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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Одним з частих і важких проявів гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у дітей перших шести років життя, що 

супроводжуються респіраторним дистресом є гострий стенозуючий 

ларинготрахеїт. [ 1 ] Це захворювання  характеризується важким перебігом і 

високою летальністю, яка становить 0,3-5 %.[ 2, 3, 4 ].  Висока частота гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів на сьогоднішній день зумовлена передовсім 

значною захворюваністю дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції, які 

згідно з офіційними даними ВООЗ, займають провідні позиції у структурі 

захворюваності  дітей раннього віку. Діти хворіють на гострі респіраторні 

вірусні інфекції у 4-5 разів частіше, ніж дорослі, 35-40 % серед усіх хворих на 

гострі респіраторні вірусні інфекції становлять діти віком від 1 до 14 років. [2, 

5,  6] Високий рівень захворюваності обмовлений в першу чергу 

поліетіологічністю гострих респіраторних вірусних інфекцій, нестійкістю та 

виключно типоспецифічністю противірусного імунітету.  

     Найчастіше гострий  стенозуючий ларинготрахеїт виникає у дітей раннього 

та дошкільного віку (34 % - у дітей перших двох років), ця властивість 

обумовлена особливістю анатомо-фізіологічної будови верхніх дихальних 

шляхів у дітей, незрілістю іннерваційного апарату та віковою слабкістю 

роботи дихальних м’язів [7, 8]. Вираженість клінічних проявів гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту обумовлена ступенем звуження дихальних 

шляхів в результаті послідовного розвитку патогенетичних процесів та 

здатності дитячого організму до компенсації. 

     Висока частота розвитку гострого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей з 

гострими респіраторними вірусними інфекціями реєструється  і у Львівській 

області. Так згідно даних офіційної статистики Львівської обласній 

інфекційній лікарні у педіатричні відділення лікарні з діагнозом гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт у 2013 році було госпіталізовано 166 хворих, у 

2014 році – 227, у 2015 році – 201 дитина,  у відділенні інтенсивної терапії 
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перебувало 42 пацієнти з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом впродовж 

2013 року, 18 - впродовж 2014 року та 32 дитини впродовж 2015 року.  

     В патогенезі гострого стенозуючого ларинготрахеїту велике значення 

надається специфічним та неспецифічним факторам імунного захисту. У 

літературі наявні дані, котрі стверджують про можливу роль алергічного 

компоненту у патогенезі розвитку гострого стенозуючого ларинготрахеїту [9, 

10].  Дані літератури також свідчать, що у дітей з синдромом гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту відзначається системна запальна відповідь 

організму, що виявляється  у вигляді порушення продукції інтерлейкіну-1β, 

інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 [11, 12, 13]. 

     Водночас наявні у літературі дані у недостатній мірі пояснюють механізми 

патогенезу розвитку цього захворювання, його рецидивів, ускладненого 

перебігу гострого стенозуючого ларинготрахеїту, все це визначає необхідність 

подальшого поглибленого вивчення цієї патології та удосконалення методів 

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 Міністерства охорони 

здоров’я України «Клініко-патогенетичні аспекти різних форм та варіантів 

перебігу гострих інфекційних хвороб у дітей, оптимізація підходів до 

лікування та профілактики» (№ держреєстрації 0114U000111). Терміни 

виконання роботи кафедри 2013-2018 роки. 

Тема дисертації затверджена протоколом №1 проблемної комісії 

«Здоров’я матері і дитини» від 17.03.2014 року. 

Мета і завдання дослідження. Підвищити ефективність лікування дітей 

раннього віку, хворих на гострий стенозуючий ларинготрахеїт на тлі гострих 

респіраторних вірусних інфекцій, на підставі вивчення клінічних, 

імунологічних особливостей  перебігу хвороби шляхом патогенетичного 

обґрунтування застосування препарату рекомбінантного інтерферону α-2b.  
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Досягнення мети передбачало виконання таких завдань: 

1. Встановити етіологічну структуру гострих респіраторних вірусних інфекцій, 

які ускладнюються  гострими стенозуючими ларинготрахеїтами 

2. Визначити особливості клінічного перебігу первинних гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів і гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, які виникли 

повторно. 

3. Оцінити особливості імунологічної реактивності організму у дітей перших 

трьох років життя, хворих на та 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 віком від 6 до 36 міс. 

Предмет дослідження: клінічні особливості перебігу, дані лабораторних, 

рентгенологічних досліджень, вміст про- і протизапальних цитокінів, 

інтерферонів, показники клітинного та гуморального імунітету у сироватці 

крові обстежуваних дітей. 

Методи дослідження: клінічні, лабораторні (вірусологічні 

бактеріологічні, імунологічні), методи статистичної обробки даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в нашому регіоні 

встановлено етіологію гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей віком 

6-36 міс. За результатами проведених досліджень встановлено зміни 

системного імунітету та цитокіновий статус у дітей з гострими вірусними 

захворюваннями і гострими стенозуючими ларинготрахеїтами,  виявлено 

особливості продукції прозапальних і протизапальних цитокінів, рівні 
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субпопуляцій Т-лімфоцитів у дітей з первинними гострими стенозуючими 

ларинготрахеїтами та такими, які виникли повторно. Встановлено зв’язок між 

важкістю перебігу хвороби та кількістю епізодів гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту в динаміці хвороби. 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 хворих на гострий стенозуючий 

ларинготрахеїт, що визначають 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, в яких розвинувся гострий стнозуючий ларинготрахеїт. 

Встановлено основні чинники, що визначають важкий і ускладнений перебіг 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей перших років життя, створено 

математичну модель прогнозування ризику розвитку повторних епізодів 

стенозу гортані у дітей.  Доведено доцільність імунологічних обстежень дітей 

з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом для діагностики та раннього 

виявлення розвитку легеневих ускладнень. Розроблено рекомендації щодо 

включення до комплексного лікування гострого стенозуючого ларинготрахеїту 

при гострій респіраторній вірусній інфекції у дітей перших двох років життя 

рекомбінантного α-2b інтерферону. 

Впровадження результатів дослідження у практику. Результати 

досліджень впроваджені у практику роботи лікувально-профілактичних 

закладів охорони здоров’я України, а саме: і діагностичному відділенні 

Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, у дитячому відділенні 

Пустомитівської центральної районної лікарні, в дитячому відділенні 
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Стрийської міської лікарні лікарні, дитячому відділенні Львівської обласної 

дитячої клінічної  лікарні «ОХМАТДИТ», педіатричному відділенні Львівської 

міської дитячої клінічної лікарні, впроваджено в навчальний процес на кафедрі 

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, 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 студентському медичному конгресі у м. Кошице, 

Словаччина (Кошице, 2015), на 34-му щорічному з’їзді Європейської асоціації 

дитячих інфекціоністів в Брайтоні, Великобританія (Брайтон, 2016), на 

пленарних засіданнях обласних асоціацій педіатрів (2013р., 2014р.), 

інфекціоністів (2014р.). 

      Публікації. За темою наукової дисертації опубліковано 13 друкованих 

робіт: 7 статей у виданнях, що входять до переліку фахових видань, 

рекомендованих ДАК України, 1 стаття у закордонному виданні, отримано 1 

патент на корисну модель, 5 - тез в матеріалах з’їздів, науково-практичних 

конференції. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПЕРЕБІГУ ГОСТРИХ СТЕНОЗУЮЧИХ ЛАРИНГОТРАХЕЇТІВ У ДІТЕЙ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Серед гострих захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей чільне 

місце займає  інфекційна патологія, на яку припадає понад 90 % від усіх 

захворювань респіраторного тракту [14, 15, 16, 17]. Практично кожна дитина 

принаймні декілька разів у році хворіє ГРВІ, щорічно близько 3 % дітей, 

госпіталізують у стаціонари у зв’язку із гострими захворюванням органів 

дихання [15, 18, 19, 20, 21],  у більшості випадків етіологічними чинниками 

цих недуг є віруси [18].  

Одним з найбільш поширених, але водночас і найважчих ускладнень 

ГРВІ у дітей раннього віку, що супроводжуються розладами дихання, є 

гострий стенозуючий ларинготрахеїт [22, 23]. Відповідно до визначення, 

поданого в Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт – це синдром, що виникає при захворюваннях, що 

супроводжуються розвитком гострого запального процесу в ділянці гортані та 

трахеї та призводить до звуження їх просвіту [6, 24].  

ГСЛТ розвивається у 7-9 % дітей раннього віку з ГРВІ і, незважаючи на 

високі досягнення медичної у царини у діагностиці та лікуванні, летальність 

при даній патології утримується на рівні 0,5-5 %, а у випадку декомпенсованих 

форм стенозу гортані досягає 33-60 % [1, 25, 26, 27]. Приблизно 5-7 % дітей з 

ГСЛТ це пацієнти, яких госпіталізують у відділення реанімації та інтенсивної 

терапії [14, 28, 29, 30]. Встановлено, що хлопчики хворіють в 1,5 рази частіше 

аніж дівчатка [10, 31 ]. Набряк слизової оболонки дихальних шляхів, основним 

симптомом якого є охриплість голосу спостерігається ще частіше, приблизно у 

20 % пацієнтів з респіраторними захворюваннями [32]. 
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1.1 . Етіологічні чинники розвитку гострого стенозуючого 

ларинготрахеїу  у дітей 

 

Основними збудниками ГРВІ, які ускладняються ГСЛТ є віруси: вірус 

грипу, парагрипу, респіраторно-синцитіальний вірус (РС), аденовірус, 

риновірус, реовірус, коронавірус, метапневмовірус, вірус Бока, герпесвіруси 

(цитомегаловірус та вірус Ебштайн-Бар), однак ураження епітелію верхніх 

дихальних шляхів можуть викликати і деякі бактерії, а також хламідії та 

мікоплазми. Приблизно у 45 % випадках у дітей з ГСЛТ виявляють вірусно-

бактерійні асоціації, на долю мікоплазми припадає – 5 %, хламідій – 7 % [14, 

28, 29, 33]. 

Усі патогени, які володіють епітеліотропними властивостями, здатні 

викликати гострий ларинготрахеїт, що може реалізуватися в розвиток 

стенозуючого ларинготрахеїту. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт також 

може розвиватися при корі, вітряній віспі, скарлатині, інфекційному 

мононуклеозі [34]. Стенози гортані викликані вірусом простого герпесу 

людини характерні для дітей у яких є прояви імунодефіциту. Стеноз гортані 

туберкульозної етіології, як правило, виникає при наявності у пацієнтів 

вогнищ туберкульозного ураження та при ураженні гортані мікобактеріями 

туберкульозу. 

За даними досліджень Heikki R. та співавторів (2008), [35], риновірус та 

ентеровірус виявляли з аналогічною частотою у хворих на гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт та хворих на обструктивні захворювання.  

На початку 21 ст. вважалося, що домінуючими у етіології ГСЛТ є віруси 

грипу та парагрипу, які за різними даними спричиняли захворювання у 33-48 

% – 75 % дітей раннього віку [1, 14, 36,]. 

Серед вірусних чинників, які призводять до розвитку гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей перше місце традиційно відводять 

вірусу парагрипу людини (45 %), на другому місці за поширеність вірус грипу 

(18 %), аденовірусна інфекція складає 13,6 % випадків, а респіраторно – 
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синцитійний вірус виявляють у 3% випадків ГСЛТ [37]. Згідно досліджень 

опублікованих H. Rihkanen і співавтор. (2008) [35], вірус парагрипу було 

виділено у 41 % випадках у дітей з ГСЛТ, більшість цих випадків 

реєструвались восени, риновірус та ентеровірус впевнено зайняли другу 

позицію у лідерстві. В цій роботі також зазначено, що бокавірус людини було 

виявлено лише в декількох випадках, при скринінгу назофарингіальних змивів 

(від 3 до 19%), цей вірус був виділений у пацієнтів переважно з ураженням 

нижніх дихальних шляхів. У дослідженнях, проведених впродовж останніх 

років, виявлено, що гострий стенозючий ларинготрахеїт асоційований з 

вірусом парагрипу реєструється переважно пізньою осінню чи ранньою 

зимою, що співпадає з піком захворюваності на грип [50], водночас 

встановлено, що частота випадків гострого стенозуючого ларинготрахеїту 

мало залежить від показників температури повітря [38].  

Відомо, що вірус парагрипу відноситься до РНК вмістних вірусів, 

підродини Paramyxoviridae родини Paramyxoviradae [39, 40]. Вірус парагрипу є 

однією з найчастіших причин гострих респіраторних захворювань людини 

впродовж її життя; 80 % дітей, яких скринінгово обстежували на виявлення 

вірусів HPIV 1, 2 та 3 типу, виявилися серопозитивними до цього збудника у 

протягом перших п’яти років життя [41, 42].  

HPIV1 та HPIV2 здатні спричинити у людини розвиток гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту, HPIV3 більш знаний як причина бронхіоліту та 

пневмонії [40]. Віруси парагрипу переважно реплікуються у епітеліальних 

тканинах і не мають властивості розповсюджуватись по організму, за винятком 

випадків, коли організм господаря є імуноскомпроментований [ 43]. 

Новонароджені, діти раннього віку та діти зі скомпрометованою імунною 

системою є більш схильні до важкого перебігу цієї інфекції. 

Повторна реінфекція тим самим серотипом вірусу парагрипу можлива, 

проте хвороба перебігає у легкій формі, з переважним ураженням верхніх 

дихальних шляхів [39, 43]. Домінуюча кількість пацієнтів, у випадках 

захворювань, спричинених повторними інфікуваннями, не потребує 
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госпіталізації до стаціонару. У дітей віком до 5-ти років вірус парагрипу, 

частіше ніж вірус грипу, спричиняє ураження верхніх дихальних шляхів, які 

супроводжуються гарячкою та щорічно у США зумовлює госпіталізацію дітей 

з частотою 1 на 1000, чи близько 230000 госпіталізованих протягом року [44, 

45].  

Найчастіше госпіталізації потребують пацієнти з захворюваннями 

спричиненими вірусом парагрипу 3-го типу [52]. Четвертий тип вірусу, взагалі 

зрідка викликає ураження нижніх дихальних шляхів [46], хоча останні 

дослідження і свідчать, про те що вірус парагрипу 4-го типу, було виявлено у 

10% дітей при проведенні скринінгових обстежень у дитячих установах. [46].  

HPIV звичайно уражає епітелій верхніх дихальних шляхів потрапляючи 

контактним або інгаляційним шляхом. Вірус тропний до апікальних шарів 

епітелію верхніх дихальних шляхів, ніколи не проникає до базальних відділів 

чи до бокаловидних шарів. [47, 48, 49]. Інфекція швидко поширюється по 

параназальних синусах, гортані та бронхах, може затримуватись у 

євстахієвому проході тим самим призвести до розвитку гострого середнього 

отиту. Кожен тип парагрипозної інфекції може призводити до розвитку як 

симптомів респіраторної інфекції так і гострого стенозуючого ларинготрахеїту, 

бронхіту, бронхіоліту, пневмонії. Ранній вік та відсутність попереднього 

контакту з вірусами HPIV є одними з сприяючих факторів у розвитку інфекції 

дихальних шляхів. Діти раннього віку знаходяться у зоні ризику передусім 

через фізіологічні анатомічні особливості будови дихального апарату, що 

притаманні цьому віковому періоду, і є передумовами швидкого розвитку 

обструкції [43].  

Описано чітку асоціацію деяких серотипів вірусу із розвитком певних 

захворювань [50]. До прикладу, HPIV 1 та HPIV 2 з вищою частотою 

асоціюють з розвитком ларинготрахеобронхітів, HPIV3 частіше поширюється 

по нижніх дихальних шляхах спричиняючи бронхіоліти та пневмонії, які 

нагадують РС інфекцію [51]. Однією з причин виникнення апное у ранньому 

дитячому віці також вважають HPIV [ 52].  
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У літературі наявні дані, які вказують на те, що можливе первинне 

інфікування вірусом парагрипу 3-го типу, яке може протікати безсимптомно, 

але призводить до сенсибілізації організму проти всієї групи вірусів HPIV, 

створюючи передумови для розвитку гострого стенозуючого ларинготрахеїту 

спричиненого вірусами парагрипу першого і другого типів [9, 10]. 

Парагрипозна інфекція, як правило, не потребує специфічного лікування 

(окрім випадків розвитку стенозу гортані), а летальні випадки захворювання 

спостерігаються у осіб з важкою імуносупресією [42, 53].  

На сьогодні не розроблено специфічного лікування хворих з недугами, 

спричиненими вірусами парагрипу, єдиний етіотропний засіб – рибавірин - 

рекомендується лише для пацієнтів з імунодефіцитними станами [18]. 

Тривалий час активно проводиться робота над створенням вакцини, проте на 

сьогоднішній день, ні вакцина, ні специфічне лікування проти вірусу 

парагрипу ще не розроблено. З літературних джерел відомо про дискусію 

щодо ефективності й безпечності трьох вакцин, проте ефективного вирішення 

проблеми не знайдено  [42, 50, 54, 56].  

Окрім вірусів парагрипу, часто причиною розвитку гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів у дітей є вірус грипу людини. Грип відрізняється від інших 

респіраторних інфекцій своєю особливою, не схожою до інших клінічною 

картиною, яка дозволяє з перших годин запідозрити розвиток саме грипозної 

інфекції у пацієнта.  

У хворих з грипом можна виділити два основні синдроми: 

інтоксикаційний та катаральний. Саме інтоксикаційний синдром при грипі у 

пацієнтів найбільш виражений, порівняно з захворюваннями, спричиненими 

іншими респіраторними вірусами. Серед особливостей перебігу грипу 

відзначають короткотривалу (3-5 днів) фебрильну лихоманку, виражені м’язові 

болі, головний біль який локалізується в надбрівних дугах, скроневих та 

параорбітальних ділянках. Катаральний синдром супроводжується болем за 

грудиною, який посилюється при нападах кашлю [57, 58, 59 ]. Вірус грипу 
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також спричиняє одні з найважчих ускладнень серед усіх захворювань, які 

відносять до ГРВІ [60, 61].  

Дослідження показують, що діти раннього віку мають у 12 разів більший 

ризик госпіталізації до стаціонару у зв’язку з захворюванням спричиненим 

вірусом грипу, аніж діти 5-17 років [18, 54, 62]. 

Противірусні середники - амантадин та ремантадин скорочують перебіг 

хвороби на одну добу у дорослих та у дітей старше року, при умові 

застосування цих препаратів у перші 48 годин захворювання [18, 63], 

Назальний занамівір є ефективними для лікування грипу та профілактики 

грипу А та В у дорослих. Озельтамівір є ефективним у лікуванні дітей віком 1-

12 років. Інгібітори нейрамінідази мають більш широку противірусну, 

активність володіють меншою тенденцією до формування резистентності та 

краще переносяться пацієнтами [18]. 

  Питома вага бокавірусу (HBoV), відкритого Т. Allander у 2005 році [64, 

65, 66] становить 19-20 % серед усіх вірусів, що спричиняють ГРВІ у дітей, та 

2 -19 % серед усіх пацієнтів із захворюваннями респіратрного тракту [67, 68, 

69, 70]. Бокавірус це ДНК - вмістний вірус, який належить до родини 

Parvoviridae, підродини Parvoviridae роду Bocavirus [ 64, 71, 72]. За даними 

літератури, вірус широко розповсюджений в багатьох країнах світу, а пік 

захворюваності, спричиненої цим збудником, припадає на зиму та ранню 

весну [64, 67].  

У продовж 2009-2010 років було описано 4 підтипи бокавірусу. Вірус 

виділяють не лише з респіраторного тракту, але й з калу, сироватки крові, 

мигдаликів, слини, сечі [ 73, 74, 75, 76, 77, 78]. На відміну від HBoV1, HBoV2 - 

HBoV4 переважно виділяється з калу і значно рідше з респіраторного тракту 

[79]. HBoV2 та HBoV3 часто асоціюють із розвитком гастроентеритів [80, 81, 

82, 83]. Найчастіше цей збудник виявляють у дітей молодшого віку з 

респіраторним синдромом, зокрема HBoV1 є частою причиною захворювання 

у дітей віком 6-24 міс [67].  



 16 

  Антитіла до бокавірусу передаються вертикальним шляхом, від 

матері до дитини, тому, сереопозитивними вважаються діти до 2 міс життя, 

надалі рівень антитіл у дітей знижується, а після 6-12 міс. віку 

сприйнятливість до вірусу зростає, і починаючи з 6-річного віку практично у 

всіх дітей відмічається циркуляція HBoV антитіл [84, 85]. Шляхи інфікування 

бокавірусом на даний час достеменно не відомі, на сьогодні вважається, що в 

переважній більшості, інфікування відбувається повітряно-краплинним 

шляхом, хоча не можна виключати і аліментарний шлях передачі вірусу, а 

також передачу збудника через мокроту, кал та сечу [86].  

Клінічні симптоми бокавірусної інфекції, доволі схожі з [87], однак у 

17,4 % відзначають одночасно прояви диспепсії, зригування, блювоту та 

діарею. У 93,1 % випадків основними симптомами HBoV інфекції є кашель, 

риніт, шумне дихання, яке чутне на відстані (візинг), крепітація при 

аускультації легень [87]. Описані симптоми більш характерні, для дітей, віком 

до трьох років [87, 88].  

Вважається, що ГРВІ, спричинені бокавірусом перебігають з ознаками 

обструкції [88]. Інші джерела свідчать, що бокавірусна інфекція призводить до 

розвитку обструктивних захворювань клінічно схожих до тих, що спричиняє 

РС- інфекція [89]. Як правило, гендерна перевага не відмічається, хоча за 

даними деяких дослідників співвідношення між хлопчиками та дівчатками 

становить 3:1 [71,  90].  

HBoV володіє високим рівнем ко-інфікування: у випадку респіраторної 

інфекції цей рівень сягає 83% та при виявлені збудника у фекаліях – 100 %. 

ДНК HBoV вірусу може бути виявлена у носоглоткових змивах 

імуноскомпетованих осіб впродовж 6 місяців після перенесеної інфекції [67]. В 

32,4 % випадків, бокавірус виступає в асоціації з іншими збудниками, при 

цьому, чим менша дитина, тим вища вірогідність виявлення коінфекції [88]. За 

даними досліджень проведених у Китаї у 55,2 % випадків бокавірусної 

інфекції було виявлено асоціації з RSV [87]. Також описано виділення 

бокавірусу у дітей хворих на гастроентерит без будь-яких проявів ГРВІ [86]. 
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На сьогоднішній день, специфічного лікування HBoV не має, хоча 

дослідження цієї проблеми на даний час проводяться активно [67]. 

Метапневмовірус був відкритий у 2001 році, і на сьогодні займає одну з 

провідних позицій серед збудників, що викликають ГРВІ у дітей [91]. Це РНК 

вмістний вірус, що належить до родини Pneumoviridae, роду Paramixoviridae. 

Вірус широко розповсюджений по всій земній кулі [92]. Хоча вірус був 

відкритий відносно недавно він не є новим, принаймні останні 50 років цей 

збудник циркулював на планеті, про що свідчить наявність до нього антитіл в 

крові людей, хворих на ГРВІ, які почали виявляти у хворих ще у 1958 році, 

однак не пов’язували ці антитіла з новим типом вірусу [91] . В більшості дітей 

віком 5-6 років, та практично в усіх дітей 10-річного віку можна виявити 

антитіла до HMPV [85, 92, 93], які зберігаються впродовж усього життя [85, 

93]. Вірус циркулює впродовж цілого року, однак за даними деяких авторів пік 

захворюваності припадає на початок літа та осінь. Передача вірусу 

відбувається переважно повітряно-краплинним шляхом, хоча не виключено і 

контактно-побутовий шлях інфікування [94]. Частота виявлення 

метапневмовірусної інфекції коливається в межах 2,4-7,5 %, при чому більша 

половина хворих потребують лікування в умовах стаціонару [95, 96, 97, 98]. 

Клінічно захворювання, спричинені метапневмовірусом, 

характеризуються фебрильною гарячкою, кашлем, диспное, задишкою, рідше - 

ринореєю, міалгією [91, 99]. Так за даними літератури температура тіла вище 

390С у поєднання з охриплістю голосу та ознаками ларингіту у дітей 

спостерігається значно частіше при метапневмовірусній інфекції, ніж при 

респіраторно-синцитіальний вірусній інфекції. За даними різних авторів, 

метепневмовірусна інфекція перенесена в дитячому віці, може бути пов’язана 

в подальшому з рецидивуючими ГСЛТ та бронхіальною астмою [100]. 

Метапневмовірусна інфекція у дітей характеризується високим ризиком 

виникнення низки ускладнень, таких як, середній отит, перекардит, ателектази 

легень. Інфекційний процес призводить до провокування рецидивів 

бронхіальної астми [91].  
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У літературі описані випадки одночасного інфікування різними 

штамами метапневмовірусу, тобто перехресної імунізації до різних штамів 

вірусу немає [101]. Існують різні дані відносно синергізму метапневмовірусу з 

іншими респіраторними вірусами. Так від 18,8% до 50% дітей є інфіковані 

одночасно і іншими вірусними збудниками, а 70% дітей, інфікованих 

метапневмовірусом, котрі потребували інтенсивної терапії були інфіковані ще 

й респіраторно синцитіальним вірусом [102]. 

Коронавірус, відноситься до родини Coronaviradae роду Coronavirus, 

відомий як збудник інфекційних захворювань у людей. На сьогоднішній день 

описано 4 типи вірусу HCoVs HKU1, NL63, 229E та OC43, два останні 

асоціюють з респіраторними захворюваннями у людей. Клінічна картина 

коронавірусної інфекції поліморфна, проте зустрічаються і безсимптомний 

перебіг захворювання [ 103] 

Зазвичай коронавірусна інфекція викликає захворювання верхніх 

дихальних шляхів, простуду, проте є відомості і про захворювання нижніх 

дихальних шляхів, при розвитку яких пацієнти зазвичай потребували 

стаціонарної допомоги. В деяких публікаціях зазначено, що коронавірус був 

етіологічним чинником важкого ураження дихальних шляхів серед дітей 

раннього віку [104, 105] Згідно досліджень проведених у США впродовж 2012 

року, встановлено, що у порівнянні з захворюваннями викликаними вірусами 

грипу, RSV, HPIV, HMPV захворювання викликане коронавірусною інфекцією 

має відносно неважкий перебіг. Госпіталізації у стаціонар, за важкістю стану, 

пацієнти потребували у випадку розвитку захворювання викликаного ко-

інфекцією коронаровіруса одним чи декількома респіраторними вірусами, хоча 

клінічна картина коронавірусної інфекції була схожа з такою при інших 

респіраторних вірусних інфекціях [106]. У 2002 році під час епідемії SARS 

були повідомлення про можливий зв'язок цієї епідемії  зростанням 

захворюваності на коронавірусну інфекцію  [107, 108, 109, 110] .  

Респіраторно синцитіальна вірусна (RSV) інфекція є частою причиною 

розвитку патологічного процесу у нижніх дихальних шляхах у дітей раннього 
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та молодшого віку; 75% випадків захворювання на бронхіоліт у віці до 5 

років пов’язано із RSV [111]. Пасивна імунізація проти RSV інфекції є 

ефективною та сприяє зменшенню частоти госпіталізації, хоча її економічна 

обґрунтованість і досі дискутується [18, 39, 112 , 113].  

Аденовірус - це ДНК-вмістний вірус, який доволі стійкий у зовнішньому 

середовищі і може зберігати свої властивості при кімнатній температурі 

впродовж 2 тижнів [114]. На сьогодні відомо близько 51 штамів аденовірусу 

[115, 114]. Більшість дітей інфікуються хоча б одним штамом протягом 

перших 5 років життя. Спалахи аденовірусної інфекції фіксуються у всіх 

куточках світу, аденовірусна інфекція широко відома як причина розвитку 

гострої респіраторної інфекції та кон’юктивальної гарячки. Хворіють усі 

верстви населення та усі вікові групи - від дітей неонатального періоду до 

людей старшого віку [39, 115, 114] . 

Аденовірусна інфекція часто перебігає латентно, реактивація латентної 

інфекції  може мати безсимптомний перебіг, проте може спричинити важкий 

перебіг захворювання  з  розвитком ускладнень у імуноскомпроментованих 

осіб [114, 116]. Формування імунної відповіді при аденовірусній інфекції 

корелює з серотипом вірусу і сприйнятливістю до нього серонегативних осіб 

[114]. 

Аденовірус передається від людини до людини повітряно-краплинним 

шляхом [114, 115], пряма передача аденовірусів характерна при близькому 

контакті з хворим. Описано і нозокоміальне поширення аденовірусів у 

закладах охорони здоров’я від персоналу до пацієнтів [117]. Випадки 

інфікування аденовірусною інфекцією реєструють впродовж усього року, 

проте спалахи зазвичай реєструються зимою, весною та раннім літом. 

Інкубаційний період захворювання варіює від 2 до 14 днів у випадку 

респіраторної інфекції, та 3-10 днів у випадку гастроентериту [ 115, 114. 118]. 

Хвороба триває в середньому близько 7 днів, проте безсимптомне носійство 

може тривати тижні, місяці і навіть роки [114, 119, 120]. 
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Найчастіше при аденовірусній інфекції уражається респіраторний та 

травний тракти. Симптоми захворювання у дітей включають гарячку, 

ураження верхніх дихальних шляхів, гострий середній отит, фарингіт, 

ексудативний тонзиліт та пневмонію. Фарингокон’юктивальна гарячка 

характеризується гарячкою, тонзилітом, кон’юнктивітом, нежиттю, діареєю, 

гіперплазією шийних та підщелепових лімфатичних вузлів. Інші прояви 

аденовірусної інфекції включають кашлюкоподібний синдром, формування 

облітеруючого бронхіоліту у дітей грудного віку [121, 122, 123, 124, 125, 126].  

Аденовірусна інфекція у більшості випадках не потребує специфічного 

лікування, в імуноскомпроментованих осіб рекомендують, як засоби 

етіотропної терапії застосовувати рибавірин та цідофовір [115, 127, 128]. 

 Хоча вірусна інфекція виступає і ведучим етіопатологічним чинником 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту, проте часто не можна виключати і 

бактерійного чинника, котрий теж може спричиняти розвиток ГСЛТ. 

За даними літератури на долю бактерій, як етіологічниго чинника 

розвитку захворювання, припадає менше 5 %, при вірусній інфекції можливе 

нашарування бактерійної суперінфекції, що, як правило спричиняє 

ускладнення [18]. За даними досліджень Савенкова М.С. та співавторів, важкі 

форми декомпенсованого стенозу гортані іноді спричинені бактеріями, 

особливо гемофільною паличкою типу b [ 1]. У дослідженнях, проведених 

Gwaltney JM та ін., виявлено, що охриплість голосу виникає більш ніж у 10 % 

пацієнтів з стрептококовим фарингітом [129]. Бактерія Branhamella catarrhalis 

була виділена з носоглотки від 50 до 55 % дорослих з гострим ларингітом [130, 

131]. В літературі також наведено дані про випадки стенозу гортані у дітей 

викликаного Pasterella haemolitica [ 18].  Згідно останніх літературних даних 

етіологічними чинниками розвитку гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, 

дедалі частіше є вірусно-бактерійні асоціації збудників [1]. 
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1.2  Особливості формування імунної відповіді у хворих на гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт 

 

Система неспецифічного імунітету організму людини складається з 

клітинних і гуморальних факторів, до складу останніх відносять інтерферони І 

та ІІ класів, систему комплементів, гострофазові білки. Інтерферони це група 

біологічно активних речовин, які забезпечують міжклітинну взаємодію. Їх 

поділяють на: інтерферони І-го класу - інтерферони альфа та бета ІІ-го класу – 

інтерферон гамма та ІІІ –го  класу – інтерферон омега. До основних функцій 

інтерферонів І класу відноситься глибоке порушення метаболізму клітини 

шляхом пригнічення синтезу білку у і тим самим пригнічення її 

життєдіяльності, також вони підвищують експресію антигенів MCH І класу, 

активують NK – клітини, чи обмежують поширення вірусу  [12, 132]. 

Відомо, що інтерферон альфа, як фактор вродженої резистентності 

організму, найперше реагує на вторгнення вірусного агента. Він володіє 

безпосередньо противірусною активністю, зупиняє ріст внутрішньоклітинних 

інфекційних агентів, володіє імунорегуляторними властивостями, запобігаючи 

апоптозу та сприяє диференціюванню Т-хелперів та дозріванню 

функціонально – активних дендритних клітин, однак разом з тим може 

призводити до лейкопенії [ 133, 134]. 

Інтерферон гамма синтезується CD4+ Т-лімфоцитами, належить до 

системи набутого специфічного імунітету, практично виконує функції, 

притаманні інтерлейкінам [135, 136]. Він стимулює диференціацію наївних Т-

лімфоцитів у Т-хелпери першого типу, пригнічуючи проліферацію Т-хелперів 

другого типу [137, 138]. Основний вплив цей інтерферон здійснює на 

макрофаги, активуючи процеси внутрішньоклітинного знищення 

мікроорганізмів. Під дією INF-γ, завершується незавершений фагоцитоз, 

підвищується експресія антигенів MHC ІІ класу антигенпрезентуючими 

клітинами, стимулюється активність NK-клітин [139, 133]. 
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У низці публікацій, які вийшли впродовж останніх років, одну з 

основних ролей у регуляції імунної відповіді відведено цитокінам 

(інтерлейкінам) [11, 19]. Дані літератури свідчать, що у дітей з синдромом 

ГСЛТ розвивається система запальна відповідь організму на інфекційний 

чинник, яка виявляється дисбалансом продукції низки інтерлейкінів, в першу 

чергу IL1β, IL4, IL6  [ 12, 13]. 

Так у дітей, де переважає набряковий та гіперсекреторний варіанти 

перебігу ГСЛТ відзначено значну активацію системної запальної відповіді (з 

підвищенням продукції IL1β, IL4, IL6), наростання рівнів цих цитокінів 

спостерігалося більш ніж в 10 разів. При спазматичному варіанті перебігу 

ГСЛТ, ці показники змінювались лише в 1,5-2 рази, а у період 

реконвалесценції не перевищували загального фізіологічного рівня [12]. 

Доведено, що висока концентрація IL10 корелює з важким перебігом HPIV 

інфекції [140].  

Т-хелпери (CD3+, CD4+ Т лімфоцити), які виконують в організмі 

функцію індукторів розвитку імунних реакцій, залежно від функціональної 

активності і ролі в імунній системі поділяються на два класи: Т-хелпери 1-го 

класу (Th1) та Т-хелпери 2-го класу (Th2), ця теорія запропонована T. R. 

Mossman та R. L. Coffman. [141,142, 143] Т-хелпери І-го класу продукують IL2, 

IL12, INFγ.  

Відомо, що під впливом Т-хелперів першого типу відбувається 

переключення синтезу антитіл Ig M на Ig G і IgA (144, 145, 146, 147. 148 ). Т-

хелпери другого  типу виділяють IL4, IL5, IL6, IL10, які впливають на В-

лімфоцити та еозинофіли через переключення синтезу IgM на IgG, IgA, та IgE 

(що не характерно для Т-хелперів першого типу). Субпопуляції лімфоцитів, 

володіють антагоністичними властивостями, так Т-лімфоцити І-го типу, 

забезпечують розвиток нормальної запальної імунологічної відповіді, а Т-

лімфоцити ІІ-го типу  призводять до розвитку алергії [149 ]. 

Інтерлейкін-17 продукується активованими Т-хелперами 17-го типу і 

відноситься до прозапальних цитокінів. Однак питання щодо функції IL17 все 
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ще дискутується, єдиної думки про прозапальні чи протизапальні ефекти 

цього цитокіну немає [150]. Для диференціації IL17, необхідні продукція IL 6, 

TGF-b. На сьогоднішній день відомо декілька представників IL17, які є 

структурними гомологами, та позначаються літерами (A, B, C, D, E, F,) [151]. 

Найбільше вивчені є 2 типи цього цитокіну - IL17A та IL17F [ 152]. IL17А 

стимулює синтез ІL1, TNF-α, ІL6, ІL8, та інших прозапальних цитокінів. IL17F, 

структурно дуже схожий з IL17А, та має подібні до нього властивості. Деякі 

автори дотримуються думки, що цитокіни сімейства IL17 виступають як 

модулятори імунної відповіді організму, а не як прозапальні фактори [152].  

До протизапальних інтерлейкінів віднесено і інтерлейкін 10, який 

володіє імуносупресивними властивостями. Він сприяє зниженню продукції 

прозапальних цитокінів, зниженню експресії МНС ІІ-го класу на АПК, 

пригнічує макрофаги, спричиняє супресію Т-лімфоцитів та антиген 

специфічну проліферацію. IL10 інгібує продукцію IL1α, IL1β, IL6, самого IL10 

та ще ряду цитокінів та хемокінів, ПГЕ2, посилює експресію СD64+. IL10 

володіє властивостями впливати на Th1 та Th2 відповідь. Це вказує на те що 

IL10 стимулює продукцію макрофагоподібних клітин, які обмежують розвиток 

імунної відповіді та запалення. Окрім цього він бере участь у нейтралізації 

патогенів шляхом фагоцитозу [153]. 

IL10 опосередковано подавляє активацію Т-клітин та вироблення Т-

похідних цитокінів, стимулює CD8+ Т-клітини. Окрім прозапальних 

властивостей IL10 діє як імуностимулятор. При інфекційному процесі імунна 

система ураженого організму повинна реагувати з достатньою інтенсивністю 

для того щоб забезпечити виведення патогену з організму та одночасно 

мінімізувати можливість ушкодження клітин організму. IL10 відіграє основну 

роль у забезпеченні та підтримці балансу між патологічними та захисними 

механізмами [133, 153]. 

  Інтерлейкін 4 переважно продукується активними Т-клітинами (CD 4+ та 

CD8+). Також цей цитокін може продукуватися активними базофілами, 

еозинофілами та мастоцитами. IL4 є одним із факторів росту та 
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диференціювання Т та В клітин, і відноситься до протизапальних цитокінів. 

Він керує процесами диференціації Т-хелперів у Th2 тип. Володіє здатністю 

послаблювати запальні функції моноцитів та макрофагів натомість 

підвищуючи їхні антиген-презентуючі функції, має анальгезуючу дію. До 

основних функції IL4 відносять здатність цитокіну впливати на регуляцію 

CD4+ Т клітин при Th2 типі імунної відповіді. Цей цитокін може як 

стимулювати так і сповільнювати різні субкласи Т-клітин. IL4 впливає на ріст 

Т-клітин та їх диференціацію з Th0 клітин у Th2 клітини. Th2 клітини у свою 

чергу продукують такі цитокіни як IL4, IL5, IL6, IL10 IL13, які сприяють 

гуморальній імунній відповіді. IL4 сприяє диференціюванню Т клітин у Th2 

клітини та інгібує диференціацію Т клітин у Th1 клітини. Наступна важлива 

функція яку виконує цей цитокін це здатність впливати на переключення 

класів імуноглобулінів до IgG 1 та IgE [134, 153]. IL10 сприяє синтезу IL6 та 

ФНП активними В-клітинами. Збільшує розвиток вірусоспецифічних 

цитотоксичних Т-клітин. Потенціює антиген специфічну імунну відповідь та 

має протизапальну дію. Відіграє одну з ключових ролей у розвитку алергічної 

реакції. Основна дія IL4 спрямована на активацію проліферації В-лімфоцитів з 

дозріванням в плазматичні клітини, які спричиняють синтез специфічних 

антитіл – імуноглобулінів IgG [136]. 

IL6 визначають як цитокін, який одночасно має як про- так і 

протизапальну дію. Первинно його дія носить протизапальний характер, 

оскільки IL6 ініціює синтез гострофазових білків, які володіють 

протизапальними властивостями. Проте IL6 може знижувати запальну 

відповідь, викликану різноманітними стимулами, він володіє супресивною 

дією на IL1β та ФНП, індукує виділення глюкокортикоїдів та природніх 

антагоністів IL1β та ФНП, що  призводять до розвитку імуносупресії [154]. 

Інтерлейкін - 1β продукується переважно макрофагами, дендритними 

клітинами, ендотелієм, фібробластами і відноситься до прозапальних 

цитокінів. Основними ефектами цього цитокіну вважають стимуляцію 

дегрануляції тучних клітин та виділення медіаторів запальної відповіді, 
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активацію продукції простацикліну, індукцію синтезу колагеназ та 

активацію плазміну у тканинах, стимуляція утворення білків гострої фази 

гепатоцитами, прозапальна та пірогенна дія [155, 156]. Тому дія IL1β вважають 

стартовою при запуску запального процесу при інфекційних захворюваннях 

[157]. Є дані, які дозволяють вважати, що такі симптоми як головний біль, 

м’язовий, суглобовий біль, сонливість, гарячка, лейкоцитоз це все наслідок 

підвищеного виділення IL1β [155, 157]. 

IL1β бере участь у всіх етапах розвитку імунної відповіді, він сприяє 

активації клітин у вогнищі запалення, сприяє виділенню простагландинів та 

цитокінів, стимулює процеси фагоцитозу, викликає дегрануляцію тучних 

клітин з виділенням медіаторів запалення, усі ці процеси є складовими 

розвитку запальної відповіді [157]. 

 Найбільш універсальною системою регуляції в організмі людини є 

цитокіни, вони здатні  проявляти свою біологічну активність як дистанційно , 

так і безпосередньо при міжклітинному контакті. Це система – організаторів, 

які регулюють процес всіх патогенетичних зрушень, що відбуваються при 

проникненні патогенну в організм [147, 148, 149 ]. 

Цитокіни, що виділяються на ранніх етапах запалення допомагають 

визначити в подальшому тип імунної відповіді, оскільки від переважання типу 

Т-лімфоцитів, відбувається продукція певних видів цитокінів [160, 161]. 

Згідно сучасних даних, основними факторами, які визначають тип імунної 

відповіді є IL4 у комплексній взаємодії з INF-γ, та IL10. Якщо після контакту з 

антигеном в оточенні Т-лімфоцітів переважають INF-γ разом з IL2, тоді імунна 

відповідь буде формуватися за Th 1 типом, за умови переважання IL4 та IL10, 

імунна відповідь буде йти за Th 2 типом. Для гострих респіраторних вірусних 

інфекцій характерніший  Th1 тип імунної відповіді [162 ]. 
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1.3 Сучасні погляди на патогенез і особливості клінічного перебігу 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей 

 

 Виникнення гострого стенозуючого ларинготрахеїту зумовлено 

анатомо-фізіологічними особливостями дитячого організму: відносно вузький 

просвіт і лійкоподібна форма гортані, рихла волокниста сполучна та жирова 

тканина підзв’язкового апарату, яка схильна до розвитку набряку, відносна 

слабкість дихальних м’язів [1, 14, 163]. Велике значення у патологічному  

процесі належить і особливостям нервово-м’язової іннервації, які полягають у 

тому, що дітям раннього віку притаманна підвищена рефлекторна збудливість 

м’язів аддукторів, які приймають участь у замиканні голосової щілини, і 

водночас велика кількість розміщених у гортані функціонально незрілих 

рефлексогенних зон [5].  

Запальні зміни у клітинах епітелію гортані призводять до порушення 

координації м’язів під час вдиху-видиху, що зумовлює розвиток їх 

спастичного стану [164]. Морфологічні особливості верхніх дихальних шляхів 

у дітей раннього віку, а також функціональна неповноцінність місцевих 

захисних факторів, зниження активності імунної системи, сприяють 

розповсюдженню патогену по верхніх дихальних шляхах спричиняючи 

розвиток патологічного процесу [ 1, 146].  

Основну евакуатору та очисну функцію в організмі здійснює війчастий 

епітелій, що устилає верхні дихальні шляхи. Пошкодження цілісності покриву 

останнього веде до порушення функції та розвитку мукоциліарної 

недостатності. А в умовах підвищеної секреції при гострих респіраторних 

інфекціях, виникає порушення пасажу мокроти та її застій, що призводить до 

обструкції мокротою просвіту трахеї та гортані [200]. 

Запальний процес, що розвивається у ділянці підзв’язкового простору та 

голосових зв’язок – є основною причиною розвитку гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту. У патогенезі гострого ларинготрахеїту основними 

механізмами є запальні зміни та набряк латеральних стінок ділянки трахеї, 
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локалізованої нижче голосових зв’язок. [10]. Гістологічно уражена ділянка 

є набряклою з клітинною інфільтрацією у власній пластинці, підслизовій та 

адвентиції. Інфільтрат містить гістіоцити, лімфоцити, плазматичні клітини та 

нейтрофіли  [10]. При бактерійному стенозі гортані, ларинготрахеобронхіті, 

ларинготрахеобронхопневмонії стінки трахеї інфільтровані запальними 

клітинами, виразками, псевдомембранами та мікроабсцесами [10], часто є 

прошарок гнійного вмісту у просвіті трахеї [10]. При спазматичному ГСЛТ у 

ділянці, що знаходиться нижче складок голосової щілини, спостерігається 

набряк незапального характеру. 

Обтяжений преморбідний фон, схильність до атопії, зміна реактивності 

організму також відносять до факторів, які впливають на виникнення, перебіг 

стенозу гортані та зумовлюють рецидиви стенозу [1].  У літературі активно 

обговорюють питання алергічного компоненту у патогенезі розвитку стенозу 

гортані [4, 9, 10]. 

На сьогоднішній день у світовій літературі існує єдиний погляд щодо 

трьох основних патофізіологічних ланок, котрі визначають як патогенез так і 

подальшу тактику лікування гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Цими 

трьома ланками є: набряк слизової оболонки гортані і трахеї; спазм м’язів 

гортані, трахеї та бронхів; гіперсекреція залоз слизової оболонки гортані, 

трахеї та бронхів. Ступінь вираженості цих патофізіологічних механізмів 

залежить від реактогенності організму дитини, що і визначає клінічну картину 

захворювання. Утруднення дихання настає переважно у нічний час, під час 

сну, що пов’язано зі зміною лімфо- і кровообігу гортані, зменшенням 

дренажних механізмів в дихальних шляхах, частоти та глибини дихальних 

рухів. 

Виразність патогенетичних симптомів, ступінь звуження просвіту 

гортані визначає клінічну картину захворювання й ведучий клініко-

патогенетичний синдром, що в свою чергу визначає тактику подальшого 

ведення пацієнта. По патогенетичному принципу виділяють наступні види 
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гострого стенозуючого ларинготрахеїту: спазматичний варіант, 

гіперсекреторний, набряковий та недиференційований перебіг.  

Єдина, чинна класифікація гострого стенозуючого ларинготрахеїту 

розроблена М.С. Савенкова та В.Ф. Учайкин у 2001 р., [34], згідно якої ГСЛТ 

поділяють на: первинний, повторний (до 3 раз), рецидивуючий (більше 3 раз). 

По ступеню стенозу гортані виділяють компенсований, субкомпенсований, 

декомпенсований стеноз та стадію асфіксії. За особливостями розвитку 

патологічного процесу в гортані розрізняють спазматичний, набряковий, 

гіперсекреторний та недиференційований варіанти гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту [7, 8]. Згідно літературних даних ГСЛТ, що розвивається 

вперше виникає 72,1%-89% випадків від усієї кількості ГЛСТ, повторний і 

рецидивуючий - 19,3-8,6% випадків [103]. 

Для спазматичного варіанту ГСЛТ характерний швидко наростаючий 

спазм, який провокується розладами поведінки дитини, голосним криком та 

розвитком інспіраторної задишки із залученням допоміжної мускулатури. 

Гіперсекреторний варіант характеризується великою масою різнокаліберних 

хрипів в легенях, вологим частим спазматичним кашлем, погіршенням стану 

дитини під час сну, що пояснюється накопиченням значної кількості мокроти. 

Набряковий варіант перебігу хвороби характеризується появою грубого, 

сухого, малопродуктивного частого кашлю, зниженням висоти звуку, яка є 

прямо пропорційною до ступеню набряку [8, 37]. Недиференційований варіант 

ГСЛТ, за даними літератури, складає не менше 70 %, від усіх випадків, так як 

визначення перебігу стенозу гортані вимагає певних навичок та досвіду. За 

даними досліджень спазматичний варіант перебігу стенозу гортані частіше 

розвивається у дітей 4-5 років, набряковий та гіперсекреторний, характерні для 

дітей перших трьох років життя [12].  

Домінування клініко-патогенетичного симптому і визначає тактику 

лікаря при наданні невідкладно допомоги. З’ясовано, що у дітей раннього віку 

потовщення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів внаслідок набряку 

на 1мм призводить до звуження їх просвіту більш ніж як на 50 % [8, 37].  
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Питання диференційної діагностики гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту з іншими захворюваннями часто постає перед практичними 

лікарями в щоденній практиці. До прикладу ларингіальна дифтерія, яка 

характеризуються поступовим початком, наростаючими явищами інтоксикації, 

хриплим голосом, аж до афонії (що трапляється вкрай рідко при ГСЛТ, 

оскільки відсутні патофізіологічні основи для ураження периферійних нервів), 

появою фібринозних нальотів, набряком тканин шиї з розвитком шийного 

лімфаденіту. Гострий епіглотит, захворювання що характеризується розвитком 

набряку та запалення у ділянці надгортанника, а також пневмонія з 

бронхообстуктивним синдромом, алергічний стеноз гортані, ларингоспазм у 

дітей з рахітом та спазмофілією, сторонні тіла у дихальних шляхах, 

постінтубаційні стенози гортані – ось не повний перелік захворювань, з якими 

слід диференціювати гострий стенозуючий ларинготрахеїт у дітей раннього 

віку [ 10, 37]. 

Розвиток ГСЛТ характеризується гострим початком, зазвичай вночі, що 

пояснюється особливостями діяльності парасимпатичної нервової системи, та 

характеризується розвитком інспіраторної задишки, грубим сухим або 

«гавкаючим» кашлем та охриплим голосом. ГСЛТ розвивається на тлі ГРВІ, як 

правило на 2-гу-3-тю добу від початку захворювання, інколи можливі і пізніші 

терміни розвитку хвороби (5-6 доба). Наростання задишки та перехід 

інспіраторної задишки у змішану зазвичай дає підстави думати про залучення 

в процес нижніх дихальних шляхів, що є ознакою прогресування важкості 

хвороби [1, 200].  Згідно рекомендації МОЗ України виділяють чотири ступені 

стенозу гортані. І ступінь компенсований стеноз гортані (стадія крупозного 

кашлю), ІІ ступінь субкомпенсований стеноз (стенотична стадія), ІІІ ст. - 

декомпенсований стеноз (передасфіктична стадія), ІV ступінь, асфіксія [ 8, 

165].  

В практичній педіатрії важливою є коректна діагностика ступеню 

вираженості стенозу гортані, без урахування етіологічного чинника розвитку 

захворювання, що є визначальною при призначенні допомоги дітям з ГСЛТ 
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[25]. Одним з методів швидкої оцінки ступеню вираженості стенозу гортані 

є використання шкал оцінювання.  

Впродовж останніх 20-ти років було запропоновано декілька методик, за 

допомогою яких проводили оцінку важкості стенозу гортані [6, 166, 167, 168], 

які, за характеристикою низки симптомів і показників, оцінених у відповідну 

кількість балів та їх сумою дозволяють оцінити важкість стенозу гортані чи 

важкість стенозу гортані у дітей з ГСЛТ.  

 Спільними для більшості цих методів є оцінка вираженості 

інспіраторної задишки, ступінь участі залучення допоміжної мускулатури у 

акт дихання. Одним з першим шкалу важкості стенозу гортані запропонував J 

James у 1969 році, у неї входило 5 показників окрім описаних пунктів у цю 

методику увійшло визначення ціанозу і дихальна недостатність.  

Наступні сім шкал, які були представлені впродовж 10 років, також 

включали вищеподані показники, приділяючи більшу увагу наявності ціанозу, 

оскільки ціаноз свідчить низьке надходження кисню у кров [6, 169], додатково 

пропонували характеризувати кашель та ступінь дихальної недостатності, 

Downes і Raphaely [170] – інспіраторні дихальні шуми.  

Впродовж цілого десятиліття лікарі апробували рекомендовані шкали 

оцінювання, проте було зрозуміло, що вони не є повноцінними та не в змозі 

повністю відобразити клінічні ознаки патологічного процесу в гортані. Було 

відзначено і особливості поведінкової реакції дітей під час перебігу 

захворювання встановлено зв’язок між рівнем свідомості та ступенем важкості 

стенозуючого ларинготрахеїту.  

З широким впровадженням інструментальних методів досліджень, вчені 

у оцінках важкості почали враховувати насиченість крові киснем. З 1978-х 

років Taussing зі співавторами [171] і Lockhart зі співавторми [172] вперше 

включили рівень свідомості, та ступінь насичення киснем крові, до шкали 

оцінки важкості стенозу гортані. У 1978 році вінцем багаторічних досліджень 

та апробацій стала широко відома і актуальна на нинішній день шкала оцінки 

Wesnley [173], яка об’єднала у собі 5 основних показників, що давали змогу 
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ефективно та швидко отримати повну інформацію про ступінь вираженості 

патологічного процесі у хворих з ГСЛТ та визначити адекватну і ефективну 

допомогу хворим. Шкала Wesnley включала в себе наступні показники: 

задишка, залучення допоміжної мускулатури у акті дихання рівень свідомості, 

стан насичення киснем крові, а точна градація окремих показників дозволила 

коректно визначити ступінь важкості стенозу гортані. Цей метод був відносно 

простим, доступним, зрозумілим, швидким, це дозволило його широко 

запровадити на усіх рівнях надання медичної допомоги дітям. 

Наприкінці 80-х та 90-х років були спроби запровадити інші методики 

швидкого визначення ступеню вираженості патологічного процесу, Leizig та 

співавтори запропонували додати визначення частоти дихання і сатурації крові 

[ 174], Geelhoed пропонував скоротити кількість показників для оцінки 

важкості стенозу гортані лише до двох [175], а саме задишки та участі 

допоміжної мускулатури у акті дихання, Godden [176] зі співавторами 

спробував додати оцінку респіраторного дистресу. Проте запропоновані 

інновації не мали практичного значення, оскільки не повністю відображали 

стан вираженості патофізіологічного процесу при ГСЛТ. 

Однією з ефективних шкал виявилась шкала, запропонована A.Chan зі 

співавторами [177]. Шкала Chan об’єднує в себе 5 показників, окрім оцінки 

задишки, рівня залучення додаткової мускулатури, кольору шкірних покривів, 

рівня свідомості, насиченості крові киснем, які були запропоновані в шкалі 

Westley, дана шкала пропонує оцінку кашлю у дітей з симптомами гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту. Усі показники оцінюються в балах від 0 до 3 

балів і сумарна їх кількість становить 18. На наш погляд, як і на думку інших 

дослідників [178] дана шкала є більш досконалою, оскільки відображає весь 

спектр патофізіологічних зрушень, які відбуваються в організмі хворої дитини, 

і дозволяє отримати повноцінну інформацію про ступінь набряку слизової 

гортані, ступінь стенозу гортані та більш ретельно спланувати проведення 

адекватної терапії.  
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1.4  Принципи лікування дітей з гострими стенозуючим 

ларинготрахеїтом 

 

Впродовж останніх 20 років було представлено багато, іноді 

суперечливих, підходів до ефективної терапії ГСЛТ. Ці підходи передбачали 

застосування зволоженого кисню, кортикостероїдів, адреналіну, проте 

встановлено, що найбільша ефективність досягається застосуванням 

кортикостероїдів та, у важких випадках, інгаляційного епінефрину [10, 179, 

180]. 

В Україні, в основу протоколів та рекомендацій по лікуванню ГРВІ, 

ускладнених синдромом гострого стенозуючого ларинготрахеїту, покладено 

традиційні методи лікування та стабілізації стану пацієнта – це 

глюкокортикостероїди, спазмолітичні засоби, антигістамінні препарати, 

інгаляції з муколітиками, використання адреноблокаторів. Проте це лише 

заходи по стабілізації стану пацієнта, надійної етіотропної терапії ще досі не 

розроблено (окрім засобів прямої противірусної для лікування грипу таких - 

ремантадин, занамівір, озельтамівір) [ 8, 181]. 

Терапія глюкокортикостероїдами вважається підтвердженим, 

патогенетично обґрунтованим та рекомендованим методом лікування ГСЛТ у 

теперішній час [182, 183]. В експериментальних дослідженнях встановлено, 

що глюкокортикостероїди вірогідно знижували ступінь запалення та 

пошкодження клітин [10].  

Метааналіз рандомізованих досліджень показав, що пацієнти, які 

отримували кортикостероїди, мали значно швидший ефект та покращення 

стану, у порівнянні з групою контролю (пацієнти якої отримували стандартний 

комплекс лікування, проте без застосування глюкокортикостероїдів) [10]. 

Інший метааналіз 37 досліджень, показав, що у пацієнтів, котрим було 

призначено гюкокортикокортикостероїди, вірогідно швидше наступав регрес 

ступеня важкості стенозу, зниження частоти повторних госпіталізацій та 
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зменшувалась тривалість перебування у відділеннях невідкладної допомоги 

[184].  

У процесі досліджень, проведених групою авторів, були вивчені різні 

препарати глюклокортикостреїдів, дози способи уведення [185, 186, 187, 188]. 

У процесі досліджень було вироблено рекомендації до застосування 

дексаметазону у дозі 0,6 мг на кілограм маси тіла орально чи дом’язево та 

інгаляційного  будесоніду. Потенційною проблемою застосування 

глюклокортикостероїдів є їх імуносупресивний ефект, який може призводити 

до розвитку ускладнень у пацієнтів з інфекційною патологією [9, 186,189]. При 

дослідженнях проведених JD Cherry, виявлено, що при застосуванні малих доз 

глюкокортикостероїдів, короткими проміжками часу, у пацієнтів з проявами 

вірусного захворювання, хвороба не тривала довше у порівнянні з дітьми в 

котрих в комплекс терапії не входили препарати глюкокортикостероїдів. Та 

проблема ускладнень не виникала від моно-терапії малими дозами 

гормональних середників [10]. 

У лікуванні гострого стенозуючого ларинготрахеїту високим рівнем 

ефективності з позиції доказової медицини володіють глюкокортикостероїдні 

препарати (рівень доказовості А1 [ Russel K. Et al. 2004], препарати 

дексаметазону можна застосовувати парентерально, у вигляді інгаляцій чи 

ректальних супозиторіїв [ 163, 190, 191 ]. Одноразова доза інгаляційного 

дексаметазону покращувала стан дітей з легким ступенем стенозу гортані у 

порівнянні з плацебо [36].  

На сьогоднішній день існує багато публікацій та досліджень, котрі 

доводять, що застосування інгаляційного методу введення гормональних 

середників є більш ефективним ніж внутрішні способи введення. За даними 24 

рандомізованих плацебо контрольованих досліджень, опублікованих у 2009 

році, [36] які порівнювали введення інгаляційного будесоніду та системного 

дексаметазону, було показано, що застосування будесоніду суттєво знижувало 

(на 9%) число випадків, коли було необхідне введення адреналіну, а також 

впливало на термін надання невідкладної допомоги, як на до госпітальному так 
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і на етапі госпіталізації. Інгаляційне введення будесоніду через небулайзер 

в сукупності з лазолваном також ефективно зменшує вираженість стенозу 

гортані при гострому стенозуючому ларинготрахеїті [192]. 

Ефективність антибіотикотерапії хворим з ГСЛТ не доведена, окрім 

випадків укладення бактерійною інфекцією [36, 163]. На сьогоднішній день 

фахівці сходяться на думці, що застосування антимікробних препаратів при 

вірусній етіології ГСЛТ показано лише у випадку розвитку бактерійних 

ускладнень. Антибактерійні препарати показані і при бактерійній етіології 

захворювання, в тому числі при ГСЛТ, які зумовлені внутрішньоклітинними 

збудниками (хламідія, мікоплазма) і у дітей з обтяженим преморбідним фоном 

та супутньою хронічною патологією ЛОР- органів  [1, 10]. 

Використання інгаляційного адреналіну ретельно вивчалось та 

досліджувалось впродовж тривалого часу [ 10, 182, 183, 193]. Останні 

контрольовані дослідженні з використання інгаляційного епінефрину (0,5 мл 

розчину епінефрину розведеного у 2,5 мл сольового розчину) під позитивним 

тиском показали позитивний, проте короткочасний ефект, який тривав близько 

двох годин. Наступні дослідження показали, що застосування таким способом 

епінефрину було значно ефективніше, від застосування цього препарату за 

методикою дихання під позитивним тиском на видиху. Пізніші дослідження 

також показали, що інгаляція L-епінефрину через небулайзер у розведенні 

1:1000, була значно ефективнішою від застосування суміші з епінефрином 

(епінкфрин розведений сольовим розчином) Також повторні інгаляції 

епінефрину були ефективнішими та знижували потребу у інтубації трахеї [10, 

194 ]. 

Вважається, що застосування епінефрину виправдане при важких станах, 

коли є загроза життю пацієнта [163]. При неефективності загальноприйнятого 

лікування та прогресуючій загрозі життю пацієнта в умовах інтенсивної 

терапії застосовують інтубацію трахеї чи трахеостомію. 

Щодо застосування антигістамінних препаратів у комплексному 

лікуванні ГСЛТ на сьогоднішній день існують різні погляди. Так, одні автори 
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вважають, що за умови алергічного компоненту у патогенезі розвитку 

стенозу гортані, доцільно застосовувати гіпосенсибілізуючі препарати такі як 

хлорпірамін [5, 8, 195]. Згідно даних рандомізованого подвійного 

палацебоконтрольованого дослідження встановлено, що застосування 

антигістамінних препаратів у комбінації з анттипіретиками та противірусними 

препаратами, при гострих респіраторних вірусних інфекціях з проявами 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту, дозволила знизити важкість прояву 

захворювання на 33-73%.[196]. Інші ж автори стверджують, що препарат 

клемастин на відміну від феніраміну навпаки створює підвищену сухість та 

відчуття першіння в ротоглотці, а ефекту від застосування терфенадину взагалі 

не відзначалось. 

Згідно сучасних літературних даних, зустрічаються рекомендації щодо 

застосування ряду інших препаратів та їх комбінацій для терапії ГСЛТ. 

Зокрема це інгаляції протинабряковою сумішшю, об’ємом 2 мл на одну 

інгаляцію (1 мл 5% ефедрину + 1 мл 0,1% адреналіну + 0,3 мл 0,1% атропіну + 

1мл 1% дімедролу + 15 мл фізіологічного розчину), з включення до терапії 

антигістамінних засобів, аскорутину, фуросеміду, заспокійливих засобів та 

глюкокортикостероїдів [8]. Таку схему лікування рекомендують дітям з ГСЛТ, 

при стенозах гортані І – ІІ ступеня. 

У випадку розвитку захворювання, спричиненого вірусом грипу А та В, 

повинно бути вирішено питання щодо використання етіотропої терапії, 

наприклад препаратів інгібіторів нейрамінідази у процесі лікування, однак 

даних за вплив ліків на вираженість симптомів стенозу гортані немає [197]. 

Враховуючи зміни цитокінового профілю та імунного статусу, які 

характері для гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, а саме, 

гіпокомпенсаторної реакції імунної системи, спостерігається при  набряковому 

та гіперсекреторному варіантах перебігу стенозу гортані, існує думка, про 

необхідність включення до терапії імуномоделюючих лікарських засобів, 

особливо таких, які впливають на дану ланку імунного захисту [12, 198]. 
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Впродовж 20 століття, наріжним каменем спотикання у лікування 

ГСЛТ стало застосування зволоженого повітря, проте нещодавно ефективність 

такої терапії було поставлено під сумнів [182, 183]. В останніх дослідженнях 

[199], порівнюючи ефективність 100% зволоженого повітря та 40% 

зволоженого повітря, при диханні маскою у дітей з середнім ступенем 

важкості стенозу гортані не було відмічено суттєвих відмінностей [10]. У двох 

інших невеликих дослідженнях пацієнти контрольної групи отримували 

інгаляційно сольовий розчини і також спостерігалось покращення по шкалі 

оцінювання ступеня важкості стенозу гортані [10]. Проте зважаючи, що 

дослідження включали неоднакові групи, неможливо сказати чи покращення 

залежало саме від застосування зволоженого повітря [10]. Нещодавнє 

порівняльне дослідження Cochrane Collaboration, прийшли до висновку, що 

немає достовірних доказів того, що зволоження повітря призводить до 

істотного поліпшення стану пацієнтів [36].  

Застосування ж оральних деконгестантів та зволожувачів, є досить 

розповсюджений метод у дитячій практиці, проте ефективність його не 

доведена [10] 

Діти з середньо-важким та важким ступенем стенозу гортані чи гіпоксії 

(коли рівень сатурації рівний або нижчий 92%) повинні отримувати кисень [ 

10] . Призначення хворим суміші гелію з киснем (геліокс), було відображено у 

поодиноких дослідженнях, і показало позитивні результати, які полягали у 

покращенні стану пацієнтів, які були госпіталізовані з діагнозом ГСЛТ  [10]. 

Згідно ряду досліджень застосування β2- агоністів при крупі 

патогенетично не виправдане [10]. 

Підводячи підсумок вивченого нами матеріалу ми  можемо сказати,   що 

у доступних сучасних літературних джерелах, немає єдиних поглядів, які у 

повній мірі могли б відобразити патогенез розвитку захворювання, 

формування рецидивів та ускладнень.  Висока розповсюдженість гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів у дитячому віці, важкість перебігу хвороби, а 

також необхідність надання невідкладної медичної допомоги дітям з крупами, 
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схильність до рецидивування, можливість приєднання бактерійної флори та 

розвиток ускладнень, які можуть призвести до летального наслідку, 

визначають актуальність проблеми гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, що 

обумовлює широку необхідність поглибленого вивчення різноманітних 

аспектів розвитку та перебігу гострих стенозуючих ларинготрахеїтів серед 

дітей  [ 2, 32].  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Характеристика обстеженого контингенту дітей 

 

У відповідності до напряму нашої роботи та для дослідження 

поставлених цілей і завдань проведено комплексне дослідження та аналіз 

клінічних, та серологічних особливостей перебігу гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту у 124-ох дітей віком від 6 до 36 місяців життя. Усі діти 

перебували на стаціонарному лікуванні в І діагностичному відділенні (зав. від. 

Гайдук І.Б.) та відділенні інтенсивної терапії (зав. від. Токарєв В.П.) Львівської 

обласної інфекційної клінічної лікарні. Дослідження виконувалось впродовж 

2013-2016 років.  

Під спостереженням у І-му діагностичному відділенні Львівської 

обласної інфекційної клінічної лікарні перебувало 124 дитини. У відповідності 

до того, чи процес стенозу гортані розвинувся вперше або повторно усі 

пацієнти були розподілені на три групи: до групи 1 віднесено дітей, які 

госпіталізовані з діагнозом ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який 

виник вперше у житті- 80 осіб ( група 1), до групи 2 ми віднесли дітей, які 

госпіталізовані з діагнозом ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який 

відмічався в анамнезі життя пацієнта попередньо один або більше разів - 26 

дітей. У групу порівняння увійшли 18 дітей з гострою респіраторною вірусною 

інфекцією, гострим ларинготрахеїтом без синдрому стенозу гортані (група 

порівняння).  

Методом анкетування пацієнтів,  та при аналізі медичних карт 

стаціонарного хворого, які були під спостереженням, було з’ясовано, що 

протягом наступних 12 міс від часу госпіталізації у стаціонар з ГСЛТ  повторні 

випадки ГСЛТ при ГРВІ було діагностовано у 32 пацієнтів (у 30,19±4,46%). 
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Найвища захворюваність у групі 1 спостерігалась серед хлопчиків 

віком 12-24 міс, та серед дівчаток у цієї ж вікової групи. У групі 2 найчастіше 

хворіли хлопчики віком 12-24 міс. та  віком 24-36 міс., серед дівчаток 

найбільша кількість випадків спостерігалась у віковій групі 24-36 міс.  У групі 

порівняння прослідковувались аналогічні вікові закономірності. 

Співвідношення між хлопчиками а дівчатками в групі 1 було 3:1, в групі 2 – 

2,7:1, в групі порівняння – 2,6:1. (табл. 2.1, 2.2). 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл дітей  групи 1(первинні стенози гортані), групи 2 (повторні стенози 

гортані) та групи порівняння за статтю 

 

Групи дітей 

Стать дітей 

Хлопчики Дівчатка 

Абс % Абс % 

Група 1 (n=80) 60 75 20 25 

Група 2 (n=26) 19 73,08 7 26,92 

Група порівняння 

(n=18) 

13 72,22 5 27,78 

 

На момент госпіталізації середній вік дітей групи І становив 

27,01±1,05міс., і був достовірно вищим від середнього віку дітей групи 

порівняння – 26,25±1,13міс. (р <0,05). У групі 2 середній вік дітей становив 

30,81±1,51 міс., і також достовірно перевищував аналогічний показник у 

пацієнтів групи порівняння (р <0,05). Відповідно кількість дітей віком 24-36 

міс у групі 1 та групі 2 перевищувала кількість дітей віком до 2-ох років, при 

чому у групі 2 згадані вікові відмінності були статистично достовірними. У 

групі порівняння більшість хворих були віком 12-24 міс. (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Розподіл дітей за статтю, залежно від віку у дітей групи 1(первинні стенози 

гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та групи порівняння 

Показник Група 1 (n=80) Група 2 (n=26) Група порівняння 

(n=18) 

1 2 3 4 

Вікові 

групи (міс) 

Хлопчики 

(абс.,%) 

Дівчатка 

(абс., %) 

Хлопчики 

(абс.,%) 

Дівчатка 

(абс., %) 

Хлопчики 

(абс.,%) 

Дівчатка 

(абс., %) 

6-12 4  

(5,0%) 

3 

(3,75 %) 

0 0 0 0 

12-24 21 

(26,25%) 

10 

(12,5%) 

7  

(26,92%)  

0 8 

(44,44%) 

5  

(27,78%) 

24-36 32  

(40,0%) 

10 

(12,50%) 

12 

(46,15%)  

7 

(26,92%) 

5 (27,78%)  0 

Середній 

вік (М±m) 

27,01±1,051, 3 30,81±1,512 26,25±1,13 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Для оцінки ефективності запропонованої модифікації протоколу 

лікування з хворих  групи 1 і групи 2 було додатково сформовано 2 підгрупи: 

підгрупу з 26 пацієнтів (підгрупа А), а також підгрупу порівняння (підгрупа В) 

до якої увійшло 19 дітей. Дітям підгрупи А  призначали рекомбінантний 

альфа-2b-інтерферон, ректально, препарат застосовувався двічі на добу (через 

12 год.) впродовж 5-ти днів. Лікування рекомбінантним інтерфероном альфа-
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2b розпочинали з першого дня перебування хворих в стаціонарі. Пацієнти 

підгрупи В отримували лікування, відповідно до затверджених Протоколів 

діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей. До підгрупи А, підгрупи 

В було відібрано дітей з ГСЛТ при ГРВІ, яким не призначали препарати 

інтерферонів, індукторів інтерферонів, імуностимуляторів як на до 

госпітальному етапі лікування та протягом 30 днів до моменту захворювання. 

Дітям підгрупи А у комплексне лікування було включено рекомбінантний 

альфа-2b-інтерферон (Лаферобіон, ЗАО « БИОФАРМА», виробник Україна, 

сертифікат про державну реєстрацію препарату № 534/11-30020000 від 

21.02.11р. Наказ МОЗ України № 570 від 03.07.2013р). 

 

2.2  Методи дослідження 

 

2.2.1. методи клінічного обстеження хворих 

Для клінічного обстеження хворих було застосовано методику активного 

анкетування батьків пацієнтів. Було розроблену індивідуальну карту 

обстежуваного хворого, яка включала в себе такі розділи: 

-паспортні дані 

-дані анамнезу життя з детальними відзначенням особливостей народження, 

вигодовування, фенотипових особливостей алергологічного анамнезу та з 

урахуванням попередніх епізодів виникнення гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту. 

- дані епіданамнезу, - дані анамнезу захворювання 

Наступна частина включала скарги пацієнта на момент госпіталізації, 

детальний аналіз загального стану пацієнтів при госпіталізації до відділення. 

(наявність гарячки, наявність та характер задишки, колір шкірних покровів, 

наявність та інтенсивність кашлю, зміни голосу). Важкість стану пацієнтів 

оцінювали згідно з критеріями шкали, запропонованої  AKJ Chan [176], яку 

вони розробили на основі огляду та аналізу наявних на сьогоднішній день 

дев’яти шкал для оцінки важкості стану пацієнтів з стенозом гортані. [176]. 
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Шкала включає в себе наявність задишки, ретракції грудної клітки, 

наявність дихальних шумів, зміни кольору шкірних покровів, оцінку рівня 

свідомості, та прояви кашлю у пацієнтів. Усі симптоми оцінюються відповідно 

до кількості балів, котрі в подальшому сумуються та виводиться величина яка і 

відповідає ступеню важкості відповідно до шкали оцінювання. (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Шкала оцінки важкості стану пацієнтів з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом, за A. Chan, 2001 [176]. 

Симптоми 0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 

Стридор Немає Зі стимуляцією В спокої  Інспіраторно-

експіраторна 

задишка в спокої 

Ретракції 

грудної клітки 

Немає Незначно 

виражені 

Помірно 

виражені 

Виражені, участь 

допоміжної 

мускулатури у 

акті дихання 

Дихальні 

шуми 

Жорстке 

дихання 

Ослаблене 

дихання 

Різко 

ослаблене 

дихання 

Значно 

ослаблено, 

практично не 

вислуховується 

Колір шкірних 

покровів 

Не змінені Незначна 

мармуровість 

шкірних 

покривів 

Локальний 

ціаноз 

Різка блідість, 

ціаноз 

Рівень 

свідомості 

Не змінена Неспокій при 

стимуляції 

Постійна 

тривога чи 

неспокій без 

стимуляції 

Апатія, 

сонливість 

Кашель Немає Різкий, грубий Гавкаючий Безперервний 

кашель 
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Кожен показник оцінюється в балах від 0 до 3 балів, загальна сума 

балів згідно шкали більше 18. Відповідно сума менша 4 білів- оцінюється як 

компенсована стадія, або стеноз гортані І ступеня 5-6 балів стеноз гортані І-ІІ 

ступеня, 7-8 балів стеноз гортані ІІ ступеня, субкомпенсований перебіг, 8-9 

декомпенсований перебіг, важкий стеноз гортані  

Наступна частина карти пацієнта включала в себе дані лабораторних та 

інструментальних методів оцінки стану пацієнта, які проводились при 

поступленні хворого та в динаміці.  

 

2.2.2. Методи дослідження показників стану імунної системи пацієнтів 

 

Пацієнтам при поступленні, впродовж першої доби після госпіталізації, 

що відповідало 12-24 год. від початку захворювання, проводились забір 

загального аналізу крові, загального аналізу сечі, забір слизу з ротоглотки для 

бактеріологічного дослідження, забір слизу з носоглотки для вірусологічного 

дослідження, забір мокротиння для вірусологічного дослідження, забір фекалій 

для вірусологічного дослідження, забір венозної крові на визначення IL1β, IL4, 

IL6, IL10, IL17, забір венозної крові для визначення показників клітинного 

імунітету.  CD4+, CD 8+, CD 16+, CD 22+. На третю добу було проведено 

контроль загального аналізу крові пацієнтів. Проводилось рентгенографія 

органів грудної клітки при необхідності впродовж перших п’яти діб 

стаціонарного лікування.  

Показники загального аналізу крові визначалися у клініко-

діагностичному відділенні клініко-бактеріологічної лабораторії ЛОІКЛ (зав. 

віділенням п. Жидяк Н.М.). Бактеріологічні дослідження проводилися на базі 

бактеріологічного відділення клініко-бактеріологічної лабораторії (зав. 

відділенням п. Білавка В.В.).  

Посів слизу з ротоглотки для визначення наявності патогенної та 

умовно-патогенної флори, здійснювався тампоном на кров’яний агар (КА), 

сироватковий агар (СА) та шоколадний агар (ША) відповідно до наказу № 535 
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від 22.04.1986р. МОЗ СССР «Об унификации микробиологических 

(бактереологических) исследований применяемых в клинико-диагностических 

лабораториях лечебно-профилактических учереждений».  

Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки дітям проводилося 

на апараті HF-51, рентгенограми оцінювалися візуальним методом лікарями-

рентгенологами ЛОІКЛ (п. Олійник О.М. та п. Левицький О.Є).  

Терміни проведення клінічних, імунологічних та інструментальних 

досліджень вказано в таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 

Терміни виконання клінічних, імунологічних та інструментальних досліджень. 

Термін Вид клінічних, імунологічних та інструментальних досліджень. 

1-й день 

стаціонарн

ого 

лікування 

 

1.Загальний аналіз крові 

2.Забір слизу з носоглотки для визначення ДНК, РНК вірусів 

методом полімерної ланцюгової реакції  

3. Забір слизу з ротоглотки для визначення наявності патогенної та 

умовно-патогенної флори. 

4. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки за потреби. 

3-й день Повторний загальний аналіз крові  

1-3й день. 1.Забір крові з периферичної вени для визначення рівнів: IL1β, IL4, 

IL6, IL10, IL17. 

2.Забір крові для визначення показників клітинного імунітету: 

CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+. 

3. Забір крові для визначення INF-α i INF-γ. 

5-6й день Визначення INF-α i INF-γ (повторне) 

 

Наступна частина карти містила дані про проведення необхідних 

лікувальних заходів, використання відповідних медичних засобів 

(застосування антибіотиків, гормональних середників, седативних препаратів, 

спазмолітиків, десенсибілізуючих препаратів, муколітиків), інгаляційної 

терапії. Також вказувались дози та тривалість курсу лікування. Наступна 
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частина містила дані про перебування пацієнта у відділення інтенсивної 

терапії та комплекс необхідних лікувальних процедур, які застосовувались 

(оксигенотерапія, штучна вентиляція легень, седативна терапія).  

Заключна частина карти відображала катамнестичні дані, які виясняли у 

телефонному режимі, або при повторній консультації у лікаря ( дані про 

загальний стан пацієнта, терміни повного видужання, припинення кашлю та 

будь- яких ознак респіраторної інфекції, дані про можливі супутні 

захворювання у цей період).  

Дослідження гуморальної ланки імунної системи та рівні інтерферонів 

проводилось на базі лабораторно – імунологічного відділу регіонального 

центру алергології та клінічної імунології в складі Львівського обласного 

діагностичного центру, про що укладено тристоронню угоду (зав. 

лабораторією – Кріль І.Й.). Забір зразків крові проводився вранці натще, 

впродовж першої доби стаціонарного лікування, що відповідало 12-24 год. від 

початку захворювання.  

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

методом твердофазового імуноферментного аналізу («сендвіч» - варіант) за 

допомогою наборів тест-систем виробництва ЗАТ «Вектор-Бест» Росія. Із 

застосуванням моно- та поліклональних антитіл. При цьому застосовувався 

імуноферментний аналізатор SUNRISE TECAN, у якому для визначення 

оптичної щільності використано спектрофотометр вертикального сканування, 

що дозволяє визначення оптичної щільності у двохвильовому режимі: при 

основній довжині хвилі 450 нм та довжині порівнюваної хвилі в діапазоні 620-

655 нм. Мінімально доступна достовірна концентрація IL1β, яка визначається 

набором 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. Чутливість методу при визначенні 

інтерлейкіну-6 не перевищує 0,5 пг/мл, діапазон вимірювальних концентрацій 

0-300 пг/мл. При визначенні інтерлейкіну -10 чутливість методу не 

перевищувала 1пг/мл, діапазон вимірювальних концентрацій 0-500 пг/мл. 
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Чутливість методу при визначенні інтерлейкіну-17 не перевищувала 2 

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

Оцінка клітинної ланки імунітету проводилась на базі Центральної 

Науково-дослідної лабораторії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького. (зав. лаб – проф. Кузьмінов Б.П.). 

Досліджувались такі імунокомпетентні клітини : CD3+(загальний рівень зрілих 

Т-лімфоцитів), CD4+ (Т-хелпери/ індуктори),  CD8+ (Т-цитотоксичні 

лімфоцити/Т-кілери) CD16+ ( природні кіллерні клітини NK-клітини/ природні 

цитотоксичні клітини / «нульові» клітини), CD22+ (зрілі В-лімфоцити), за 

допомогою еритроцитів, на яких адсорбовані моноклональні антитіла проти 

рецепторів CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ (Новиков Д.К., 2001) (табл. 

2.5.) [200].  

Таблиця 2.5 

Показники субпопуляцій лімфоцитів у крові дітей віком 1-6 років. 

Субпопуляції 

лімфоцитів 

Нормальні значення 

M -95% +95% 

CD 3+ (×109/л) 3,04 1,61 4,23 

CD4+ (×109/л) 1.8 0,9 2,86 

CD8+ (×109/л) 1,18 0,63 1,91 

CD22+(×109/л) 1,1 0,7 1,3 

CD16+ (×109/л)  0,42 0,3 0,7 

Лімфоцити (×109/л) 4,06  2,40  5,81  

CD4:CD8 1,4 1,0 2,1 

 

Використовували діагностичні тест-системи науково-виробничої 

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

даних визначених субпопуляцій лімфоцитів, використовувались референтні 

показники у здорових дітей, які наведені у літературі [ 134] 

Кількісне визначення рівня гамма-інтерферону у сироватці крові 

проводилось методом твердофазового «сендвіч»- варіанту імуноферментного 
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аналізу із застосуванням моно- та поліклональних антитіл до гамма-

інтерферону людини [135]  за допомогою набору « гамма- Интерферон –ИФА-

БЕСТ» (ЗАТ «ВЕКТОР_БЕСТ», Росія), при цьому застосовувався 

імуноферментний аналізатор STAT FAX PLUS 303, в якому для визначення 

оптичної щільності використано спектрофотометр вертикального сканування, 

що дозволяє визначення оптичної  щільності в двохвильовому режимі при 

основній хвилі 620-655нм. Продуктивність методу не перевищує 8%, 

чутливість становить 0-2 пг ІНФ-γ/мл з діапазоном вимірюваних концентрацій 

0-100 пг/мл. Контрольними концентраціями сироваткового γ-інтерферону 

слугували показники інтерферонового статусу здорових дітей (що 

відповідають за віком та статтю досліджуваним групам) в межах 166,0±37,8 

пг/мл [135]. Гамма-інтерферон володіє противірусною та туморацидними 

властивостями; активує моноцити та макрофаги, NK- клітини, проліферацію та 

диференціонування цитотоксичних Т-лімфоцитів, подавляє розмноження 

вірусів у клітинних, посилює противірусну активність альфа-інтерферону. 

Визначення рівня альфа-інтерферону у крові проводилось за допомогою 

методу твердофазвого « сендвіч»-варіанту імуноферментного аналізу [135]  за 

допомогою набору « гамма- Интерферон –ИФА-БЕСТ» (ЗАТ 

«ВЕКТОР_БЕСТ», Росія), при цьому застосовувався імуноферментний 

аналізатор STAT FAX PLUS 303, в якому для визначення оптичної щільності 

використано спектрофотометр вертикального сканування, що дозволяє 

визначення оптичної  щільності в двохвильовому режимі при основній хвилі 

620-655нм. Продуктивність методу не перевищує 8%. Чутливість методу не 

більше 5 пг/мл при діапазоні вимірювальних концентрацій 25-500 пг/мл. 

Контрольними рівнями концентрації сироваткового альфа-інтерферону були 

показники інтерферонового статусу здорових дітей, які коливалися в межах 

167,0±17,0 пг/мл.  
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2.2.3. Вірусологічні та бактеріологічні методи дослідження 

 

Виявлення та ідентифікацію вірусів проводили на базі наукової-

діагностичної лабораторії кафедри вірусології Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ. (Завідувач лабораторії д. 

мед. наук., доц. Кукало О.В.) Використовували методику мультикомплексної 

полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, застосовували набір 

реагентів «АмпліСенс ГРВІ-скрин-FL, варіант FRT», («АмпліСенс», Росія) для 

виявлення збудників гострих респіраторних вірусів людини: респіраторно-

сенцитіального (hRsv) вірусу, вірусів парагрипу 1-4 типів (hPiv1-4), 

аденовірусів В, С, Е  (hAdv), коронавірусів (hCov), риновірусу (hRv), 

метапневмовірусу (hMpv), бокавірусу людини 1 типу (hBov), а також вірусів 

грипу А та В (influenza virus A\B) та  Mycoplasma pneumonia Chlamydia 

pneumonia. Ампліфікацію здійснювали на Rotor G 6000 « Corbet Research» 

(Австралія). 

 

2.2.4. Статистичні методи дослідження 

 

Усі отримані результати обробляли за допомогою параметричних і 

непараметричних методів статистичного аналізу [203, 202]. 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 [202], для 

одночасного аналізу трьох і більше вибірок використовували пост-хок тест 

Dunett. Отримані дані з нормальним розподілом представлені у вигляді 

середніх величин (М±SD). Дані, з розподілом відмінним від нормального, у 

вигляді Ме (25,75) - медіана, 25% і 75% квантиль. У разі нерівномірного 

розподілу ознак дocтовірніcть визначали з використанням непараметричного 

тесту Mann-Whitney. Порівняння часток проводили згідно t-критерію 
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Стюдента та ксі-квадрату. Відмінності вважали достовірними при значенні 

р<0,05. Для розрахункуризику повторного розвитку ГСЛТ у детей перших 3-х 

років життя використано методи мультифакторіальної та логістичної регресії.  

Статистичний аналіз проводився з використанням програм - Statistica for 

Windows v. 8.0 (StatSoft, USA),  MS Exel 2010. 

Відповідно до ухвали комісії з питань біоетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького ( протокол 

засідання № 10 від 15 грудня 2014 року) в якій зазначено, що методи 

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

науково обґрунтованими , відповідають принципам Гельсінської декларації з 

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

біомедицину (1997р.) та вимогам чинного законодавства України. При 

виконанні даної науково дослідної роботи було дотримано усі права та 

інтереси  учасників дослідження відповідно до загально-прийнятих норм 

моралі, етики та деонтології. Застосовані медичні препарати та лабораторно-

інструментальні методи досліджень сертифіковані та дозволені до 

використання у лікувально-профілактичних закладах України.  
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Гайдуку І.Б. – зав. І-го діагностичного відділення ЛОІКЛ; 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНОГО 

ЛІКУВАННЯ У СТАЦІОНАРІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ 

СТЕНОЗУЮЧИЙ ЛАРИНГОТРАХЕЇТ 

 

3.1 Клініко-епідеміологічні особливості перебігу гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту у дітей раннього віку  

 

Під спостереження у І-му діагностичному відділенні Львівської обласної 

інфекційної клінічної лікарні перебувало 124 дитини. У відповідності до того, 

чи процес стенозу гортані розвинувся вперше чи повторно усі пацієнти були 

розподілені на три групи: до групи 1 віднесено дітей, які госпіталізовані з 

діагнозом ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який виник вперше у 

житті - 80 осіб, до групи 2 ми віднесли дітей, які  госпіталізовані з діагнозом 

ГРВІ, гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який виникав повторно - 26 дітей. 

У групу порівняння увійшли 18 дітей з гострою респіраторною вірусною 

інфекцією  без стенозу гортані (група порівняння).  

З анамнезу встановлено, що 14 дітей (11,29±2,84%), які були під 

спостереженням, народилися від вагітності, яка перебігала з ускладненнями, 

24 дитини (19,35±3,55%) народилося в результаті ускладненого перебігу 

пологів  з них 7 дітей (38,89±11,49%) з групи порівняння, та 3 дітей 

(11,54±6,27%) з групи 2 (табл. 3.1, 3.2).  

При аналізі маси та зросту при народженні, виявлено достовірну нижчу 

масу тіла при народженні дітей групи 1, порівняно з пацієнтами, які увійшли у 

групу 2 і групи порівняння.  
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Таблиця 3.1 

Показники маси та зросту при народженні 

Показник Група 1(n=80) Група 2 (n=26)  Група 

порівняння 

(n=18)  

Маса при народженні (г) 3276,58±155,581

,3  

3433,48±137,25  3373,50±182,88  

Зріст при народженні (см) 51,59±0,32 52,00±0,65 52,00±1,64 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно. 

 

Стигми дисембріогенезу (незрощення верхнього піднебіння та верхньої 

губи, відкрите овальне вікно) відзначались у 1 (3,85±3,77%) пацієнта групи 2 

та 2 (2,5±1,75%) хворих групи 1. Встановлено, що 6 дітей (23,08±8,26%) з 

групи 2, що є найвищим показником, мали обтяжений спадковий анамнез – 

хронічні бронхолегеневі захворювання серед родичів першої лінії, у групі 1 ці 

особливості з’ясовано у 11 хворих (13,75±3,85%), у групі порівняння – у 2 

дітей  (11,11±7,41%).  

У всі групи увійшли пацієнти, які перенесли гострі бронхолегеневі 

захворювання (часті бронхіти з бронхообструктивними синдромами, 

пневмонії) впродовж першого року життя, проте найвищий їх відсоток 

відзначався у групі порівняння - 16,67±8,87%  та у групі 1 – 15,0±3,99%. 

Дітей з відставання у фізичному та психічному розвитку впродовж 

першого року життя у групі 1 - групі порівняння не було (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Дані анамнезу життя пацієнтів  зі стенозом гортані у дітей групи 1(первинні 

стенози гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та групи порівняння 

Дані анамнезу життя Група 1(n=80) Група 2 (n=26)  Група 

порівняння 

(n=18)  

Ускладнені пологи  

(абс., в %)  

14  

(17,5±4,25%) 

3 

 (11,54±6,27%) 

7 

 (38,89±11,49%) 

Обтяжена вагітність  

(абс., в %) 

10 

 (12,5±3,70%) 

2 

 (7,69±5,23%) 

2  

(11,11 ±7,41%) 

Гармонійний фізіологічний 

розвиток до року (абс., в %) 

74 

 (92,5±2,94%) 

25 

(96,15±3,77%) 

16 

(88,89±11,11%) 

Бронхолегеневі захворювання 

у віці до 1 року (абс., в %) 

12  

(15,0±3,99%) 

 3 

(11,54±6,27%) 

3  

(16,67±8,78%) 

Обтяжена спадковість  

(абс., в %) 

11 

(13,75±3,85%) 

6  

(23,08±8,26%) 

2  

(11,11±7,41%) 

Стигми дисембріогенезу 

(абс., в %) 

 2  

(2,50±1,75%) 

1  

(3,85±3,77%) 

0 

Обтяжений алергологічний 

анамнез 

21  

(26,25± 4,92%) 

6  

(23,08±8,26%) 

5 

(27,78±10,56%) 

 

Близько чверті пацієнтів у  всіх групах мали алергічні захворювання 

(алергічні реакції на продукти харчування, медикаменти, полінози) впродовж 

життя (табл. 3.2).  

Тривалість перебування на виключно грудному вигодовуванні дітей 

групи 2 у середньому становила 6,44±1,39 міс. і цей показник був достовірно 

нижчий (p<0,05), ніж у дітей групи 1 (8,46±0,89 міс.) та групи порівняння 

(8,00±2,56 міс.) Тривалість перебування на змішаному вигодовування дітей 
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групи 1 була достовірно коротшою порівняно  з пацієнтами групи 2 та 

групи порівняння (р<0,05). (табл. 3.3.) 

Таблиця 3.3 

Вигодовування впродовж першого року життя року 

Показник Група 1(n=80)    Група 2 (n=26)   Група порівняння 

(n=18)   

1 2 3 4 

Грудне вигодовування 

(міс) 

8,46±0,891,3 6,44±1,392 8,00±1,56 

Змішане 

вигодовування (міс) 

5,84±0,141,3 6,38±0,302 6,13±0,13 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Середня частота захворюваності на ГРВІ дітей групи 1 та групи 2 віком 

до 1 року, від року до двох та до трьох річного віку достовірно (p<0,05) 

перевищувала цей показник у дітей групи порівняння (табл. 3.4) 

Таблиця 3.4  

Кількість випадків ГРВІ впродовж перших трьох років життя дитини 

Показник Група 1 (n=80) Група 2 (n=26) Група порівняння 

(n=18) 

ГРВІ до 1 року 2,06±0,121,3 2,31±0,382 1,88±0,13 

ГРВІ до 2 років 2,15±0,141,3 2,64±0,262 1,86±0,40 

ГРВІ до 3 років 1,45±0,201,3 2,22±0,382 1,00±0,80 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 
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показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи 

порівняння; 3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Встановити джерело інфікування дітей вдалося лише у 56 (45,16±4,47%) 

випадках від загальної кількості пацієнтів, серед них у групі 1 та групі 

порівняння джерелом інфекції переважно були батьки та родичі, які 

проживали в одній квартирі разом з обстежуваними дітьми. У групі 2, в 9 

(60±12,65%)  випадків джерелом інфекції були діти, які перебували у 

організованих дитячих колективах, які відвідували пацієнти перед 

захворюванням (табл. 3.4.). 

 

Таблиця 3.5 

Епідеміологічні особливості ГСЛТ при ГРВІ у дітей  

Показник Група 1 (n=80) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=26) 

(абс, у %) 

Група порівняння 

(n=18) (абс, у %) 

Епідеміологічний 

анамнез встановлений 

34 (42,5±5,53%) 

 

15 (57,69±9,69%) 7 (38,89%±11,49%) 

Епідеміологічний 

анамнез не 

встановлено 

46 (57,5±5,53%) 11 (42,31±9,69%) 11 (61,11±11,49%) 

Ймовірне джерело інфікування 

Батьки, члени родини 26 (76,47±7,27%) 6 (40,0±12,65%)  18 (100%)  

Діти з організованого 

колективу 

8 (23,53±7,27%) 9 (60,0±12,65%) - 

 

При детальному аналізі клінічних симптомів перебігу гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту у обстежуваних дітей виявлено, що охриплість 

голосу та кашель спостерігався у всіх пацієнтів, при цьому сухий кашель 

частіше відмічено у дітей (30 пацієнтів 37,5±5,41%) з стенозом, що виник 

вперше (група 1). На фоні сухого кашлю найчастіше - у 18 пацієнтів 
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(69,23±9,05%) пацієнтів із групи 2 (діти з повторним стенозом) реєстрували 

грубий «гавкаючий» кашель. У дуже незначного відсотку пацієнтів 

спостерігався вологий кашель: у груп дітей групи 1 у 5,0±2,44%, у дітей групи 

2 – у 3,85±3,77%. 

Насиченість киснем крові була на задовільному рівні в усіх групах, та її 

показники у групі 1 та групі 2 становили в середньому 95,94±0,25% - 

95,88±0,50% і водночас були достовірно нижчими, у порівнянні з групою 

порівняння 97,25±0,53% ( p<0,05) (табл.3.6).  

 

Таблиця 3.6 

Порівняльна частота клінічних симптомів захворювання у дітей групи 1  

(первинні стенози гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та групи 

порівняння  

Клінічний симптом Група 1 (n=80) 

 

Група 2 (n=26) 

 

Група порівняння 

(n=18) 

1 2 3 4 

Гарячка (абс, у %) 58 (72,5±4,99%) 15 (57,69±9,69%) 11 (61,11±11,49%) 

Сухий кашель  

(абс, у %) 

30 (37,5±5,41%) 7 (26,92±8,7%) 6 (33,33±11,11%) 

Вологий кашель  

(абс, у %) 

4 (5,0±2,44%) 1 (3,85±3,77%) 0 

«Гавкаючий» 

кашель  (абс, у %) 

46 (57,5±5,53%) 18 (69,23±9,05%) 11 (61,11±11,49%) 

Охриплість голосу 

(абс, у %) 

67(83,75±4,12%) 19 (73,08±8,7%) 14 (77,78±9,8%) 

Голос не змінений 13 (16,25±4,12%) 7 (26,92±8,7%) 4 (22,22±9,8%) 

Риніт (абс, у %) 45 (56,25±5,55%) 13 (50,0±9,81%) 14 (77,78±9,8%) 

 Киснева сатурація 

(M±SD) 

95,94±0,251,3 95,88±0,502 97,25±0,53 
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Продовження таблиці 3.6 

1 2 3 4 

Психоемоційно 

стабільність  

(абс, у %) 

36 (45,00±5,56%) 11 (42,31±9,69%) 11 (61,11±11,49%) 

Психоемоційне 

збудження  

(абс, у %) 

41 (51,25±5,59%) 13 (50±9,81%) 7 (38,89±11,49%) 

Психо-емоційна 

загальмованість  

(абс, у %) 

3 (3,75±2,12%) 2 (7,69±5,23%) 0 

 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Зміни в психо-емоційному стані дітей характерні для гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів, і відмічались у всіх групах: серед них 

неспокоєм вирізнялись діти з групи 1 (спостерігалося у 41 випадку, 

51,25±5,59%), та групи 2 (13 дітей, 50,0±9,81%); психо-емоційна стабільність, 

яка не відрізнялась від звичної, реєструвалась у 11 (61,11±11,49%) пацієнтів з 

групи порівняння, цей показник був нижчим у попередніх двох групах; 

сопорозний стан у хворих реєструвалась в поодиноких випадках, лише у 

пацієнтів з ознаками стенозу гортані важкого ступеня, найчастіше у дітей 

групи 2. (табл. 3.5). 

Відповідно до наших спостережень, ГРВІ і ГЛСТ у частини пацієнтів 

перебігали без підвищення температури тіла; відсутність гарячки здебільшого 

ми реєстрували у дітей з стенозом гортані, який виник повторно (у 
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42,30±9,69%). Гіпертермія, впродовж перших трьох діб захворювання, на 

рівні 38-390С, найчастіше спостерігалась у пацієнтів групи 1 (27 дітей, 

33,75±5,29%), однак високо фебрильні показники температури тіла найчастіше 

(у 27,78±10,56%) відмічено у пацієнтів, у яких не було ознак стенозу гортані 

(група порівняння, табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Розподіл показників температури тіла у обстежених дітей 

Показник Група 1 (n=80) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=26)  

(абс, у %) 

Група порівняння 

(n=18) 

 (абс, у %) 

До 370С  22 (27,5±4,99%) 11 (42,30±9,69%) 6 (33,33±11,11%) 

37-380С 16 (20,0±4,47%) 6 (23,08±8,26%) 5 (27,78±10,56%) 

38-390С 27 (33,75±5,29%) 7 (26,92±8,7%) 2 (11,11±7,41%) 

>390С 15 (18,75±4,36%) 2 (7,69±5,23%) 5 (27,78±10,56%) 

 

Достовірно вища температура тіла, впродовж перших трьох діб 

захворювання, реєструвалась у пацієнтів групи порівняння (в середньому 

37,83±1,37С°, p<0,05), порівняно з температурою тіла у дітей з групи 2 (в 

середньому 37,44±0,96°). 

Не виявлено достовірних відмінностей у проміжку часу між першими 

симптомами ГРВІ і розвитком стенозу гортані в пацієнтів групи 1 та групи 2, 

так стеноз гортані у дітей групи 1 розвинувся в середньому за 1,89±0,12 днів 

від появи перших симптомів ГРВІ,  у дітей групи 2  - 1,81±0,16 днів .  

У пацієнтів із групи 1 захворювання тривало достовірно коротше, в 

середньому 5,89±2,82 дні, у порівнянні з групою порівняння, є достовірна 

різниця у тривалості захворювання у групах 2 і групі порівняння (табл. 3.8). 

Діти з групи 1, достовірно скоріше були госпіталізовані у стаціонар,  

порівняно з дітьми із групи 2 та групи порівняння. Спостерігались відмінності  
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і між тривалістю перебування на стаціонарному лікування пацієнтів різних 

груп. Так пацієнти групи 2, достовірно довше - 3,50±0,87 дні (р<0,05) 

перебували на стаціонарному лікуванні, аніж пацієнти групи порівняння та 

групи 1 (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Основні показники тривалості хвороби у дітей групи 1(первинні стенози 

гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та групи порівняння 

Параметри Група 1 

(n=80) 

Група 2 (n=26) 

 

Група порівняння 

(n=18) 

Період від появи перших 

симптомів ГРВІ до 

розвитку стенозу, дні 

1,89±0,121,3 1,81±0,162 - 

Тривалість симптомів 

стенозу гортані, дні 

2,51±1,771,3 2,04±0,962 - 

Тривалість хвороби 

загалом, дні 

5,89±2,821,3 6,0±3,74 7,38±2,33 

Діапазон тривалості 

хвороби, дні 

2-18 2-20 4-11 

Тривалість перебування у 

стаціонарі, дні 

3,23±0,321,3 3,50±0,872 2,50±0,50 

 

Примітки: Достовірні різниці між трьома групами встановлено пост-хок 

тестом Dunett 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

При госпіталізації важкість стенозу гортані, оцінена за шкалою Chan у 

дітей з групи 1 (7,91±3,67 бали) та групи 2 (8,12±3,89 бали) достовірно не 

відрізнялась. Однак, встановлено, що у дітей групи 2 важкість стенозу гортані 
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залежить від кількості попередніх випадків стенозу гортані. Так у пацієнтів 

з другим випадком стенозу гортані важкість стенозу гортані за шкалою Chan 

становила 9,33+1,46 бали (p<0,05, порівняно з показником групи 1 - 10,11±2,44 

бали), другий і наступні випадки стенозу гортані були достовірно легшими: 

важкість стенозу гортані при стенозу гортані, який виникнув третій раз 

становила 7,13±2,38 бали, четвертий, п’ятий рази – 6,44±1,19 бали (p<0,05). 

Цю закономірність відображає достовірний негативний кореляційний зв'язок 

між кількістю випадків ГСЛТ і важкістю стенозу, оціненого за шкалою Chan: 

r= - 0,326, p=0,04. 

Встановлено, що серед випадків групи 1 (госпіталізовані з першим 

епізодом ГСЛТ) важкий ступінь стенозу, за шкалою Chan, виявлено у 

59,49±5,52% випадках; серед дітей з групи 2 (у яких даний епізод хвороби - 

повторний), важкий перебіг ГС виявлено у 83,33±10,71% пацієнтів. У дітей, які 

госпіталізовані з третім, четвертим, п’ятим випадками ГСЛТ важкий ступінь 

стенозу (з оцінкою за шкалою вище 6 балів) було діагностовано достовірно 

рідше у 33,32±9,92% та 37,50±7,11% випадків (рис. 3.1.). 

 

 

Рис. 3.1 Залежність важкості стану від кількості повторних епізодів 

виникнення стенозу гортані у дітей групи 2.  
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Представлені закономірності не були пов’язані з віком пацієнтів, так 

середній вік дітей з першим випадком ГСЛТ становив 26,11±3,18 міс, а третій 

випадок гострого стенозуючого ларинготрахеїту реєструвався у дітей в 

середньому у 30,02±2,91міс., достовірного кореляційних співвідношень між 

важкістю і віком встановлено не було.  

Встановлено позитивний кореляційний зв'язок між важкістю стенозу і 

тривалістю періоду часу від появи перших симптомів респіраторної інфекції 

до розвитку ГСЛТ (r=0,623, p<0,01) у дітей групи 1 (з першим випадком 

крупу). У хворих з стенозом, який виникнув повторно - другий, третій, 

четвертий раз - ще більш чітко виражена закономірність згідно  з якою чим 

довше у дитини тривали симптоми ГРВІ до розвитку гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту – тим важчий був стан пацієнта при розвитку стенозу гортані, 

що підтверджено достовірним сильним кореляційним зв’язком r=0,876, 

p=0,003, (рис. 3.2) 

 

 

 

Рис. 3.2 Залежність важкості стану від проміжку часу між першими 

симптомами захворювання і розвитком гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту 
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3.2 Аналіз результатів лабораторних та інструментальних методів 

обстеження дітей раннього віку, хворих на гострий стенозуючий 

ларинготрахеїт 

При аналізі показників загального аналізу крові, встановлено, що рівень 

гемоглобіну був достовірно вищим у групі 2 у порівнянні з групою 1 та 

групою порівняння (p<0,05). Загальна кількість лейкоцитів периферичної 

крові, впродовж 12-24 год. від моменту захворювання, що відповідало в 

першій добі госпіталізації, у  дітей з групи 1 та була достовірно вищою від 

аналогічного показника у пацієнтів з групи 2 та групи порівняння (p<0,05) 

(табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Зміни в гемограмі в першу добу стаціонарного лікування  

Показник  Група 1 (n=80) Група 2 (n=26) Група порівняння 

(n=18) 

Гемоглобін (г/л) 119,03±12,023 125,38±9,722 116,75±2,55 

Загальна к-ть 

лейкоцитів (×109/л) 

10,14±4,34 3 9,12±4,662 7,53±3,40 

Юні (%) 0,10±0,03 - - 

Еозинофіли (%) 0,58±1,241,3 0,24±0,602 0,13±0,35 

Паличкоядерні 

нейтрофіли (%) 

13,53±8,431 12,15±7,99 10±6,55 

Сегментоядерні 

нейтрофіли (%) 

48,95±14,011,3 55,27±14,432 34,80±16,90 

Лімфоцити (%) 29,47±15,101,3 26,00±11,982 51,99±11,53 

Моноцити (%) 6,07±1,86 6,0±0,13 5,46±1,87 

ШОЕ (мм/год) 13,87±3,681,3 10,52±4,642 7,50±2,13 

 

Примітки: Достовірні різниці між трьома групами встановлено пост-хок 

тестом Dunett 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 



 63 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність 

різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи 

порівняння; 3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Середні значення кількості сегментоядерних нейтрофілів у пацієнтів 

групи 2 становили 55,27±14,43% і  достовірно перевищували аналогічні 

показники у дітей групи 1 і групи порівняння (p<0,05). Підвищення відносної 

кількості лімфоцитів спостерігалося лише у дітей групи порівняння (в 

середньому 51,99±11,53%), цей показник був достовірно вищим ніж у дітей 

групи 1 та групи 2 (p<0,05); рівні моноцитів дітей, які перебували під 

спостереженням, достовірно не відрізнявся. Швидкість осідання еритроцитів, 

була найвищою у групі 1 та становила 13,87±8,68 мм/год, що достовірно 

перевищувало даний показник у групі 2 та групі порівняння (p<0,01) 

При оцінці змін гемограм пацієнтів (у середньому на 6,05±0,35 добу від 

моменту захворювання), які отримали необхідну медичну допомогу, в 

динаміці встановлено, що рівень гемоглобіну у пацієнтів усіх вікових груп 

коливався в межах середніх значень, та був достовірно вищий у дітей групи 

порівняння – 134,0±15,56 г/л, у порівнянні хворими з груп 1 та 2 (p<0,01) (таб. 

3.9)  

Таблиця 3.9 

Зміни гемограми в динаміці лікування 

Показник  Група 1 (n=45) Група 2 (n=12) Група порівняння 

(n=8) 

1 2 3 4 

Гемоглобін (г/л) 120,4±10,961 123,50±3,542 134,0±15,56 

Загальна к-ть 

лейкоцитів (×109/л) 

10,38±2,651,3 14,0±5,092 7,45±1,91 

Еозинофіли (%) 1,60±0,21 1,0±0,41 1,0±0,10 

Паличкоядерні 

нейтрофіли (%) 

7,0±2,261,3 4,50±2,122 5,0±1,22 
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Проодовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 

Сегментоядерні 

нейтрофіли (%) 

41,27±12,731,3 33,0±11,562 18,0±1,03 

Лімфоцити (%) 42,84±16,391,3 51,50±16,262 67,0±12,21 

Моноцити (%) 7,21±3,571,3 9,03±1,412 9,67±1,53 

ШОЕ мм/год 8,87± 1,391,3 10,71±1,33 10,50±2,95 

 

Примітки: Достовірні різниці між трьома групами встановлено пост-хок 

тестом Dunett 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

 

Абсолютна кількість лейкоцитів, у контрольній гемограмі у пацієнтів 

групи 2 достовірно перевищувала таку при порівнянні з групою 1, групою 2 та 

групою порівняння, та становила 14,0±5,09×109/л. При аналізі лейкоцитарної 

формули, виявлено достовірну різниці у кількості паличкоядерних нейтрофілів 

в групах є відмінності у вмісті сегментоядерних нейтрофілів, їх кількість була 

найвищою у групі 1 – 41,27±12,73%, і достовірно вищою при порівнянні з 

аналогічними показниками у дітей групи 2 та групи порівняння. Рівень  

лімфоцитів у групі 2 і групі порівняння був достовірно вищим при порівнянні з 

групою 1, відмінностей у рівнях моноцитів у крові дітей в групі 1, групі 2 та 

групі порівняння не виявлено (табл. 3.9). 

При порівнянні змін у гемограмі пацієнтів групи 1, при поступленні та у 

динаміці, не виявлено достовірних відмінностей у рівнях гемоглобіну, 

загальній кількості лейкоцитів крові, проте встановлено, що рівні 

паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів були достовірно вищі у дітей 

на час госпіталізації, в динаміці захворювання наростала відносна кількість 
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лімфоцитів. Достовірних змін у швидкості осідання еритроцитів  не 

встановлено. У групі 2 не встановлено достовірної різниці у рівні гемоглобіну 

при порівнянні двох аналізів крові, проте у повторній гемограмі достовірно 

зростала загальна кількість лейкоцитів, паралельно збільшувалась кількість  

лімфоцитів та моноцитів (p<0,05), тоді як у первинній гемограмі достовірно 

переважав зсув лейкоцитарної формули вліво (p<0,05). 

Пацієнтів з ГСЛТ обстежено для виявлення етіологічних чинників ГРВІ 

шляхом проведення полімеразної ланцюгової реакції змивів з носогорла з 

метою виявлення нуклеїнових кислот 10 найбільш поширених респіраторних 

вірусів. Вірусологічними дослідженнями було охоплено 76 пацієнтів, з них у 

56 пацієнтів групи 1 та у 20 пацієнтів групи 2. 

При обстеженні методом ПЛР ідентифіковано такі збудники: аденовірус 

(AdV), вірус бока (BoV), віус парагрипу людини 1-4 типів (PhV 1-4), риновірус 

(RV), респіраторно-синцитійний (RsV), та метапневмовірус людини (MpV) 

(табл. 3.10) 

Таблиця 3.10 

Результати вірусологічних досліджень змивів з носоглотки 

Виявлено вірус Група 1 (n=56) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=20) 

(абс, у %) 

Аденовірус 8 (14,29±4,68 %) 3 (15,0±7,98%) 

Бокавірус 18 (32,14±6,24%) 6 (30,0±10,25%) 

Вірус парагрипу людини 

1-4 типів 

10 (17,86±5,12%) 3 (15,0±7,98%) 

Риновірус 2 (3,57±2,48%) 2 (10,0±6,71%) 

Респіраторно-

сенцитійний вірус 

3 (5,36±3,01%) - 

Метапневмовірус людини 6 (10,71±4,13%) 2 (10,0±6,71%) 
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Виявлено, що у групі 1  та у групі 2 найбільш часто було виявлено 

бока-вірус - у 18 дітей (32,14±6,24%)  та у 6 дітей (30,0±10,25%) відповідно. 

Приблизно з однаковою частотою (14,3-17,8%) у пацієнтів групи 1 і групи 2 

виявлено аденовіруси, віруси парагрипу 1-4 типів. Достовірних відмінностей у 

частоті виявлення певних вірусів у дітей, які хворіли на ГСЛТ вперше (група 

1) чи повторно (група 2) ми не встановили (табл. 3.10). 

Методом ПЛР віруси було виявлено змивах з носоглотки у 37 дітей 

групи 1 та 13 дітей групи 2,  причому, у дітей раннього віку групи 1 (у 

21,43±5,48 %),  і дещо частіше, у хворих групи 2 (в 45,0±11,12%), гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт був спричинений асоціаціями вірусів і бактерій 

(табл. 3.11). Вірусно-мікробні асоціації збудників були виявлені у дітей групи 

1 у віці 4,66±1,7 міс., а у хворих групи 2 –  3,11±1,26 міс. (р<0,05). (табл. 3.11.) 

Таблиця 3.11  

Частота виявлення респіраторних вірусів і бактерій у змивах та мазках з 

верхніх дихальних шляхів 

Асоціації Група 1 (n=56) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=20) 

(абс, у %) 

Vir + Bac + 12 (21,43±5,48%)1 9 (45,0±11,12%) 

Vir + Bac - 25 (44,64±6,64%) 4 (20,0±8,94%) 

Vir – Bac + 5 (8,93±3,81%) 4 (20,0±8,94%) 

Vir – Bac - 14 (25,0±5,74%) 3 (15,0±7,98%) 

  

Примітка: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Респіраторні віруси були причиною гострих стенозуючих ларинготрахеїтів у 

44,64±6,64% хворих групи 1 і 20,0±8,94% пацієнтів групи 2, ці діти були 

приблизно одного віку, в середньому 15,03±4,13 міс. та 17,21±1,04 міс.    

 



 67 

Важчий перебіг захворювання відображає не лише оцінка важкості 

ГСЛТ,  але і дані анамнезу хвороби, з’ясовано, що пацієнти, у яких виявлено 

вірус звернулися на стаціонарне лікування на 2,65+0,25 добу від появи перших 

симптомів захворювання, а діти з проявами гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту, у яких результати вірусологічних обстежень були 

негативними – достовірно пізніше, на 3,40+1,15 добу (р<0,05). Водночас 

відмічено, що перші ознаки стенозу гортані у цих дітей з’явились у приблизно 

однаковий час – на 1,80+0,51 добу та 1,75+0,70 добу від початку хвороби.  

Негативні результати як бактеріологічних так і вірусологічних 

досліджень виявлено у 25,0±5,74% хворих групи 1 і 15,0±7,98% дітей групи 2. 

Діти, у яких у змивах з верхніх дихальних шляхів виявлено ДНК чи РНК 

вірусів, хворіли важче. За шкалою Chan важкість стенозу гортані в цих 

пацієнтів оцінено у 9,43±2,32 бали, більшість цих дітей високо гарячкували, 

температура тіла на час госпіталізації в середньому була 38,53±0,79°С.  

Дані показники були достовірно вищими, ніж у хворих, яким було 

проведено вірусологічне обстеження, однак результати його виявилися 

негативні (оцінка за шкалою ˗ 7,53±1,15 балів, р<0,05, температура тіла при 

госпіталізації в середньому 38,10±0,87°С, р<0,05).  

За результатами бактеріологічного дослідження слизу з ротоглотки 

виділено ряд умовно-патогенних збудників: Streptococcus pneumonia, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermitidis, Staphylococcus viridans, 

Candida albicans та інші (acinetobacter lwoffii, proteus mirabilis, enterococcus 

faecalis). 

Позитивні результати бактеріологічних обстежень отримано у 79 

63,71±4,32% пацієнтів, з них вірогідно частіше культуру патогенних бактерій 

було виділено зі слизу в 56 (70,0±5,12%) дітей групи 1  та  у 16 (61,54±9,54%) 

дітей групи 2, порівняно з хворими з групи порівняння (38,89±11,49%, p<0,05).  

У пацієнтів груп 1, 2 та групи порівняння домінуючими патогеном був 

Staphylococcus viridans. Streptococcus pneumonia, Candida albicans та 

Staphylococcus aureus достовірно частіше виявляли у групі 2 (p<0,05), 
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Staphylococcus epidermitidis був присутній лише у мазках з ротоглотки дітей 

групи порівняння (табл. 3.12). 

 

Таблиця 3.12 

Результати бактеріологічного дослідження слизу з ротоглотки 

Бактерійний 

патоген 

Група 1 (n=80) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=26) 

(абс, у %) 

Група порівняння 

(n=18) (абс, у %) 

Streptococcus 

pneumonia 

9 (11,25±3,53%)  1 (7,69±5,23%) 1 (5,56±5,4%) 

Staphylococcus 

aureus 

6 (7,5±2,94%) 3 (11,54±6,27%)  0 

Staphylococcus 

epidermitidis 

0 0 1 (5,56±5,4%) 

Staphylococcus 

viridans 

38 (47,5±5,58%) 1 10 (38,46±9,54%) 4 (22,22±9,8%) 

Інші 2 (2,5±1,75%) 1 (3,85±3,77%) 1 (5,56 ±5,41%) 

Усього виявлено 56 (70,0±5,12%)* 16 (61,54±9,54%) 7 (38,89±11,49%) 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

 

Ми розподілили отримані результати у групах враховуючи вікові 

критерії. У групах дітей віком 6-12 міс та >36 міс, в усіх пацієнтів результати 

бактеріологічних обстежень слизу з ротоглотки були позитивними, у інших 

вікових групах позитивні результати було встановлено у 50% - 62% пацієнтів 

(табл. 3.13). Встановлено тенденцію до персистенції збудників в ротоглотці 

дітей в залежності від віку: у групі дітей 12-60 міс найчастіше виділявся 
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Staphylococcus viridans (p<0,05), у групі дітей віком 6-12 міс, ми найчастіше 

виявляти Streptococcus pneumonia (p<0,05), виділення Candida albicans 

спостерігалось лише у кількох випадках у віковій групі 24-36 міс.  

Таблиця 3.13 

Залежність частоти виявлення збудників від віку дітей 

Збудник 6-12 міс 

(абс, у %) 

12-24 міс        

(абс, у %) 

24-36 міс     

(абс, у %) 

36-60 міс      

(абс, у %) 

Streptococcus 

pneumonia 

4 (50,0±17,68%) 4 (12,90±6,02%) 3 (15,79±8,37) 1 (5,56±5,4%) 

Staphylococcus 

aureus 

2 (25,0±15,31%) 3 (9,68±5,31%) 1 (5,26±5,12%) 3 (16,67±8,78%) 

Staphylococcus 

epidermitidis 

1 (12,5±11,69%) 1 (3,23±3,17%) 0 0 

Staphylococcus 

viridans 

2 

(25,0±15,31%) 

21  

(67,74±8,4%) 

13 

(68,42±10,6%) 

16 

(88,89±7,41%) 

Інші 0 2 (6,45±4,41%) 0 2 (11,1±7,41%) 

Усього 8 (100%) 31 (60,78±6,84%) 19 (52,78±8,32) 18 (63,33±8,8%) 

 

Ускладнення, які виникали у пацієнтів з проявами гострої респіраторної 

інфекції, були зумовлені ураженням нижніх дихальних шляхів, та перебігали у 

формі гострого бронхіту з бронхообструктивним синдромом та пневмонії 

(табл. 3.14).  

Таблиця 3.14 

Ускладнення гострої респіраторної вірусної інфекції 

Ускладнення Група 1 (n=80) 

(абс, у %) 

Група 2 (n=26)  

(абс, у %) 

Група порівняння 

(n=18)  (абс, у %) 

Пневмонія  5 (6,25±2,71%) 0 0 

Бронхообструктивний 

синдром  

7 (8,75±3,16%) 4 (15,38±7,08%) 1 (5,56±5,4%) 
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У групах 2 та групі порівняння пневмонію не реєстрували, проте 

бронхіт із бронхообструктивним компонентом розвивався, однак у групі 1 

були присутні обидва типи ускладнень. Найчастіше бронхообструкцію 

спостерігали у групі 2 – 15,38±7,08%  випадків, рідше це ускладнення 

виникало у дітей групи 1, та лише у 5,56±5,4% випадків групи порівняння 

(p<0,01; табл. 3.14). 

 

3.3.  Ефективність лікування в стаціонарі дітей раннього віку, хворих на 

гострий стенозуючий ларинготрахеїт 

 

Усі пацієнти які були госпіталізовані отримали належний комплекс 

лікування. Хворим було призначено спазмолітичні препарати (но-шпа, 

дротаверин), десенсибілізуючі середники (супрастин), інгаляції з 

муколітиками, дози препаратів визначалися залежно від важкості стану, маси 

тіла. Неспецифічні препарати прямої вірусної дії застосовували лише у перших 

двох групах, у групі 1 препарати призначали дещо частіше – у 21,25±4,57%, 

ніж у групі 2 (в 15,38±7,08%) переважно використовували препарати 

рекомбінантного α-2b – інтерферону. Антибактерійні середники (макроліди, 

цефалоспорини) застосовували у лікуванні пацієнтів з усіх груп; усі пацієнти 

групи порівняння, отримали антибіотикотерапію (цефалоспорини), що було 

найвищим показником у порівнянні з групами 2 та групою порівняння 

(p<0,01).  

Хворі отримали весь спектр патогенетичної терапії, яка була скерована 

на усунення набряку, спазму та гіперсекреції у ділянці стенозу  гортані. 

Одними із основних середників, які застосовували для лікування пацієнтів, 

були глюкокортикоїди (Дексаметезон), препарат вводився парентерально, 

дозування вираховувалось виходячи з маси пацієнта та ступеня важкості 

стенозу гортані відповідно до рекомендацій наданих наказом МОЗ України 

№437, від 31/08/04. Дексаметазон призначався коротким курсом,  лише для 
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ліквідації загрозливого для життя стану пацієнтів, середня тривалість курсу 

в групах не відрізнялася. (табл 3.15.) 

 

Таблиця 3.15 

Тривалість призначення патогенетичних середників 

Групи препаратів Група 1 (n=80) Група 2 (n=26)  Група 

порівняння 

(n=18)  

Глюкокортикоїди (дні) 2,13±1,47 2,35±1,71 - 

Спазмолітики (дні) 2,88±1,091,3 3,35±1,672 2,13±1,06 

Десенсибілізуючі (дні) 3,07±1,233 3,42±0,702 3,00±1,31 

 

Примітки: 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

 

У комплексному лікуванні, окрім гормональних препаратів, було 

включено спазмолітичні препарати, які використовувались при лікуванні усіх 

пацієнтів. Спазмолітики та десенсибілізуючі середники достовірно довше 

отримували діти з групи 2. Інгаляційна терапія планово проводилась  усім 

пацієнтам, після усунення загрозливого набряку гортані для полегшення 

виведення мокроти. У вигляді інгаляції муколітик отримували 100% пацієнтів 

групи порівняння і 90-95% пацієнтів інших двох груп, у дітей групи 1, групи 2 

та групи порівняння переважно використовували амброксол та вентолін. Окрім 

інгаляційної терапії, деякі пацієнти отримували також пероральні муколітики.  

На етапі амбулаторного лікування було рекомендовано пероральні 

муколітичні препарати, оскільки 56,25±5,55% пацієнтів групи 1, 69,23±9,05%  
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хворих групи 2 і усі пацієнти групи порівняння потребували подальшої 

муколітичної терапії. (табл. 3.16).  

 

Таблиця 3.16 

Лікування, яке проводилося пацієнтам групи 1(первинні стенози гортані), 

групи 2 (повторні стенози гортані) та групи порівняння 

Препарати Група 1 (n=80)  

(абс, у %) 

Група 2 (n=26)  

(абс, у %) 

Група 

порівняння  

(n=18) (абс, у %) 

Імуномодулятори  23 (28,75±5,06%) 7 (26,92±8,70%) 0 

Антибіотики (частота 

призначення абс., у %) 

24 (30,0±5,12%) 5 (19,23±7,73%) 9 (50,0±11,79%) 

Гормональні середники 

(частота признач. абс., у %) 

78 (97,5±1,75%) 24 (92,31±5,33%)  

Спазмолітики (частота 

призначення, абс., у %) 

77 (96,25±2,12%) 26 (100%) 9 (50,0±11,79%) 

Десенсибілізуючі (частота 

призначення, абс., у %) 

80 (100%) 26 (100%) 18 (100%) 

Муколітики (внутрішньо) 

(абс., у %) 

45 (56,25±5,55%) 18 (69,23±9,05%) 18 (100%) 

Муколітики (інгаляційні) 15 (18,75±4,36%) 25 (96,15±3,77%) 14 (77,78±9,80%) 

Вентолін (частота 

призначення абс., у %) 

13 (16,25±4,12 %) 10 (38,46±9,54%) 5 (27,78±10,56) 

 

Таким чином було з’ясовано, що найбільшу частку серед пацієнтів з ГСЛТ 

(групи 1 - 2)  і гострими ларингітами (група порівняння) становили діти віком 

12-24 місяці, частіше хворіли хлопчики. Встановлено, що у пацієнтів групи 1, 

які були швидше госпіталізовані до стаціонару, захворювання тривало 



 73 

статистично достовірно коротше, однак перебігало із вищою гарячкою 

(p<0,05), у них більш часто реєструвались сухий кашель, охриплість голосу і 

психоемоційна нестабільність. Діти з повторними випадками ГСЛТ (група 2) 

достовірно довше перебували на стаціонарному лікуванні, але були 

госпіталізовані у більш пізні терміни хвороби, порівняно з дітьми у яких 

стеноз гортані розвинувся вперше (група 1). 

У хворих групи 1  важкий ступінь стенозу виявлено у 47 (59,49±5,52%) 

випадках, серед дітей з групи 2, у яких даний епізод хвороби повторний, 

важкий перебіг ГСЛТ виявлено у 22 (83,33±10,71%) пацієнтів. У дітей, які 

госпіталізовані з третім, четвертим, п’ятим випадками ГСЛТ важкий стеноз (з 

оцінкою за шкалою Chan 6 балів і вище) було діагностовано достовірно рідше 

у 33,32±9,92% та 37,50%±7,11%. При порівнянні змін у гемограмі пацієнтів 

групи 1 встановлено, що рівні паличкоядерних та сегментоядерних 

нейтрофілів були достовірно вищі у дітей на час госпіталізації, в динаміці 

захворювання наростала відносна кількість лімфоцитів. У хворих групи 2 не 

встановлено достовірної різниці у рівні гемоглобіну при порівнянні двох 

аналізів крові, проте у повторній гемограмі достовірно зростала загальна 

кількість лейкоцитів, паралельно збільшувалась кількість  лімфоцитів та 

моноцитів (p<0,05), тоді як у первинній гемограмі достовірно переважав зсув 

лейкоцитарної формули вліво (p<0,05). 

Встановлено,  що діти, у яких у слизу верхніх дихальних шляхів виявлено 

ДНК чи РНК вірусів хворіли важче. Так за шкалою Chan важкість стенозу 

гортані була оцінена у 9,43±2,32 бали, більшість цих пацієнтів високо 

гарячкували, температура тіла на час госпіталізації в середньому була 

38,53±0,79°С. Ці показники були достовірно вищими, ніж у хворих, яким було 

проведено вірусологічне обстеження, однак результати його виявилися 

негативні.  
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РОЗДІЛ 4 

ПОКАЗНИКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЦИТОКІНОВИЙ 

СТАТУС У ДІТЕЙ  РАННЬОГО ВІКУ З ГОСТРИМ СТЕНОЗУЮЧИМ 

ЛАРИНГОТРАХЕЇТОМ 

 

4.1. Динаміка показників гуморального та клітинного імунітету у дітей, 

хворих на гострий стенозуючий ларинготрахеїт  

 

У літературі описано різні варіанти імунної відповіді у дітей з ГСЛТ 

однак більшість дослідників акцентують увагу на гіперпродукції прозапальних 

цитокінів [12, 13]. За іншими даними, у дітей з ГСЛТ, у яких переважає 

набряковий та гіперсекреторний варіанти перебігу гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту відзначається значна системна запальна відповідь зі 

збільшенням продукції деяких цитокінів більш ніж в 5 разів, водночас при 

спазматичному варіанті перебігу, ці показники змінюються лише в 1,5-2 рази, а 

у період реконвалесценції рівні цитокінів не перевищують фізіологічного рівня 

[12.].  

При аналізі індивідуальних коливань рівнів основних прозапальних і 

протизапальних цитокінів нами встановлено, що у дітей концентрації в 

сироватці крові цих інтерлейкінів перевищували референтні значення, були 

нижче референтних значень або знаходились в їх межах. 

Рівень IL1β у сироватці крові в дітей групи 1 в середньому становив 

8,81 пг/мл (7,20 – 10,46 тут і надалі M, 95% довірчий інтервал), його значення 

коливалися в межах від 3,0 пг/мл до 15,9 пг/мл і при індивідуалізованому 

аналізі виявлено, що у 81,3% дітей рівень цього інтерлейкіну перевищував 

референтне значення в 1,5 – 2,5  разів, у 5,2% пацієнтів цей показник був 

нижче референтного значення (табл.4.1, рис.4.1). Дію інтерлейкіну 1β 

вважають стартовою при розвитку запального процесу, який виникає  при 

низці інфекційних захворювань [156].   
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Таблиця 4.1 

Цитокіновий профіль у дітей з ГСЛТ і гострими ларингітами (в пг/мл). 

Показник 
Група 1 (n=80) Група 2 (n=26)  Група порівняння 

(n=18)  

IL1β 8,81 (7,30 - 10,46)1,3   7,81 ( 6,66 - 8,85)2 4,75 (1,13 - 8,36) 

IL4 5,29 (4,56 - 5,99)1,3 6,45 ( 5,29 - 7,57)2 3,08 (1,35 - 7,48) 

IL6 4,38 (3,45 - 5,26)3 4,17 ( 2,78 - 5,55)2 1,76 (0,44 - 3,91) 

IL10 18,90 (15,69 - 22,02)1,3 16,96  (11,08 - 22,94)2 7,35 (0,54 - 14,11) 

IL17 4,61 (3,97 - 5,20) 3 3,79 (2,66 - 4,87) 3,45 (1,34 - 8,25) 

 

Примітки: Достовірні різниці між трьома групами встановлено пост-хок 

тестом Dunett 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 

Інтерлейкін 1β продукується фібробластами, макрофагами, дендритними 

клітинами стимулює руйнування тучних клітин та вивільнення медіаторів 

запальної відповіді, активує продукцію простацикліну, індукує синтез 

кологеназ та активує плазмін у клітинах, стимулює утворення білків гострої 

фази гепатоцитами печінки [154, 155].  

У дітей групи 2 вміст IL1β у сироватці крові був достовірно нижчим і 

становив 7,81 (6,66-8,85) пг/мл, також встановлено, що у 87,21% дітей 

концентрація IL1β перевищувала референтне значення для даного віку, а у 

4,4%  хворих даний показник був нижчим від референтного значення. У дітей 

групи порівняння відмічено вірогідно нижчі ( в 2 рази) рівні IL1β, порівняно з 
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групами 1 і 2, і лише у 25,1% пацієнтів рівень IL1β перевищував 

референтні значення.  

Аналіз концентрацій IL6 показав достовірно вищу продукцію цього 

цитокіну у пацієнтів групи 1 і групи 2 (4,38 (3,45-5,26) пг/мл і 4,17(2,78-5,55) 

пг/мл) порівняно з  дітьми з групи порівняння (p<0,05), однак відсутність 

достовірних  відмінностей у рівнях цього інтерлейкіну у сироватці крові  

хворих групи 1 і групи 2 вказує на те, цей прозапальний інтерлейкін 

інтенсивно продукувався в обидвох групах хворих, у яких спостерігався 

розвиток стенозу гортані. 
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          Рис. 4.1. Цитокіновий профіль (прозапальні цитокіни IL1β, IL6) у дітей 

групи 1(первинні стенози гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та групи 

порівняння 

 

Рівень IL6 у 48,3% пацієнтів групи 1 перевищував референтне значення в 

1,3 – 1,5  разів, у 10,2% пацієнтів цей показник був нижчим від референтного 

значення. У групі 2 перевищення референтного значення було практично 

аналогічним – у 56,5%, а у 8,8% хворих цієї групи рівні IL6 були нижче від 

вікових норм. Вищі від референтних значень рівні IL6 виявлено лише у 24,1% 

пацієнтів групи порівняння, в цій ж групі була і найбільша кількість дітей з 

низькими, нижчими від референтних даних значеннями IL6 – 50,1%. 

Окрім підвищення рівнів прозапальних цитокінів у дітей з ГСЛТ були 

встановлено і особливості синтезу цитокінів, які володіють здебільшого 
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протизапальними властивостям – IL4, IL10. Ці цитокіни мають вплив на 

еозинофіли, В-лімфоцити і шляхом переключення синтезу Ig M на IgG, IgA та 

IgE, опосередковано індукують розвиток реакції по алергічному типу [134]. 

Підвищена продукція IL4 й IL10 може свідчити про пригнічення розвитку 

імунної відповіді по Th1 типу та переключення на Th2. (табл. 4.1). 

Концентрації у крові протизапального інтерлейкіну – IL4 у дітей групи 1 

перебували у межах від 2,59 пг/мл  до 9,94 пг/мл, при аналізі індивідуальних 

коливань з’ясовано, що у 71,9% пацієнтів вміст цього цитокіну перевищував 

референтні значення, а у 15,3% - був нижчим від вікових референтних даних. 

У дітей групи 2 виявлено вірогідно вищі рівні IL4 - 6,45(5,29-7,53) пг/мл, 

порівняно з пацієнтами з групи 1 - 5,29(4,56-5,99) пг/мл, (p<0,05), у 56,5% 

хворих групи 2 рівні IL4 перевищували референтні дані. У дітей групи 

порівняння вміст цього цитокіну в середньому становив 3,08 (1,35-3,08) пг/мл і 

був у 2,7-3,1 раз нижчим, ніж у хворих групи 1 і групи 2. 
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Рис. 4.2. Цитокіновий профіль (протизапальні цитокіни IL4, IL10) у дітей у 

дітей групи 1(первинні стенози гортані), групи 2 (повторні стенози гортані) та 

групи порівняння 

 

У хворих групи 2 ми відмічали достовірно вищу продукцію IL4 - 6,45 

(5,29-7,57) пг/мл, p<0,01), у порівнянні з групою 1, групою 2 та групою 

порівняння, рівень продукції цього інтерлейкіну у групі дітей, де не 

спостерігався синдром ГСЛТ був вдвічі нижчим аніж серед пацієнтів з ГСЛТ. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

група порівняння

група 2

група 1

група порівняння

група 2

група 1

Знижений Норма Підвищений



 78 

(табл. 4.1.) IL4 впливає на ріст Т-клітин та їх диференціацію (стимулюючи 

чи сповільнюючи її) з Th0 клітин у Th2 клітини. Th2 клітини у свою чергу 

продукують такі цитокіни як IL4, IL5, IL6, IL10 IL13, які сприяють розвитку 

гуморальної імунної відповіді. IL4 сприяє диференціюванню CD4+ Т клітин у 

Th2 клітини та інгібує диференціацію CD4+ Т клітин у Th1 клітини [153, 204].  

IL4 індукує синтез IL6 та TNF активованими В-лімфоцитами; збільшує 

розвиток вірусоспецифічних цитотоксичних Т-клітин. IL4 також потенціює 

антиген специфічну імунну відповідь та має протизапальну дію і відіграє одну 

з ключових ролей у розвитку алергічних реакцій [153, 204, 218]. 

Вдвічі нижчим у дітей групи порівняння - 7,35 (0,54-14,11) пг/мл, 

порівняно з пацієнтами групи 1 і групи 2, були середні концентрації у 

сироватці крові IL10, незважаючи на те, що у 95,4%  пацієнтів групи 

порівняння вміст цього цитокіну перевищував референтні значення. IL10 

відноситься до протизапальних інтерлейкінів, який має і імуносупресивні 

властивості. IL10 має вплив як на Th1 так і на Th2 відповідь. До особливостей 

цього цитокіну відносять його здатність знижувати продукцію прозапальних 

цитокінів (IL1α, IL1β, IL6), пригнічувати активність макрофагів, спричиняти 

супресію Т-лімфоцитів та антиген специфічну проліферацію. IL10 викликає 

продукцію макрофагоподібних клітин які обмежують розвиток імунної 

відповіді та запалення. Окрім цього він бере участь у нейтралізації патогенів 

шляхом фагоцитозу [205]. IL10 проявляє також і прозапальні властивості, та 

діє як імуностимулятор. Цей цитокін блокує вивільнення активних метаболітів 

кисню, однак не впливає на блокування виділення активних метаболітів азоту, 

через такий механізм реалізується ослаблення клітинного імунітету у зв’язку  з 

постійним оксидантним стресом клітини [205.]. При інфекційному процесі 

імунна система ураженого організму повинна реагувати з достатньою 

інтенсивністю для того щоб забезпечити виведення патогену з організму та 

одночасно мінімізувати можливість ушкодження клітин організму, з цієї 

позиції IL10 відіграє основну роль у  забезпеченні та підтримці балансу між 

патологічними та захисними механізмами [205, 219] 
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У хворих групи 1 ми виявили достовірно вищу продукцію IL17 - 4,61 

пг/мл (3,97-5,20, p<0,01) у порівнянні з дітьми групи 2, проте виражених 

відмінностей у рівнях цього цитокіну відмічено не було (табл.4.1). IL17 не є 

типовим інтрелейкіном, оскільки продукується CD4+ клітинами та 

диференціюється в окрему субпопуляцію, яка відмінна від Th1 та Th2, і 

визначена як власна Th17-популяція Т-лімфоцитів. Біологічна роль цього 

цитокіну полягає в стимуляції продукції великої кількості хемокінів та 

цитокінів, що володіють плейотропним впливом на різні клітини – IL8, -6, 

TNF, IL1, а також ПГЕ-2 [134, 135, 136]. 

 

4.2. Особливості цитокінового статусу дітей, хворих на гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт 

 

Дослідження деяких показників клітинного імунітету виявило, що рівень 

продукції CD3+, CD4+ у всіх групах був нижчий від меж вікових норм для 

дітей. У дітей групи 2 ми спостерігали достовірне зниження як абсолютної так 

і відносної кількості CD3+  (0,94×109/л,  0,75-1,14) у порівнянні з пацієнтами з 

групи 1 – 1,52 (1,21-1,83) ×109/л, у яких продукція Т – лімфоцитів була вищою 

майже у двічі. У пацієнтів групи порівняння продукція CD3+ - 2,22 (1,24-3,19) 

×109/л. достовірно перевищував (в 1,4-2,3 рази) аналогічний показник у хворих 

групи 1 і групи 2 проте рівень цієї субполяції  Т-ліфоцитів не відповідав 

віковій нормі та був нижчим у 1,37 раз за середній показник для даної вікової 

групи. Виявлено відмінності у кількості CD4+ у всіх групах, так у хворих 

групи 2 кількість цих клітин була різко зниженою 0,61 (0,48-0,73) ×109/л., у 

хворих групи 1 цей показник був дещо вищим і становив 0,89 (0,70-1,07) 

×109/л  і лише у пацієнтів групи порівняння рівень цих клітин відповідав 

віковій нормі (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Показники клітинної ланки імунітету у дітей з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом 

Показник 
Група 1 (n=80) Група 2 (n=26)  Група порівняння 

(n=18)  

CD 3+ (у %) 58,63 (56,68-  60,59) 59,54 (55,66- 63,41) 65,8 (59,27- 72,33) 

CD 3+ (×109/л) 1,521,3 (1,21 - 1,83) 0,942 (0,75 - 1,14) 2,22 (1,24 - 3,19) 

CD 4+ ( у %) 34,57 (31,87 - 37,27) 35,23 (29,28 - 41,18) 43,2 (35,99 - 50,41) 

CD 4+ (×109/л) 0,89 1 (0,7 - 1,07) 0,612 (0,48 - 0,73) 1,43 (0,88 -1,99) 

CD 8+ (у %) 24,07 (22,14 - 26) 24,31 (20,82 - 27,79) 22,6 (19,74 -22,50), 

CD 8+ (×109/л) 0,641,3 (0,49 - 0,89) 0,412 (0,34 - 0,79) 0,78 (0,36 - 1,21) 

CD 16+ (у %) 27,7 (25,03 - 30,37) 26,85 (23,07 - 30,62) 27,8 (22,43 - 33,17) 

CD 16+ ×109/л) 0,721,3 (0,57  - 0,88) 0,462 (0,38 - 0,55) 0,96 0,47 1,45 

CD 22+ (у %) 25,6 (22,43 - 28,77) 22,38 (20,39 - 24,38) 24,2 (19,05 - 29,45) 

CD 22+ ×109/л) 0,651,3 (0,51 - 0,78) 0,392 (0,33 - 0,45) 1,01 (0,61 - 1,40) 

Абсолютна к-сть 

лімфоцитів крові 

(×109/л) 

2,591,3 (2,33 - 2,86) 2,112 (1,63 - 2,6) 3,7 (2,41 - 5,01) 

ІРІ 1,55 1 (1,32 - 1,78) 1,62 (1,07 - 2,18) 1,94 (1,45 - 2,42) 

Примітки: Достовірні різниці між трьома групами встановлено пост-хок 

тестом Dunett 1 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які 

захворіли вперше та у дітей групи порівняння; 2 - p<0,05 достовірність різниці 

показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли повторно та у дітей групи порівняння; 

3 - p<0,05 достовірність різниці показників у дітей з ГСЛТ, які захворіли 

вперше та у дітей у яких захворювання розвинулось повторно 
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CD8+ Т лімфоцити (Т-кіллери, цитотоксичні клітини) домінують у 

субпопуляції лімфоцитів і відіграють важливу роль у противірусному 

імунітеті. Їхня функція полягає у знешкодженні внутрішньоклітинних 

збудників, шляхом розпізнавання антигенного пептиду цитозольного 

походження в комплексі з молекулою МНС І класу, що призводить до 

утворення імунного синапсу. За кілька хвилин Т-лімфоцит активує механізм 

апоптозу і клітина-мішень гине [ 134. 136]. У дітей групи 1 – групи 2 ми 

виявили нижчі від референтних значень рівні Т-кіллерів, найнижчий рівень 

продукції CD8+ клітин спостерігався у пацієнтів групи 2 – 0,41 (0,34-0,79) 

×109/л., що в 2,9 разів менше, аніж показник у здорових дітей цієї віковій групі 

дітей. У хворих групи 1 продукція CD8+ Т лімфоцитів була достовірно вищою 

ніж у пацієнтів групи 2 – 0,64 (0,49-0,89)×109/л, однак цей показник заледве 

досягав нижньої межі вікової норми (табл.2.2). Достовірно вищі рівні CD8+ Т-

лімфоцитів ми спостерігали у групі порівняння – 0,78 (0,36-0,21)×109/л., 

p<0.05, що відповідало середньо-допустимим значенням у порівнянні 

референтними даними (таб. 4.2) 

CD16+ Т-лімфоцити (NK-клітини, природні кіллерні клітини, «нульові» 

клітини) належать до системи неспецифічного вродженого імунітету, вони 

розпізнають та знищують чужорідні клітини поза зв’язком з комплексом МНС. 

Для реалізації своєї функції ці клітини не потребують залучення механізму 

попередньої сенсибілізації, як у випадку з іншими лімфоцитами, механізм 

знищення чужорідних клітин відбувається відразу після їх розпізнавання. 

[134]. В усіх дітей ми спостерігали продукцію NK-клітин на високому рівні, 

що співпадало з віковими нормами та навіть достовірно перевищувало такі у 

хворих групи порівняння – 0,96 (0,47-1,45)×109/л. Достовірно нижчі абсолютні 

і відносні значення CD16+ виявлено у пацієнтів групи 2 – 0,46 (0,38-

0,55)×109/л проте ці значення не виходили за межі референтних значень 

(таб.4.2). 

Індекс імунорегуляції (CD4+/CD8+ ) у хворих групи 1 (стеноз гортані 

розвинуся вперше)  був найнижчим та становив 1,55(1,32-1,78) од., достовірно 
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вищим це співвідношення було у хворих у дітей групи порівняння - 1,94 

(1,45-2,42) од, слід зазначити, що індекс імунорегуляції  у дітей, які були під 

спостереженням, перебував у межах вікової норми. 

Абсолютна і відносна кількість B-лімфоцитів (СD22+) у хворих групи 

порівняння становила 1,01 (0,61-1,40)×109/л й достовірно перевищувала 

аналогічні показники у дітей групи 1 – 0,65 (0,51-078) ×109/л та дітей групи 2  – 

0,39 (0,33-0,45) ×109/л. До основних функцій В-лімфоцитів належить продукція 

імуноглобулінів: IgM, IgG, IgA, у різні періоди розвитку захворювання, цей 

процес регулюється в основному Т-хелперами, (СD3+ і CD4+). Кількість 

CD22+ хворих групи 1 та групи 2 була на низькому рівні та число цих клітин 

навіть не досягало нижньої межі норми для вікової групи 

Аналізуючи кореляційні співвідношення між важкістю ГСЛТ, оцінених 

за шкалою Chan і показниками імунітету – рівнями прозапальних і 

протизапальних цитокінів й основними показниками клітинного імунітету 

було встановлено, що у пацієнтів групи 1 (рис.4.4) між важкістю стенозу 

гортані і рівнями  IL-1 та IL-17 встановлено слабкий позитивний кореляційний 

зв'язок (r=+0,232 і r=+0,197, p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4 Кореляційні  зв’язки між важкістю стенозу гортані і 

показниками клітинної та гуморальної ланок імунітету у дітей групи 1. 



 83 

Одночасно між усіма показниками клітинної ланки імунітету 

існували достовірні помірні та сильні негативні кореляційні співвідношення, 

водночас між субпопуляціями T-лімфоцитів а також між кількістю Т- і В-

лімфоцитів встановлено позитивні достовірні кореляційні співвідношення. 

Дещо інші співвідношення між важкістю і показниками імунітету було 

встановлено у хворих, у яких епізод ГСЛТ виникав повторно (група 2, рис.4.4). 

Достовірну позитивну кореляцію було виявлено лише з важкістю стенозу 

гортані і рівнями IL17 (r=+0,317, p<0,05)  та важкістю стенозу гортані і рівнем 

загальної кількості Т-лімфоцитів (r=+0,483, p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Кореляційні  зв’язки між важкістю стенозу гортані і 

показниками клітинної та гуморальної ланок імунітету у дітей групи 2 

 

4.3 Фактори ризику розвику повторних епізодів гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту у дітей раннього віку 

 

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. Методом анкетування пацієнтів,  



 84 

та при аналізі медичних карт стаціонарного хворого, які були під 

спостереженням, було з’ясовано, що протягом наступних 12 міс від часу 

госпіталізації у стаціонар з ГСЛТ  повторні випадки ГСЛТ при ГРВІ було 

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 випадку 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 (табл. 4.3)  

Таблиця 4.3 

Результати регресійного аналізу, залежна змінна – повторні випадки гострого 

стенозуючого ларинготрахеїту 

 Коефіцієнт 

регресії 

В 

SE t(27) р 

Костанта 1,568 0,212 7,387 0,000 

Абсолютна кількість 

CD22 Т лімфоцитів 

-0,594 0,186 -3,191 0,003 

Концентрація у крові IL4 0,055 0,021 2,616 0,013 

Концентрація у крові IL17 -0,071 0,035 -2,062 0,046 

 

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

змінною такі показники: концентрація IL4 в сироватці крові (ß=-0,594, 

концентрація IL17 в сироватці крові (ß=0,055) абсолютний рівень CD22  (ß=-
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0,071). Адекватність моделі множинної регресії оцінювалась за критеріями 

Фішера F = 7,35 і Chi2(3)= 17,152 (p=0,01).  

 

Таблиця 4.4 

Результати логістичного регресійного аналізу, залежна змінна – повторні 

випадки ГСЛТ 

Показник Коефіцієнт регресії OR Амплітуда  

OR 

Костанта 0,914 2,495 - 

Абсолютна кількість 

CD22 Т лімфоцитів 

-4,462 1,315 0,516 

Концентрація у крові IL4 0,196 1,163 0,267 

Концентрація у крові IL17 -0,159 1,217 6,942 

 

Наведена регресійна модель використана як основа для побудови 

рівняння логістичної регресії, яке можна подати у вигляді:  

                              1 

P (x1, … Xk)=    _____________________________ 

1+ e(β0+β1X1+ β2X2+ βkXk) 

Формула 4.1 Розрахунок ризуку виникнення повторних випадків 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту. 

 у якій -  x1, … Xk – дискретні або безперервні величини, які 

відображають чинники, пов’язані з P(x1, … Xk) – ймовірністю розвитку події.  

 Враховуючи, що показник співвідношення ризику може бути 

представлений як Rr=P/(1-P), де Р – ймовірність події, коефіцієнт 

співвідношення ризику можна виразити експотенціальною залежністю Rr = 

exp (β0+β1X1+ β2X2+…+ βkXk). У цьому рівнянні β0 – константа, β1 – βк – 

коефіцієнти логістичної регресії, отримані з регресійного аналізу.  
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 Це дозволяє розрахувати індивідуальні показники ризику (In, Rr) за 

ознаками, які включені у регресійну модель, а показник співвідношення 

ризику (Rr)  повторних випадків ГСЛТ можна представити наступним чином: 

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) 

Формула 4.2 Індивідуальний розрахунок ризику повторного розвитку 

стенозу гортані 

Ефективність запропонованої моделі підтверджена декількома 

прикладами. Так у хворого О., віком 16 міс. у якого в анамнезі 1 випадок 

стенозу гортані, при лабораторному обстеженні встановлено, що вміст IL4 у 

сироватці крові становив 5,17 пг/мл, а вміст IL17 у сироватці крові 3,28 пг/мл, 

а абсолютна кількість CD22 становила 0,59×109/л; відносний ризик повторних 

випадків  ГСЛТ при ГРВІ був низьким і становив 0,12 (табл. 4.5). У цієї 

дитини,  при з’ясуванні катамнезу хвороби, ГСЛТ протягом наступних 11 міс. 

не реєструвалися, незважаючи на те, що дитина двічі перехворіла ГРВІ.  

Таблиця 4.5 

Показники ризику (Rr) повторних ГСЛТ при ГРВІ у хворих, які перебували 

під спостереженням 

Пацієнт, 

дата 

госпіталізації 

Абсолютна 

кількість 

CD22 (×109/л) 

Концентрація у 

крові IL4 

(пг/мл) 

Концентрація у 

крові IL17 

(пг/мл) 

 

Rr 

Пацієнт О. 

(15.01.16 р.) 

0,59 5,17 3,28 0,12 

Пацієнт В.  

(19.01.16 р.) 

0,26 5,18 3,28 0,52 

Пацієнт I.   

(14.10.15 р.) 

0,40 3,22 9,94 1,54 

Пацієнт Н.  

(01.03.15 р.) 

0,25 0,72 6,75 2,67 

Пацієнт А. 

(22.02.15 р.) 

0,24 1,56 9,07 3,55 
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Водночас, пацієнт Н., який госпіталізований 01.03.2015 р. з діагнозом 

ГРВІ, ГСЛТ при лабораторному обстеженні встановлено, що вміст IL4 у 

сироватці крові становив 0,72 пг/мл, IL17 у сироватці крові - 6,75 пг/мл, 

абсолютна кількість CD22 - 0,25×109/л  і відносний ризик повторного ГСЛТ 

визначено як Rr=2,67. Ця дитина була госпіталізована у ІКЛ повторно, 

12.12.2015 р. ГСЛТ важкого ступеня, важкість ГСЛТ оцінена за шкалою Chan у 

10,33 бали.Також повторний (третій) випадок ГСЛТ спостерігався у пацієнта 

А., у якого під час стаціонарного лікування у Львівській ІКЛ (з 22.02.15 р. по 

26.02.15 р.) встановлено високий ризик розвитку ГСЛТ (Rr=3,55, табл.4.5) .  

Наведені клінічні приклади підтверджують ефективність наведеної 

моделі логістичної регресії щодо встановлення ризику виникнення повторних 

гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при гострих респіраторних вірусних 

інфекціях. 

Підсумовуючи проведені дослідження та тримані  дані зазначимо, що у 

дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, виявлено достовірне 

підвищення продукції як прозапальних, так і протизапальних цитокінів, а 

також зниження усіх показників клітинного імунітету, порівняно з дітьми з 

групи порівняння. Так, у хворих групи 1 інтенсивно синтезувались IL1β, IL10, 

IL17; водночас продукція усіх популяцій лімфоцитів, окрім NK-клітин 

(CD16+), була зниженою, що свідчить про розвиток запальної відповіді на 

інфекційний агент та активність процесу нейтралізації вірусу. Підвищена 

продукція IL4 та IL6, дає підстави думати про диференціацію Th0 лімфоцитів в 

Th2 тип, це обумовлює домінування гуморального варіанту запальної 

відповіді, що 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 IL17 – 3,45 (1,34-8,25) пг/мл. 

Також відзначена підвищена продукція CD3+ лімфоцитів – 2,22 (1,24-

3,19)×109/л, які є регуляторами імунної відповіді та забезпечують стимуляцію 

та запуск імунологічних реакцій, CD16+ клітин – 0,96(0,47-1,45)×109/л, отже Т-
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лімфоцити цієї субпопуляції без попередньої сенсибілізації можуть 

розпізнавати та знищувати чужорідний агент. Такі зміни цієї субпопуляції Т-

лімфоцитів можуть бути пов’язані з порівняно неважким перебігом  

захворювання  у дітей з групи порівняння.  

 

Результати, наведені у цьому розділі відображені у публікаціях  

1.Гладченко О.І. Стан клітинної ланки імунітету у дітей з гострими 

стенозуючими ларинготрахеїтами / Гладченко О.І., Надрага О.Б., Грушка О.І., 

Кріль І.Й.   // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. 

Шупика. – 2016. – Випуск 26. – С. 29-34.  

2. Гладченко О.І. Цитокіновий профіль у дітей раннього віку з гострими 

стенозуючими ларинготрахеїтами / Гладченко О.І., Токарєв П.В., Надрага О.Б 

// Wiadomości Lekarskie . – 2016. - №2. – Р. 208-213. 
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РОЗДІЛ 5 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРЕПАРАТУ РЕКОМБІНАНТНОГО ІНТЕРФЕРОНУ α-2β ПРИ ЛІКУВАННІ 

ГОСТРИХ СТЕНОЗУЧИХ ЛАРИНОТРАХЕЇТІВ У ДІТЕЙ 

 

Принципи імунотерапії, які запроваджені на сучасному етапі розвитку 

педіатрії, полягають у застосуванні засобів, що мають вибірковий вплив на 

певні ланки імунітету  з метою пригнічення або стимулювання імунних 

реакцій. Завданнями імунотерапії є: підвищення зниженої імунореактивності, 

зменшення надмірної імунореактивності при алергії, заміщення відсутніх 

факторів імунореактивності [205] 

При аналізі результатів імунологічних досліджень дітей перших років 

життя, які були госпіталізовані з гострими стенозуючими ларинготрахеїтам, 

які розвинулись на тлі ГРВІ ми виявили відмінності у клінічному перебігу 

захворювання (в залежності від того, чи ГСЛТ виникнув вперше, чи повторно), 

а також зміни клітинної й гуморальної ланок імунітету. Імунологічні 

порушення були більш виражені і були діагностовані достовірно частіше у 

дітей з повторними випадками ГСЛТ.  

З метою корекції виявлених імунологічних змін ми визначали доцільність 

застосування при лікуванні таких хворих препаратів рекомбінантних 

інтерферонів – в першу чергу рекомбінантного інтерферону α-2b, оскільки ці 

ліки впливають на вказані ланки системи протиінфекційного захисту.  

Одним з препаратів інтерферонів, які можуть бути використані у лікуванні 

ГРВІ у дітей перших років життя є препарат лаферобіон, який  має 

противірусну, протибактерійну, імуномодулюючу, антипроліферативну дію. 

Препарати рекомбінантного інтерферону за даними дослідників [205,206] 

посилюють активність Т-хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, підвищують 

фагоцитарну активність, інтенсивність диференціювання В-лімфоцитів. 
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Інтерферони здатні активувати макрофаги та нейтрофіли, а також 

гальмувати розмноження бактерій [207]. 

Дія інтерферонів не обмежуються лише противірусним впливом. До 

інших важливих функцій інтерферонів відносять модуляцію імунної і 

запальної відповіді, пригнічення гемопоезу, регуляцію проліферації і 

диференціації клітин. Участь інтерефонів в цих процесах здійснюється через 

стимуляцію транскриптазо-індукуючих генів, які кодують різноманітні 

протеїни, при чому деякі з цих протеїнів приймають участь в регуляції 

експресії генів інтерферонів. 

Для оцінки ефективності запропонованого лікування  хворих групи 1 і 

групи 2 було сформовано підгрупу з 26 пацієнтів (підгрупа А), а також 

підгрупу порівняння (підгрупа В) до якої увійшло 19 дітей.  

Дітям підгрупи А  призначали рекомбінантний альфа-2b-інтерферон, 

ректально, у дозі 150000 МО для дітей віком до 1 року,  та 500000 МО для 

дітей від 1 до 2 років. Препарат застосовувався двічі на добу (через 12 год.) 

впродовж 5-ти днів. Лікування рекомбінантним інтерфероном альфа-2b 

розпочинали з перших годин перебування хворих в стаціонарі. Пацієнти 

підгрупи В отримували лікування, відповідно до затверджених Протоколів 

діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей [208]. 

Підгрупи були сформовані таким чином, що за віком, даними анамнезу, 

алергологічного анамнезу, частотою перенесених гострих респіраторних 

захворювань пацієнти основної підгрупи і підгрупи порівняння вірогідно не 

відрізнялися (табл.5.1).  

Вік на час госпіталізації дітей підгрупи А в середньому становив 

17,80±1,49 міс., а пацієнтів, які увійшли у підгрупу В - 20,11±2,15 міс. У 

підгрупі А перший випадок ГСЛТ був у 17 дітей (65,38%), повторний в 9 

хворих (47,37%); у підгрупі В частота першого випадку ГСЛТ і повторних 

випадків становила 63,16% та 36,84% відповідно. 
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Діти, які увійшли до підгрупи А і підгрупи В на догоспітальному етапі 

лікування і протягом 30 днів до захворювання не отримували препаратів 

інтеферонів і засобів, які володіють імуностимулюючими властивостями. 

 

 

Таблиця 5.1 

Дані анамнезу життя хворих підгрупи А (діти, які додатково отримували 

препарати інтерферону) і підгрупи В (діти, які отримували лікування згідно 

протоколу) 

 

Показник 

Підгрупа А 

(n=26) 

(абсол, в%) 

Підгрупа В 

(n=19) 

(абсол, в%) 

Ускладнений перебіг вагітності 3 (11,54%) 2 (10,53%) 

Гармонійний розвиток у віці протягом перших 12 

міс. життя  

24 (92,31%) 16( 84,21%) 

ГРЗ протягом перших 12 міс. життя 5 (19,23%) 3( 15,79%) 

Обтяжений алергологічний анамнез 7 (26,92%) 4 (21,05%) 

Кількість дітей з першим епізодом стенозу 

гортані 

17  (65,38%) 12 (63,16%) 

 

Аналіз основних симптомів захворювання у дітей підгрупи А і підгрупи В 

показав, що симптоми ГСЛТ розвинулися протягом першої доби у 38,46% 

хворих підгрупи А і у 47,37% дітей підгрупи В (табл.5.2). Охриплість голосу, 

ретракції грудини і втягнення податливих місць грудної клітки під час 

дихання, сухий грубий кашель, гіпертермічний синдром спостерігались 

приблизно з однаковою частотою у дітей обох підгруп.  

Достовірно не відрізнялась і важкість ГСЛТ, оцінена за шкалою Сhan, так 

оцінка за цими критеріями дітей підгрупи А в середньому становила 9,74±1,80 

бали, хворих підгрупи В - 10,02±2,76 бали (р>0,05). Приблизно однаковою 
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була і кількість пацієнтів з важким перебігом ГСЛТ (важкість оцінена у 13 і 

більше балів) у підгрупі А – 4 дитини  (15,38%),  у підгрупі В – 4 хворих 

(21,05%).  

 

 

Таблиця 5.2 

Характеристика основних симптомів захворювання 

дітей підгрупи А (діти, які додатково отримували препарати інтерферону) 

і підгрупи В (діти, які отримували лікування згідно протоколу) 

 

Показник 

Підгрупа А 

(n=26) 

абсол, в% 

Підгрупа В 

(n=19) 

абсол, в% 

Гарячка   22 (84,72%)  17 (89,47%) 

Охриплість голосу  14 (53,85%) 11 (57,89%) 

Ретрації грудини 16 (61,54%) 11 (57,89%) 

Гавкаючий кашель  19 (73,08%) 15 (78,95%) 

Психомоторне збудження /  

депресія  

21 (80,77%) 14 (73,68%) 

Симптоми стенозу гортані 

впродовж першої доби  

10 (38,46%) 9 (47,37%) 

Кількість хворих з оцінкою за 

шкалою Chan >13 балів  

4 (15,38%) 4 (21,05%) 

 

За характеристикою основних симптомів захворювання і важкістю ГСЛТ 

у дітей, які увійшли у основну підгрупу і підгрупу порівняння можна 

стверджувати про  коректно сформовані вибірки для перевірки гіпотези про 

вплив додаткового призначення препаратів рекомбінантних інтерферонів при 

лікуванні ГСЛТ у дітей.  
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Окрім симптомів хвороби аналізували і деякі лабораторні показники – 

загального аналізу крові, результати вірусологічних і бактеріологічних 

досліджень слизу верхніх дихальних шляхів. Загальна кількість лейкоцитів 

периферичної крові була вірогідно вища у пацієнтів підгрупи А, порівняно з 

хворими з підгрупи В (в середньому 11,18±0,43х109/л і 10,12±1,32х109/л, 

p<0,05); частота підвищення ШОЕ навпаки була дещо вищою у хворих 

підгрупи В, але ця відмінність не була статистично достовірною.  (табл.5.3).  

Таблиця 5.3 

Зміни у загальному аналізі крові, результати вірусологічних, 

бактеріологічних досліджень дітей підгрупи А (діти, які додатково отримували 

препарати інтерферону) і підгрупи В (діти, які отримували лікування згідно 

протоколу) 

 

Показник 

Підгрупа А 

(n=26) 

(абсол., в%) 

Підгрупа В 

(n=19) 

(абсол., в%) 

Лейкоцитоз, лейкопенія 7 (26,92%) 4 (21,05%) 

Підвищення ШОЕ  6 (23,08%) 6 (31,58%) 

Виявлено РНК/ДНК вірусів  12 (57,14%) 

(n=21)* 

11 (64,71%) 

(n=17)* 

Позитивні  результати бактеріологічних 

досліджень слизу дихальних шляхів  

6 (23,08%) 5 (26,32%) 

Позитивні результати бактеріологічних і 

вірусологічних досліджень 

3 (11,54%) 4 (21,05%) 

Примітка: 

* - кількість дітей, яким проведено вірусологічні дослідження 

 

Статистично достовірних відмінностей між частотою позитивних 

результатів бактеріологічних, вірусологічних досліджень, частотою виявлення 

у слизу вірусно-бактерійних асоціації в пацієнтів обох підгруп встановлено не 
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було. Спектр виділених з верхніх дихальних шляхів бактерій і нуклеїнових 

кислот вірусів у пацієнтів підгрупи А і підгрупи В був аналогічним.  

Для оцінки ефективності лікування з включенням препаратів 

інтерферону ми проаналізували динаміку основних симптомів ГРВІ та ГСЛТ, 

важкості ГСЛТ за шкалою Chan,  результати лабораторних та імунологічних 

досліджень. З цією метою проводилося погодинний моніторинг основних 

симптомів хвороби,  а через 2,5 доби (60 год) від початку лікування у 

стаціонарі у дітей підгрупи A i B було повторно визначено концентрацію 

прозапальних і прозапальних цитокінів у сироватці крові. Планом обстеження 

було передбачено і визначення рівнів інтерферонів – INF-α i INF-γ у сироватці 

крові, ці обстеження теж були проведені двічі – при госпіталізації дитини і 

через 60 год перебування у стаціонарі. 

Хоча важкість ГСЛТ (в балах за шкалою Chan) при госпіталізації була 

дещо меншою у дітей підгрупи А (9,74±0,80 бали), порівняно з підгрупою В 

(10,76±1,90 бали), в динаміці лікування, у дітей, які додатково отримували 

препарати інтерферону, наступала швидша стабілізація стану і через 24 год. 

від початку лікування важкість стенозу гортані у пацієнтів групи А становила  

в середньому 3,12±0,53 бали, цей показник був достовірно (p<0,01) нижчим, 

ніж у пацієнтів підгрупи В (4,53±0,67 бали, рис. 5.1). 
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Рис.5.1. Динаміка важкості ГСЛТ у дітей підгрупи А і підгрупи В  
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Швидшу позитивну динаміку захворювання відображає не лише 

оцінка важкості ГСЛТ, але і тривалість основних симптомів захворювання. Так 

охриплість голосу, сухий «гавкаючий» кашель, риніт, підвищена температура 

тіла, неврогенні розлади (неспокій, збудження чи сонливість) статистично 

достовірно довше реєструвалися у дітей підгрупи А, порівняно з пацієнтами 

підгрупи В.  

Статистично достовірних відмінностей у тривалості інспіраторної 

задишки, ретракцій грудини, втягненні при диханні податливих місць грудної 

клітки ми не виявили. Ці симптоми утримувалися відносно короткий час (3,5 - 

5 годин) і їх динаміка відображала ефект від невідкладних заходів, які 

розпочиналися ще на до госпітальному етапі і продовжилися на етапі 

стаціонарного лікування (табл.5.4).  

Таблиця 5.4 

Тривалість основних симптомів ГСЛТ та ГРВІ у дітей 

підгрупи А і підгрупи В (M±SD) 

Симптоми, тривалість Підгрупа А 

(n=26) 

Підгрупа В 

(n=19) 

р 

Хриплий голос (год) 

Грубий, «гавкаючий» 

кашель (год) 

Ретракції грудини, 

втягнення податливих 

ділянок (год) 

Затруднене, стенотичне                

дихання (год) 

Неспокій, збудження, 

сонливість (год) 

Риніт (дні) 

Гіпертермія (дні)  

18,23±3,51 

17,07±4,88 

 

4,50±1,69 

 

 

5,21±0,95 

 

12,23±3,44 

 

7,15±1,50 

2,16±0,39 

23,11±4,20 

23,02±2,41 

 

4,22±0,75 

 

 

5,83±1,88 

 

14,00±2,46 

 

5,13±0,66 

4,50±0,67 

0, 001 

0,036 

 

0,121 

 

 

0,067 

 

0,113 

 

0,001 

0,001 
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Результати визначення інтерлейкінів у сироватці крові у дітей підгрупи 

А і підгрупи В протягом перших годин від початку стаціонарного лікування 

показали, що концентрації більшості цитокінів у дітей підгрупи А і підгрупи В 

достовірно не відрізнялися. Виняток становив лише вміст протизапального 

цитокіну IL10, рівень якого у дітей підгрупи А був 19,02 пг/мл  (95% ДІ - 

15,45-26,37 пг/мл) і достовірно перевищував цей показник у хворих підгрупи 

В. Ще однією закономірністю, спільною для пацієнтів обох підгруп, було 

зменшення в динамці хвороби концентрації в сироватці крові прозапальних 

цитокінів (IL1, IL4) і цитокіну  IL17та наростання рівнів протизальних 

цитокінів  - IL6, IL10, (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Вміст інтерлейкінів (у пг/мл) у сироватці крові дітей підгрупи А і підгрупи В 

при госпіталізації та в динаміці лікування 

Показник / 

визначення 
Підгрупа А (n=26) Підгрупа B (n=19) 

IL1β (перше) 8,73 ( 7,25 - 10,03) 9,24 ( 7,35 - 11,12) 

IL1β (повторне) 4,10 (2,69 - 5,83) * 8,77  (6,69 - 9,52) 

IL4 (перше) 4,99 (4,26 - 5,67) 5,34 (4,03 - 5,98) 

IL4 (повторне) 3,36  (2,31 - 4,45) * 4,91 (3,40 - 7,51) 

IL6 (перше) 3,87 (3,27 - 5,02) 3,15 (2,67 - 4,68) 

IL6 (повторне) 5,05  (3,77 - 6,53) * 3,68 (2,53 - 5,55) 

IL10 (перше) 19,02 (15,45 - 21,37)  21,23 (16,48 - 25,77) 

IL10 (повторне) 26,17 (19,06 - 32,91) 1 24,98 (17,06 - 28,60) 

IL17 (перше) 4,55 ( 3,78 - 5,00) 4,50 (3,41 - 4,91) 

IL17 (повторне) 4,06 (2,59 - 4,87) 3,77 ( 2,67 - 4,14) 

Примітка: 1 -  p<0,05 достовірність різниці показників у дітей підгрупи А (які 

отримували додатково препарат α-2b інтерферону) та  підгрупи В (які 

отримували лікування згідно протоколу)  
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Ми з’ясували, що у дітей підгрупи А зниження концентрації в крові 

прозапальних цитокінів було більш значущим і на 60 год. від початку 

лікування, при повторних визначеннях, концентрація IL1β 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). Аналогічно 

достовірно нижчі рівні (p<0,01)  відмічено і  вмісту у сироватці крові IL4 – 3,36 

(2,31-4,45) пг/мл та 4,91 (3,40-7,57) пг/мл у дітей з підгрупи А і підгрупи В 

відповідно. 

Підвищення вмісту протизапальних цитокінів  IL6 і IL10 в динаміці 

захворювання було більш інтенсивним у пацієнтів, які додатково отримували 

препарати інтерферону. Так, при визначені через 2,5 доби від початку терапії 

концентрації IL6 у крові дітей підгрупи А рівень його становив 5,05 (3,77-6,53) 

пг/мл,  що достовірно вище, 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. 

Концентрація IL17, який вважається ключовим чинником у  формуванні 

специфічного Тh17 типу імунної відповіді, відмінного від Th1, Th2 [209], у 

дітей підгрупи А і підгрупи В в динаміці хвороби знижувалась, порівняно з 

рівнями цього цитокіну при першому обстеженні. Вміст IL17 на через 60 год 

лікування у стаціонар був дещо вищим у пацієнтів підгрупи А, але ці 

відмінності не були статистично достовірними. 

Кореляційним аналізом у дітей підгрупи А встановлено помірно 

виражений негативний зв’язок між концентраціями прозапальних і 

протизапальних цитокінів: IL1β та IL6 (r= - 0,631, p<0,01), IL1β і IL10 (r= - 

0,420, p<0,05), IL4 і IL6 (r= - 0,317, p<0,005), достовірний, але слабкий 

кореляційний зв'язок між IL4 і IL10 (r= - 0,223, p<0,01), IL4 і IL17 (r= -0,175, 

p<0,05, табл.5.6).  

У пацієнтів підгрупи В в динаміці лікування продовжує утримуватися 

дисбаланс між деякими показниками гуморальної ланки імунітету, 
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відображенням якого є менш інтенсивні кореляційні співвідношення між 

вмістом прозапальних і протизапальних цитокінів, так достовірні коефіцієнти 

кореляція виявлено лише між IL1β та IL6 (r= - 0,211, p<0,05) та між IL4 та IL10 

(r= - 0,188, p<0,05).  

 

Таблиця 5.6 

Коефіцієнти кореляції (r, p<0,05) між прозапальними і протизапальними 

цитокінами у дітей підгрупи А і підгрупи В через 2,5 доби від початку 

лікування у стаціонарі 

Показник Підгрупа А (n=26) Підгрупа В (n=19) 

IL1β – IL6 - 0,631 - 0,211 

IL1β – IL10 - 0,420 н.д. 

IL1β – IL17 н.д н.д. 

IL4 – IL6 - 0,317 н.д. 

IL4 – IL10 - 0,223 - 0,188 

IL4 – IL17 - 0,175 н.д. 

 

Не менш важливим компонентом повноцінної імунної відповіді на вірусну 

інфекцію є адекватна продукція інтерферонів, які, на відміну від 

імуноглобулінів не виявляють високо специфічної дії. Концентрація в крові 

імуноглобулінів стрімко зростають лише через декілька днів після інфікування 

вірусом [210,211], і через це ці антитіла не можуть ефективно протидіяти 

стрімкій реплікації збудників. На відміну від антитіл концентрація 

інтерферонів зростає швидко, через декілька годин після зараження, і оскільки 

вони діють неспецифічно то це призводить до достатнього рівня 

противірусного захисту вже протягом короткого часу від початку недуги. 

Інтерферони мають надзвичайно високу біологічну актинивність – зокрема за 

даними низки експериментальних досліджень встановлено, що їх активність 
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може сягати 2х109од/мг  (1 одиниця означає зниження утворення 

сприйнятливих вірусів на 50 %) [212 ]. 

Результати визначення рівнів INF-α i INF-γ у сироватці крові при 

госпіталізації та через 60 год. від початку стаціонарного лікування показали 

(рис.5.2), що у дітей підгрупи А, які додатково отримували препарати 

інтерферонів, рівень INF-α підвищився у три рази – з 1,83 пг/мл (0,97-2,50) до 

5,62 пг/мл (4,11-7,03), а  рівень INF-γ зріс з 12,90 пг/мл (10,43-13,15) до 19,41 

пг/мл (17,16-22,08).  

 

Рис. 5.5. Вміст INF-а, INF- γ  у сироватці крові в дітей підгрупи А і 

підгрупи В при госпіталізації та в динаміці. 

 

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 пг/мл  (0,72-2,15)  до 2,39 пг/мл  (1,78-

2,90). Нижчі темпи наростання були і INF-γ – з 11,21 пг/мл (9,23 – 14,83) до 

13,09 пг/мл (12,12-14,56). На 2,5 добу 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. 
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Таким чином, наведені в цьому розділі результати дослідження 

засвідчують кращу позитивну динаміку захворювання  (за тривалістю 

основних симптомів захворювання – кашлю, охриплості голосу, риніту, 

гіпертермії) у дітей, які окрім стандартної терапії отримували рекомбінантний 

інтерферон, що підтверджено статистично вірогідними відмінностями цих 

показників через 2,5 доби від початку стаціонарного лікування. Включення 

рекомбінантного інтерферону до схеми лікування дітей з ГРВІ, ускладнених 

ГСЛТ, сприяло достовірно швидшій нормалізації дисбалансу прозапальних і 

протизапальних цитокінів та достовірному, більш інтенсивному, зростанню 

концентрацій у сироватці крові інтерферонів INF-α i INF-γ.  

Отже, з огляду на позитивну динаміку симптомів захворювання, 

нормалізацію порушень гуморальної ланки імунітету застосування 

рекомбінантного альфа-2b інтерферону в дітей перших років життя з ГРВІ, 

ускладненими ГСЛТ вважаємо патогенетично обґрунтованим. Побічних дій, 

індивідуальної непереносимості препарату, алергічних реакцій у пацієнтів під 

час лікування та після лікування рекомбінантним альфа-2b інтерфероном у 

ректальних свічках діагностовано не було. 

 

Результати досліджень, що викладені в цьому розділі, відображені в 

публікаціях:  

1. Застосування ентерального рекомбінантного ліпосомального  α-2b 

інтерферону у комплексному лікуванні гострих стенозуючих ларинготрахеїтів 

у дітей / О. Б. Надрага, І. Б. Гайдук, О. І. Закалюжна [та ін.] // Клінічна 

імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2011. - N 3 спец. вип. - С. 96-98. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

Гострі захворювання органів дихання у дітей відносять до однієї з 

найважливіших проблем педіатрії сьогодення [1, 2, 226. 227, 228, 229]. 

Згідно даних офіційної статистики ці захворювання, незважаючи на значні 

досягнення у діагностиці та лікуванні, продовжують займати провідні 

позицій, так даними ВООЗ, ГРВІ посідають перше місце в структурі 

захворюваності дітей раннього віку [1, 3, 230]. 

Високий рівень захворюваності дітей на ГРВІ обумовлений широким 

спектром збудників респіраторних інфекцій, нетривалою стійкістю 

противірусного імунітету та його типоспецифічністю. ГРВІ часто можуть 

спричинити ускладнення; одним з найважчих ускладнень у дітей раннього 

віку, що супроводжується розладами дихання, вважають гострий 

стенозуючий ларинготрахеїт. [194]. ГСЛТ діагностують у 7,1-9,5% дітей 

раннього віку з ГРВІ, за даними вітчизняних та закордонних досліджень 

летальність при даній патології утримується на рівні 0,5-5% [1, 3, 4], а у 

випадку декомпенсованих форм стенозу гортані летальність досягає 33-60%. 

[1, 5, 6, 231]; приблизно 5-7% педіатричних пацієнтів з гострим 

стенозуючим ларинготрахеїтом вимагають лікування у відділеннях 

реанімації та інтенсивної терапії [28; 14, 29, 30, 52, 232]. 

Набряк слизової оболонки дихальних шляхів, основним симптомом 

якого є охриплість голосу спостерігається ще частіше, приблизно у 20 % 

пацієнтів з респіраторними захворюваннями [32]. Висока частота гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів, їх схильність до рецидивування, ризик 

приєднання бактерійної інфекції, ризик  розвитку ускладнень у дітей 

визначають актуальність проблеми гострих стенозуючих ларинготрахеїтів, 

та необхідність подальшого глибокого вивчення цього питання [15, 233]  

Найчастіше ГСЛТ виникають у дітей раннього віку (34% пацієнтів це 

дітей перших двох років). Ця вікова закономірність перш за все обумовлена  
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особливостями анатомо-фізіологічної будови дихальних шляхів у дітей: 

невеликим їх просвітом, лійкоподібною формою гортані, вираженою 

васкуляризацією сполучної тканини підзв’язкового простору, що призводить 

до швидкого виникнення набряку, а особливості іннервації гортані і 

слабкість дихальних м’язів є передумовами виникнення спазму.[7,8, 234, 

235, 236]. 

Однак наявні у сучасній літературі дані у недостатній мірі пояснюють 

механізми імунопатогенезу розвитку цього захворювання, виникнення 

рецидивів, ускладненого перебігу, що визначає необхідність подальшого 

поглибленого вивчення цієї патології та удосконалення методів лікування 

[2].  

Представлене вище і обумовило проведення нашого дослідження, 

метою було підвищити ефективність лікування дітей раннього віку, хворих 

на гострий стенозуючий ларинготрахеїт на  фоні гострих респіраторних 

вірусних інфекцій, на підставі вивчення клініко-імунологічних особливостей  

перебігу хвороби шляхом патогенетичного обґрунтування застосування 

препарату рекомбінантного інтерферону α-2β.   

Для реалізації поставленої мети було проведено дослідження клінічних 

та імунологічних особливостей перебігу захворювання у 124 дитини віком 

6-36 міс., які лікувалися в І-му діагностичному відділенні і відділенні 

інтенсивної терапії Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. 

Пацієнти, які знаходились під спостереженням були розподілені на три 

групи: до групи 1 увійшло 80 дітей, які госпіталізовані з діагнозом ГРВІ, 

гострий стенозуючий ларинготрахеїт, який виник вперше, до групи 2 було 

включено 26 дітей з повторними випадками гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту, у групу порівняння увійшли 18 дітей з гострими 

ларингітами і ларинготрахеїтами без стенозу гортані. 

Обтяжений спадковий анамнез (в основному це хронічні бронхолегеневі 

захворювання серед родичів першої лінії) у дітей групи 1 встановлено у 

(13,75%) респондентів, у пацієнтів групи порівняння у (11,11%), найвищий 
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цей показник був серед дітей групи 2 (23,08%). Алергічні захворювання 

(алергічні реакції на продукти харчування, медикаменти, полінози) в 

анамнезі найбільш часто встановлено у дітей групи 1 (у 26,25%) та у групі 3 

(у 27,78%). В усіх групи увійшли пацієнти, які перенесли гострі 

бронхолегеневі  захворювання (бронхіти з бронхообструктивними 

синдромами, пневмонії) впродовж першого року життя, проте найбільше 

цих дітей відзначено у групі порівняння  (16,67%) та у групі 1 (15,0%). 

Тривалість перебування на виключно грудному вигодовуванні дітей 

групи 2 в середньому становила 6,44±1,39 міс. і цей показник був достовірно 

нижчим (p<0,05), ніж у дітей групи 1 (8,46±0,89 міс.) та групи порівняння 

(8,00±1,56 міс.) Тривалість перебування на змішаному вигодовування детей 

групи 1 була достовірно коротшою порівняно  з пацієнтами групи 2 та групи 

порівняння (р<0,05). 

 ГСЛТ дітей групи 1 та групи 2 розвинувся в середньому за 1,83±0,14 

днів від появи перших симптомів ГРВІ. У дітей групи 1 встановлено 

позитивний кореляційний зв'язок між важкістю ГСЛТ й тривалістю періоду 

часу від появи перших симптомів респіраторної інфекції до розвитку 

гострого стенозуючого ларинготрахеїту (r=0,623, p<0,01). У хворих з ГСЛТ, 

які виникнули повторно (група 2) ще більш чітко виражена закономірність 

згідно якої чим довше у дитини тривали симптоми ГРВІ до розвитку ГСЛТ – 

тим важчий був стан пацієнта при розвитку ГСЛТ, що підтверджено 

достовірним позитивним сильним кореляційним зв’язком r=0,876, p=0,003). 

Насиченість киснем крові протягом першої доби стаціонарного лікування 

була на задовільному рівні в усіх групах, та цей показник у хворих групи 1 

та групи 2 становив в середньому 95,94±0,25% і 95,88±0,50% водночас був 

достовірно нижчими у порівнянні з групою порівняння 97,25±0,53 ( p<0,05). 

Встановлено, що у дітей групи 2 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 
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легшими: важкість стенозу гортані при ГСЛТ, який виникнув третій раз 

становила 7,13±2,38 бали, п’ятий раз – 6,44±1,19 бали (p<0,05). Цю 

закономірність відображає і достовірний негативний кореляційний зв'язок 

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

0,326, p=0,04. Виявлені закономірності не були пов’язані з віком пацієнтів, 

так середній вік дітей з першим випадком ГСЛТ становив 26,11±3,18 міс, а 

третій випадок захворювання на ГРВІ з  ГСЛТ реєструвався у дітей в 

середньому у 30,02±2,91 міс., достовірного 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±5,52% дітей, серед дітей з групи 2 

важкий стеноз гортані виникав достовірно частіше, його було діагностовано 

у 83,33±10,71%  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±9,92% та 37,50%±7,11%. 

При порівнянні змін у гемограмах пацієнтів групи 1 і групи 2 при 

госпітазації та у динаміці  виявлено  відмінності у рівнях гемоглобіну та 

загальної кількості лейкоцитів крові, 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 дослідженнях слизу дихальних шляхів методом ПЛР ми 

ідентифікували  аденовіруси (AdV), бокавірус (BoV), віуси парагрипу 

людини 1-4 типів (PhV 1-4), риновірус (RV), респіраторно-синцитійний  

(RsV), та метапневмовірус людини  (MpV). Нуклеїнові кислоти вірусів було 

виявлено змивах з носоглотки у 37 дітей групи 1 та 13 дітей  групи 2. У групі 

1 та у групі 2 найбільш часто було виявлено бокавірус - у 18 дітей 

(32,14±6,24%)  та 6 дітей (30,0±10,25%) відповідно, приблизно з однаковою 

частотою (14,3-17,8%) у пацієнтів групи 1 і групи 2 виявлено аденовіруси, 
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віруси парагрипу 1-4 типів. Водночас достовірних відмінностей у 

виявлені певних вірусів у дітей, які хворіли на ГСЛТ вперше (група 1) чи 

повторно (група 2) ми не встановили.  

 Ми встановили, що діти, у яких у слизу верхніх дихальних шляхів 

виявлено ДНК чи 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. Ці показники були достовірно вищими, ніж у хворих, 

яким було проведено вірусологічне обстеження, однак результати його 

виявилися негативні (оцінка за шкалою Chan - 7,53±1,15 балів, р<0,05, 

температура тіла при госпіталізації в середньому 38,10±0,87°С, р<0,05).  

Позитивні результати бактеріологічних досліжень отримано при 

обстеженні 79 (63,71%) пацієнтів, вірогідно частіше бактерійні патогени 

було виділено зі слизу у дітей групи 1 (в 70,0%) та хворих групи 2 (у 

61,54%), порівняно з хворими з групи порівняння – (у 38,89, p<0,05);  у 

групах 1, 2 та 3 домінуючим патогеном був Staphylococcus viridans. 

Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus достовірно частіше виявляли 

у групі 2 (p<0,05),  Staphylococcus epidermitidis був виділений  з ротоглотки 

лише у дітей групи порівняння. 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).  

Вважається що підвищена схильність організму дитини до гострих 

респіраторних вірусних інфекцій може бути зумовленою не лише контактом 

з дитини з новими, «незнайомими» для неї інфекційними агентами але і 

наслідком  первинних і вторинних порушень імунної системи, які зумовлені 

впливом ряду ендо- та екзогенних чинників. На сьогодні дискусійним 

залишається питання, чи виявлені відхилення показників стану клітинного і 

гуморального імунітету є наслідком чи причиною частих, повторних 

випадків захворювань, спричинених інфекціями [213]. 
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У пацієнтів групи 1 продукція CD3+, CD22+ Т-лімфоцитів була 

різко зниженою, абсолютні кількості цих клітин були нижчими від вікових 

стандартів та достовірно нижчими як аналогічні показники у дітей групи 

порівняння. Водночас у дітей групи 1 встановлено інтенсивну продукцію 

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

що було достовірно вищим ніж у пацієнтів групи 2 та вдвічі вищим, ніж у 

хворих групи порівняння. Паралельно до наростання рівня IL1β 

підвищувалися рівні протизапальних цитокінів: IL4 (до 5,29 (4,56-5,99) 

пг/мл), IL10 (до 18,90 (15,69-22,02) пг/мл;, останній показник більш як в 2,5 

рази перевищував аналогічне значення у дітей групи порівняння. Рівні IL1β, 

IL4, IL10 також були вищими від референтних даних для дітей цих вікових 

груп. 

Очевидно, що низька кількість імунокомпетентних клітин призводила 

меншої продукції цитокінів і нижчих рівнів IL1β, IL10, IL17, порівняно з 

дітьми групи 1. 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.  

Основні показники клітинної ланки імунітету і рівні прозапальних і 

протизапальних цитокінів у дітей групи порівняння перебували в межах 

вікових норм, виняток склала лише абсолютна кількість CD16+ T-

лімфоцитів у дітей цієї групи  перевищувала верхню межу референтних 

даних і становила 0,96 (0,47-1,45)*109/л. 

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 та групи порівняння і нижчою ніж референтні дані для 

пацієнтів цієї вікової групи (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Показники клітинного і гуморального імунітету у дітей, які були під 

спостереженням. 

Показник 
Група 1 Група 2 

Група 

порівняння 

CD3+  (абсол.)         N 

CD4+  (абсол.) N       N 

CD8+  (абсол.) N         N 

CD16+ (абсол.) N    N        

CD22+ (абсол.)         N 

IL1β    N     N 

IL4         N 

IL6 N   N    N N 

IL10    N      N 

IL17 N   N   N   N 

 

Примітки: 1.  -       Зміни показника відносно референтних даних; 

2.    -      Зміни показника відносно групи порівняння; 3. ,  -      Зміни 

показника відносно групи 1; 4. N –          Відсутні достовірних відмінностей 

показника 

 

У дітей зі 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 домінувала продукція IL1β, IL10, IL17; ми відмітили 

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, дає підстави думати про 

диференціацію Th0 лімфоцитів в Th2 –тип, що обумовлює домінування 
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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.  

 Отримані нами дані щодо рівнів цитокінів у крові дітей, які 

перебували під спостереженням, лише частково співпадають з результатами 

дослідження Андрейчина М.А.  та  співаавт. (2014 р.)  які встановили, що у  

хворих на ГРВІ у гострий період захворювання продукція прозапальних 

цитокінів збільшується, а протизапальних – знижується [219].  На думку цих 

дослідників більша виразність змін притаманна прозапальному IL-2, що 

свідчить про інтенсивність запальних та імунних процесів, які 

супроводжують розвиток захворювання різного ступеня тяжкості, що можна 

вважати адекватною імунною відповіддю організму. 

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

концентрації IL-6, IFN-α до періоду реконвалесценції деякі дослідники [228] 

вважають універсальним типом реагування імунної системи у відповідь на 

проникнення і розмноження респіраторних вірусів. Маркерами тяжкого 

перебігу вірусних інфекції, особливо грипу А визначають високі рівні  TNF-

α, IFN (особливо -γ),  IL-6, IL-18, це узгоджується  іншими літературними 

даними  [214, 215,   216, 217]. 

Нами також відзначена підвищена продукція CD3+ – 2,22 (1,24-3,19) 

×109/л, у пацієнтів групи порівняння, які є регуляторами імунної відповіді та 

відповідають за стимуляцію та запуск імунологічних реакції та CD16+ 

клітин  0,96 (0,47-1,45)×109/л, отже Т-лімфоцити цієї субпопуляції без 

попередньої сенсибілізації можуть розпізнавати та знищувати чужорідний 

агент. Такі зміни цієї субпопуляції Т-лімфоцитів можуть бути пов’язані з 

порівняно неважким перебігом захворювання у дітей з ларингітами без 

ознак розвитку стенозу гортані.  
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З анамнезу з’ясовано потенційні чинники ризику змін імунної 

відповіді дітей,  у яких було діагностовано повторні випадки ГСЛТ (група 

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

бронхолегеневі захворювання серед родичів першої лінії; тривалість  

грудного вигодовування дітей цієї групи в середньому становила 6,44±1,39 

міс. що було достовірно меншою, порівняно з групою 1 та групою 

порівняння (p<0,01). 

Серед усіх пацієнтів з ГРВІ і гострими стенозуючими 

ларинготрахеїтами було виявлено, що повторні випадки ГСЛТ траплялися у 

32 обстежених  дітей. Для розрахунку ризику розвитку повторних випадків 

стенозу гортані у дітей перших трьох років життя ми використали методи 

мультифокальної та логістичної регресії. До регресійного аналізу були 

включені результати епіданамнезу, клінічного спостереження, 

лабораторних, інструментальних, вірусологічних, імунологічних 

досліджень. З 37 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 (ß=-0,594, концентрація IL17 в сироватці крові (ß=0,055) абсолютний 

рівень CD22  (ß=-0,071). Адекватність моделі множинної регресії 

оцінювалась за критеріями Фішера F = 7,35 і Chi2(3)= 17,152 (p=0,01).  

Вплив окремих чинників на розвиток повторних випадків ГСЛТ у дітей 

перших трьох років життя відображає розрахована нами модель логістичної 

регресії. Розвиток повторного стенозуючого ларинготрахеїту на фоні ГРВІ 

був вірогідно (p<0,05) пов’язаний з продукцією IL4 (β=0,159),  та IL17 (β= -

4,462),  і концентрацією CD22 у сироватці крові (β=0,196).  

Ми запропонували модифікувати існуючі схеми лікування гострих 

стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей при гострих респіраторних вірусних 

інфекціях включенням до плану лікування цих пацієнтів препаратів 

рекомбінантних інтерферонів. Доцільність застосування інтерферонів 
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зумовлена особливостями їх дії, оскільки відомо, що інтерферони, які 

мають опосередковану противірусну дію і досить успішно використовують у 

лікуванні дітей з гострими респіраторними захворюваннями [17. 221, 222, 

223, 237]. Застосування цих засобів при ГРВІ є обґрунтованим, оскільки в 

практичній педіатрії у дітей з гострими респіраторними захворюваннями не 

вдається встановити етіологічний чинник недуги через те, що тривалість 

часу, яка потрібна для виконання вірусологічних і бактеріологічних 

досліджень, часто  перевищує тривалість перебігу хвороби. Швидкі тести на 

сьогодні широко доступні лише для одного представника респіраторних 

вірусів – вірусу грипу А і грипу В. На сьогодні немає і противірусних 

засобів, які можна використовувати у дітей з гострими респіраторними 

вірусними інфекціями, окрім препаратів, для лікування грипу.  

Окрім противірусної і антибактерійної дії інтерферони мають і 

виражену імуномодуюючий вплив [205, 224, 237] , а оскільки у більшості 

дітей з ГСЛТ, які були у нас під спостереженням ми виявили виражені 

порушення гуморальної та клітинної ланок імунітету призначення 

препаратів інтерферонів, також як і імуномодуляторів, було обґрунтованим.  

Визначити  ефективність запропонованого лікування з хворих  групи 1 і 

групи 2 було сформовано підгрупу з 26 пацієнтів (підгрупа А), а також 

підгрупу порівняння (підгрупа В) до якої увійшло 19 дітей. Дітям підгрупи 

А  призначали рекомбінантний альфа-2b-інтерферон, ректально, у дозі 

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

років. 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 часу госпіталізації пацієнта без 

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

добу (через 12 год.) впродовж 5-ти днів. Лікування рекомбінантним 

інтерфероном альфа-2b розпочинали з перших годин перебування хворих в 

стаціонарі.  

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 був у 17 дітей (65,38%), повторний  - у 9 

хворих, 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.  

За частотою таких симптомів захворювання, як охриплість голосу, 

ретракції грудини й втягнення податливих місць грудної клітки під час 

дихання, сухий грубий кашель, гіпертермічний синдром діти обох підгруп 

між зобою не відрізнялися. 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.  

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 ефект від невідкладних заходів, які розпочиналися ще 

на до госпітальному етапі і продовжилися на етапі стаціонарного лікування. 

Водночас у динаміці лікування, 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 відображала не лише оцінка важкості гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів, але й тривалість таких симптомів як охриплість голосу, 
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сухий «гавкаючий» кашель, риніт, підвищена температура тіла, 

психомоторні розлади статистично достовірно коротші проміжки часу 

реєструвалися у дітей підгрупи А, порівняно з пацієнтами підгрупи В.  

За даними наших досліджень [225] встановлено, що при розвитку 

важкого патологічного процесу в гортані й трахеї - ГСЛТ, провідна роль 

належить дисбалансу продукції цитокінів з гіперпродукцією як 

протизапальних цитокінів так і прозапальних цитокинів, яка не сприяє 

зменшенню інтенсивності запальної реакції, а призводять до сповільненої 

кооперації Т- і В-клітин щодо елімінації патогену, а також до локального 

набряку, спазму м’язів, надмірної продукцію слизу у місцях реплікації 

вірусу. 

У перші годин від початку стаціонарного лікування концентрації 

більшості цитокінів, які ми визначали, у дітей підгрупи А і підгрупи В 

достовірно не відрізнялися, однак рівень  IL10 у дітей підгрупи А був 19,02 

(15,45-21,37) пг/мл і достовірно перевищував цей показник у хворих 

підгрупи В (21,23 (16,48 - 25,77) пг/мл.  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). Достовірно нижчі рівні (p<0,01)  

відмічено і вмісту у сироватці крові IL4 – 3,36 (2,31-4,45) пг/мл та 4,91 (3,40-

7,57) пг/мл у дітей з підгрупи А і підгрупи В 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 
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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 в динаміці захворюваня утримуватися 

дисбаланс між деякими показниками гуморальної ланки імунітету, 

відображенням якого відсутність кореляційних звязків між запальними і 

прозапальними цитокінами, достовірні коефіцієнти кореляція виявлено 

лише між IL1 та IL6 (r= - 0,211, p<0,05).  

У дітей підгрупи А, яким в комплекс лікування включено, 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, 

ускладненми 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. 
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Включення рекомбінантного інтерферону до схеми 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 динаміку основних симптомів захворювання, нормалізація 

порушень гуморальної ланки імунітету визначає 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 підчас лікування та після лікування  

рекомбінантним альфа-2b інтерфероном у ректальних свічках діагностовано 

не було. 

Отримані дані, показали, що 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 інтерферону, що сприяє до нормалізації 

виявлених порушень гуморальної та клітинної ланок імунітету, 

проявляється зменшенням тривалості клінічних симптомів і тривалості 

захворювання в цілому 
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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 механізмів імунопатогенезу захворювання, розвитку рецидивів 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 гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом, що виник вперше та у 30,0±10,25% хворих з гострим 

стенозуючим ларинготрахеїтом, що виник повторно; рідше, приблизно з 

однаковою частотою, у 14,3-17,8% пацієнтів з гострим стенозуючим 

ларинготрахеїтом виявлено віруси парагрипу 1-4 типів, аденовірус. 

Достовірних відмінностей у частоті виявлення бокавірусів, аденовірусів та 

вірусів парагрипу 1-4 типу у дітей, які хворіли на гострий стенозуючий 

ларинготрахеїт вперше чи повторно, ми не встановили. В 2 рази 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 



 116 

ларинготрахеїту,  важкість стенозу за 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 первинними гострими стенозуючими ларинготрахеїтами 

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

кількость 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 пг/мл (7,30-10,46) і був в 2 рази 

вищим, ніж у хворих без ознак стенозу. Одночасно підвищувався рівень 

протизапальних цитокінів: IL4 (до 5,29 пг/мл; 4,56-5,99), IL10 (до 18,90 

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

значення у хворих з гострими ларингітами.  

     5. Встановлено, що повторний гострий сенозуючий ларинготрахеїт 

виникає 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).  
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     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).  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

     1. Для встановлення ризику розвитку повторних гострих стенозуючих 

ларинготрахеїтів, при гострих респіраторних вірусних інфекцій, усім дітям 

рекомендовано проводити додаткове визначенні рівнів IL 4,  IL17 і CD22 Т-

хелперів  і використовувати представлену нами формулу для розрахунку 

ризику виникнення повторних випадків гострого стенозуючого 

ларинготрахеїту. 

     2. До комплексного лікування гострих респіраторних інфекцій 

ускладнених синдромом гострого стенозуючого ларинготрахеїту, з метою 

корекції імунологічних порушень рекомендоване включення препаратів 

рекомбінантного α-2b інтерферону, з розрахунку 150000 МО двічі на добу 

впродовж трьох днів. 

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

ларинготрахеїтом рекомендуємо запровадити до використання шкали оцінки 

важкості Chan. 

     4. Вважаємо за доцільне рекомендувати пацієнтам, котрі перехворіли на 

гострий стенозуючий ларинготрахеїт, в проміжку через 30 днів після проявів 

гострого періоду захворювання, провести додаткове визначення показників 

клітинної та гуморальної ланок імунітету.  
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