукція Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів була різко зниженою, абсолютна кількість 

цих клітин були нижчими від референтних даних та достовірно нижчими, ніж 

аналогічні показники у дітей з гострими ларинготрахеїтами без стенозу гортані. 

Водночас, у дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами встановлено 

інтенсивну продукцію прозапального цитокіну IL-1β, рівень якого становив 8,81 

(7,30-10,46) пг/мл і був в 2 рази вищим, ніж у хворих без ознак стенозу. Одночасно 

підвищувався рівень протизапальних цитокінів: IL4 (до 5,29; 4,56-5,99 пг/мл ), IL10 

(до 18,90; 15,69-22,02 пг/мл), останній показник в 2,8 рази перевищував аналогічне 

значення у хворих з гострими ларингітами.  

  5. Встановлено, що повторні гострі стенозуючі ларинготрахеїти виникають у дітей 

з імуносупресією, яка характеризувалась зниженням абсолютної кількості Т-

лімфоцитів (в 1,6 рази) та їх субпопуляцій, В-лімфоцитів (в 1,7 рази) і статистично 

достовірно нижчою продукцією цитокінів IL1β, IL10, IL17 (порівняно з дітьми з 

первинним стенозом гортані) у відповідь на запальний процес в гортані і трахеї. 

  6. Розвиток повторних випадків гострого стенозуючого ларинготрахеїту був 

достовірно (p<0,05) пов’язаний з кількістю CD22+ Т-хелперів (OR=1,316; 95% СI 

0,88 - 1,92), концентрацією IL4 в сироватці крові (OR=0,963; 95% CI 0,90 - 1,42) та 

концентрацією IL17 в сироватці крові (OR= 1,217; 95% CI 0,94 - 2,16).  

  7. Клінічними критеріями ефективності застосування рекомбінантного α-2b- 

інтерферону в дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами є зменшення 

тривалості основних симптомів захворювання – кашлю, збудження чи неспокою, 

стенотичного дихання, тривалості гіпертермії (в 1,9 рази), і зменшення важкості 

стенозу гортані (в 1,4 рази). Включення рекомбінантного α-2b-інтерферону до 

комплексного лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом сприяло 

нормалізації дисбалансу прозапальних і протизапальних цитокінів, і достовірному 

зростанню концентрацій у сироватці крові ендогенних інтерферонів INF-α (в 3 рази) 

i INF-γ (в 1,5 рази).  

 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

  1. Для встановлення ризику розвитку повторних гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів, при гострих респіраторних вірусних інфекцій, усім дітям з 

гострими стенозуючими ларинготрахїетами рекомендовано проводити додаткове 

визначенні рівнів IL 4, IL17 і CD22 Т-хелперів і використовувати розроблений нами 

метод розрахунку ризику виникнення повторних випадків гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту. 
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  2. До комплексного лікування гострих респіраторних інфекцій ускладнених 

синдромом гострого стенозуючого ларинготрахеїту, з метою корекції імунологічних 

порушень, рекомендовано включення препаратів рекомбінантного α-2b інтерферону, 

з розрахунку 150000 МО двічі на добу впродовж п’яти-семи днів. 

  3. Для об’єктивної оцінки важкості стану дітей з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом рекомендуємо запровадити до використання шкалу А. Chan, для 

оцінки важкості гострих стенозуючих ларинготрахеїтів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Гладченко О.І. Клініко - імунологічна характеристика та ефективність 

лікування гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при гострих респіраторних 

вірусних інфекціях у дітей. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10. – педіатрія (медичні науки). – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню актуального питання сучасної 

педіатрії, що полягає у підвищенні ефективності лікування дітей хворих на гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт, що розвинувся на тлі гострої респіраторної вірусної 

інфекції та прогнозуванні виникнення повторних випадків гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту у дітей раннього віку. Розв’язання проблеми стало можливим 

завдяки комплексному вивченню клінічних та лабораторних особливостей перебігу 

захворювання у 124 дітей віком 6-36 міс. 

За результатами аналізу особливостей перебігу гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту встановлено, що у дітей з повторними випадками ГСЛТ важкість 

стенозу гортані залежить від кількості випадків захворювання в анамнезі, що 

підтверджує достовірний негативний кореляційний зв'язок між кількістю випадків 

ГСЛТ і важкістю стенозу, оціненого за шкалою Chan.  

При вивченні імунологічних особливостей гострих стенозуючих 

ларінготрахетов встановлено достовірне підвищення продукції як прозапальних, так 

і протизапальних цитокінів у порівнянні з показниками у дітей групи порівняння. 

Також виявлено низькі рівні числа Т-лімфоцитів у дітей з гострими стенозуючими 

ларинготрахеїти, достовірно низькі показники визначали серед дітей з повторними 

випадками стенозу гортані. Встановлено, що повторні стенози гортані виникають у 

дітей з імуносупресією, що характеризується зниженням абсолютної кількості Т-

лімфоцитів (в 1,6 рази) і їх субпопуляцій, В-лімфоцитів (в 1,7 рази) і статистично 

достовірно зниженою продукцією цитокінів IL1β, IL10, IL17 (в порівнянні з дітьми з 

первинним стенозом гортані). 

Була розроблена модель для розрахунку ризику розвитку повторних гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей перших 3-х років життя. Повторні стенози 

гортані були вірогідно пов’язані зі зміною концентрацій протизапальних цитокінів 

IL4, IL17 та рівнями CD 22+ Т-лімфоцитів у сироватці крові пацієнтів.  

Включення рекомбінантних інтерферонів до комплексного лікування дітей з 

ГСЛТ сприяло як швидшому одужанню хворих так і нормалізації дисбалансу 

прозапальних і протизапальних цитокінів 
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Ключові слова: діти, гострий стенозуючий ларинготрахеїти, перебіг, 

імунологічний статус, лікування. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гладченко О. И. Клинико - иммунологическая характеристика и 

особенности лечения острых стенозирующих ларинготрахеитов при острых 

респираторных вирусных инфекциях у детей. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10. - Педиатрия (медицинские науки). - Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена изучению актуального вопроса современной 

педиатрии, который заключается в повышении эффективности лечения детей, 

болеющих острым стенозирующим ларинготрахеитом, развывшимся на фоне острой 

респираторной вирусной инфекции и прогнозировании развития повторных случаев 

острого стенозирующего ларинготрахеита у детей раннего возраста. Решение 

проблемы стало возможным благодаря комплексному изучению клинических и 

лабораторных особенностей течения заболевания у 124 детей 6-36 мес. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит развивается у 7-9% детей раннего возраста на фоне 

острой респираторной вирусной инфекции, имеет высокий риск неблагоприятного 

течения и значительную частоту развития повторных случаев заболевания. Нами 

установлено, что ведущим этиологическим фактором у детей с ОСЛТ при ОРВИ 

является бокавирус, который выявлен у подавляющего большинства больных со 

стенозом гортани (>32%). В два раза чаще среди детей, с ОСЛТ, развившийся 

повторно, регистрировали ассоциации вирусов с бактериями, это преимущественно 

проявлялось у детей первого года жизни. 

При изучении клинических особенностей течения острого стенозирующего 

ларинготрахеита, удалось установить, положительную корреляционную связь между 

тяжестью стеноза гортани и длительностью времени от появления первых 

симптомов ОРВИ (r=0,623, p<0,01). У детей с повторными эпизодами острого 

стенозирующего ларинготрахеита тяжесть стеноза гортани зависит от количества 

повторных случаев в анамнезе, и это подтверждает достоверная отрицательная 

корреляционная связь между количеством эпизодов острого стенозирующего 

ларинготрахеита и тяжестью стеноза гортани, оцененного по шкале Chan (r=-0,326, 

p=0,04). Выявленные закономерности не были связаны с возрастом детей, 

достоверного корреляционных соотношений между тяжестью ОСЛТ и возрастом 

пациентов не установлено. Нами установлено, что дети, у которых в слизи верхних 

дыхательных путей обнаружено ДНК или РНК вирусов болели тяжелее, у 

большинства больных регистрировали высокую, температуру тела, которая на время 

госпитализации в среднем составляла более 38,0 °С. Выявлено, что чем дольше у 
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ребенка продолжались симптомы острой респираторной вирусной инфекции, тем 

тяжелее был стеноз гортани.  

При изучении иммунологических особенностей острых стенозирующих 

ларинготрахетов установлено достоверное повышение продукции как 

провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов по сравнению с 

показателями у детей группы сравнения. Также выявлено низкие уровни числа Т-

лимфоцитов у детей с острыми стенозирующими ларинготрахеитами, достоверно 

низкие показатели определяли среди детей с повторными случаями стеноза гортани. 

Установлено, что повторные стенозы гортани возникают у детей с 

иммуносупрессией, характеризующееся снижением абсолютного количества Т-

лимфоцитов (в 1,6 раза) и их субпопуляций, В-лимфоцитов (в 1,7 раза) и 

статистически достоверно сниженной продукцией цитокинов IL1β, IL10, IL17 (по 

сравнению с детьми с первичным стенозом гортани).  

Была разработана модель для расчета риска развития повторных острых 

стенозирующих ларинготрахеитов у детей первых 3-х лет жизни. Повторное 

развитие стеноза гортани вероятно было связано с возрастанием концентрации в 

крови IL4, CD 22+ и уменьшениям концентрации IL17 (p<0,05).  

Обосновано применение рекомбинантных интерферонов в комплексном 

лечении, острых респираторных вирусных инфекций с признаками острого 

стенозирующего ларинготрахеита у детей раннего возраста. 

Ключевые слова: дети, острый стенозирующий ларинготрахеит, течение 

иммунологический статус, лечение. 
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The thesis is dedicated to the study of contemporary issues of modern pediatrics 

which is to improve the effectiveness of treatment of children with acute stenotic 

laryngotracheitis, developed of acute respiratory viral infection and predicting the 

occurrence of repeated cases of acute constrictive laryngotracheitis in young children. 

Solution of the problem became possible due to study of clinical peculiarities of disease 

course in 124 children aged from 6 to 36 month of life. During the croup clinical features 

research we found that laryngeal stenosis severity depends on the number of amount croup 

cases in history, in children with recurrent croup cases. Negative correlation between the 

number of croup cases and stenosis severity, according to a Chan score results had been 

found during the study of clinical peculiarities in the croup run.  

Significant correlation relationship between the severity and age of croup patients 

has not been found. We found that children who had positive virus DNA or RNA test in 
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mucus from upper respiratory tract had more severe diseases, the temperature was higher 

and an average more than 38,0 ° C during hospitalization. Longer period of acute 

respiratory viral infections symptoms caused more severe stenosis of the larynx. During 

the study of immunological peculiarities of acute stenotic laryngotracheitis was found 

significant increase in production as proinflammatory and anti-inflammatory cytokines, 

compared with children with laryngitis. Also we found low levels of T cells in children 

with croup but the lowest were admitted among children with recurrent croup cases. We 

have developed and proposed a model to assistant risk of recurrent acute stenotic 

laryngotracheitis in children during the first 3 years of life. Recurrent croup development 

was significantly associated with the concentration of IL4, IL17, CD 22+ in the serum of 

patients (p <0,05). The inclusion of comprehensive recombinant interferons to the 

complex treatment of children during first three years of life with croup has been 

sustained. 

Key words: children, acute stenotic laryngotracheitis, croup severity immune status, 

treatment. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ГРВІ  - гостра респіраторна вірусна інфекція 

ГСЛТ – гострий стенозуючий ларинготрахеїт 

CD –  кластер диференціації лейкоцитів 

IL – інтерлейкін  

INF – інтерферон 

NK – природні кіллери 

TNF – фактор некрозу пухлин 

Th1/Th2 – Т-хелпери 1-го типу/ Т-хелпери 2-го типу 

OR –  odds ratio (співвідношення шансів) 

CI – 95% довірчий інтервал 

 

 

 

 

 


