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ВСТУП 

Актуальність теми.  

Вітряна віспа (ВВ) відноситься до числа найбільш поширених захворювань 

дитячого віку та є убіквітарною інфекцією, особливості клімату, способу життя 

впливають на віковий розподіл: у зоні помірного клімату захворювання 

зустрічається в 90 % випадків у дітей до 12 років, переважно, в холодну пору 

року; у зоні тропічного клімату інфекція не має сезонності й розвивається частіше 

серед підлітків і дорослих, у яких протікає тяжко та з ускладненнями [1, 2, 3]. 

Частота ВВ в структурі загальної інфекційної захворюваності за останні  

5 років за даними різних авторів складає від 1,5 до 3 %, із них 95 % припадає на 

долю дітей [4, 5]. Економічний збиток, нанесений цією інфекцією, складає 

близько 1 млрд грн. на рік, що перевищує втрати пов’язані з грипом та гострими 

респіраторними захворюваннями [6, 1, 7]. 

Багато лікарів традиційно вважають ВВ легким захворюванням із гладким 

перебігом і сприятливими наслідками. Однак клінічні дані переконливо свідчать, 

що навіть у здорових дітей інфекція може перебігати у тяжкій формі з ураженням 

центральної нервової системи (ЦНС) у вигляді енцефаліту, церебеліту, менінгіту 

та супроводжуватися розвитком різних ускладнень, в першу чергу, вторинних 

бактеріальних інфекцій шкіри та пневмонії [8, 9, 10]. Ризик ускладненого перебігу 

і тяжких форм різко зростає у дітей із Т-клітинним імунодефіцитом; перших 

місяців життя, особливо, якщо вони не отримали материнського імунітету; 

старшого шкільного віку [11, 12, 13]. 

На розвиток ускладнень впливає також несприятливий преморбідний фон 

дитини. Особливо небезпечна ВВ для дітей перших місяців життя та дорослих 

[14, 15, 16]. Із кожним роком відмічається погіршення здоров’я дітей, 

збільшується кількість імуноскомпрометованих осіб та відбувається 

«подорослішення» цієї інфекції, що підвищує ризик появи тяжких форм та 

ускладнень. 

В Україні щорічно хворіє на ВВ близько 120–150 тис. дітей, в останнє 
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десятиліття відзначається неухильне підвищення захворюваності. Середній 

показник захворюваності на 100 тис. населення у великих містах України 

 становить від 500 до 1100, у сільській місцевості захворюваність в 3–4 рази 

нижче [1, 17, 18]. 

При ВВ можливе формування імунопатологічного процесу з розвитком 

агресії прозапальних цитокінів, інтерферонів, що обумовлюють тяжкість 

захворювання і ускладнений його перебіг [19, 20, 21]. Цитокіни впливають на 

розвиток і стан активації імунних клітин. Багаторічними дослідженнями 

доведено, що цитокіни, які продукуються макрофагами та СD4+ клітинами, 

відіграють вирішальну роль у регуляції ефекторних функцій імунокомпетентних 

клітин (ІКК) на антигенний подразник, зокрема, при розвитку вірусної інфекції 

[22, 23]. Клітинну ланку імунної відповіді зумовлено, по перше, ефекторним 

цитотоксичним механізмом, що призводить до загибелі заражених вірусом клітин, 

в тому числі й клітин самої імунної системи; по друге, генерація Т-хелперів 

першого типу (Th-1) індукує продукцію прозапальних цитокінів, які стимулюють 

гострофазові реакції, як на рівні всього організму, так і місцевого вогнища 

запалення [24, 25]. Навпаки, перемикання імунної відповіді організму на 

гуморальний шлях через експансію Т-хелперів другого типу (Th-2) поєднується із 

протизапальним ефектом, завдяки імуносупресивній дії продукованих Th2 цитокінів 

– інтерлейкінів (IL) 4, 10 [26, 27]. Такий механізм контролю імунного запалення 

дуже важливий при високому вірусному навантаженні, коли виникає ризик 

розвитку тяжкої форми захворювання та ускладнень [28, 29, 30]. У цих випадках 

істотне значення мають порушення з боку клітинної та гуморальної ланки імунної 

відповіді, продукції інтерферонів (IFN) та IL, що вимагає певної медикаментозної 

корекції [31, 32]. 

Завдяки науковим досягненням в останні роки розкрито багато аспектів 

патогенезу ВВ, розроблені клініко-імунологічні критерії тяжкості хвороби, 

запропоновано нові методи лікування і профілактики [33, 34]. 

Однак проведені раніше імунологічні дослідження при ВВ, в основному, 

були присвячені розвитку гуморального або клітинного імунітету, відомості про 
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ендоплазматичні цитокіни при інфекції отримані в результаті досліджень in vitro і 

стосуються продукції цитокінів в культурі інфікованих вірусом клітин, але не в 

макроорганізмі, дані про продукцію IFN поодинокі та розрізнені [35, 36, 37].  

Ґенез тяжкої, ускладненої форми остаточно не вивчений, що вимагає 

подальших досліджень у цьому питанні. Питання лікування ВВ сьогодні 

залишаються предметом дискусії, вкрай актуальною проблемою є підвищення їх 

ефективності, як по-синдромний або симптоматичний підхід, так і різні схеми 

моно- або комбінованої терапії противірусними препаратами недостатньо 

ефективні, та, крім цього, мають значні вікові обмеження [38, 39, 40, 41]. 

Таким чином, вивчення проявів сучасного перебігу ВВ у дітей в Україні є 

пріоритетною задачею, кінцевою метою якої є удосконалення лікування цього 

захворювання. Клінічне значення інтерферонів, основних цитокінів, їх участь у 

формуванні імунної відповіді при ВВ у дітей, корекція виявлених порушень – ці 

питання вимагають уточнення, що послужило підставою для проведення цієї 

роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана відповідно до основного плану науково-

дослідних робіт кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця  і являє собою фрагмент теми: «Клініко-

імунологічні особливості найбільш поширених крапельних інфекцій у дітей: 

вітряної віспи, кору, Епштейн-Барр вірусної інфекції» (№ державної реєстрації 

0115U000908). Дисертант є одним із співвиконавців даної НДР. 

Метою роботи є підвищення ефективності діагностики та лікування 

вітряної віспи у дітей на підставі вивчення клінічних та імунологічних показників 

(цитокіновий профіль). 

Задачі дослідження:  

1. Вивчити клінічні особливості вітряної віспи у дітей в сучасних умовах. 

2. Дослідити особливості клініки захворювання у дітей перших 3-х років 

життя. 

3. Провести дослідження вмісту цитокінів (IFN-α, ІFN-γ, ІL-2, ІL-4, ІL-6, ІL-8, 
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ІL-10, ІL-1β, TNF-α) у сироватці крові дітей хворих на вітряну віспу в гострому 

періоді та періоді ранньої реконвалесценції. 

4. Удосконалити лікування середньотяжкої форми вітряної віспи у дітей з 

включенням противірусного препарату рекомбінантного інтерферону-альфа 2 

бета. 

Об’єкт дослідження - вітряна віспа у дітей. 

Предмет дослідження - Клінічні прояви, цитокіновий статус у хворих на 

вітряну віспу та їх динаміка в ході лікувальних заходів; перебіг вітряної віспи; 

противірусне лікування із застосуванням рекомбінантного інтерферону-α2b; 

прогнозування перебігу захворювання. 

Методи дослідження - клінічні (показники об’єктивного обстеження, 

анамнестичні дані); лабораторні (загальноклінічний, біохімічний, 

бактеріологічний, імуноферментний аналіз, полімеразна ланцюгова реакція), 

математико-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів  

На підставі проведених досліджень, ретроспективного аналізу історій 

хвороб дітей, хворих на вітряну віспу з 2007 по 2014 роки досліджено особливості 

клінічного перебігу вітряної віспи за останні 8 років та показано, що особливістю 

захворювання в сучасних умовах є збільшення тяжких, ускладнених форм, 

розвиток ускладнень з боку клітин крові, статевих органів, печінки та зростання 

захворюваності у дітей першого року життя та підліткового віку. 

Показано, що отримані результати комплексного аналізу показників 

інтерферонів, основних прозапальних та протизапальних інтерлейкінів у 

сироватці крові у дітей хворих на вітряну віспу розкривають нові аспекти 

імуногенезу вітряної віспи та імунологічні передумови розвитку тяжкої й 

ускладненої форми. Зменшення продукції IFN-α та IL-2 вказує на депресію Th-1 

типу у частини дітей із ВВ, що створює умови для персистенції вірусу, 

збереження віремії, низької здатності індукувати синтез IFN-α, в наслідок чого не 

забезпечується необхідний рівень противірусного захисту у частини хворих, 

формуються тяжкі й ускладнені форми. Зменшення вмісту сироваткового IFN-α та 
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IL-2 супроводжується одночасним підвищенням таких цитокінів, як IL-4 у 62,5 % 

обстежених, IL-6 – у 52,8 % дітей та IL-10 у 25,0 % хворих. Цитокіни IL-4 та IL-10 

проявляють протизапальну дію, інгібують функцію Th-1 лімфоцитів та 

пригнічують продукцію IFN-α. Високий вміст цих цитокінів у сироватці крові 

вказує на значний вплив Th-2 лімфоцитів і перевагу реакцій гуморального типу у 

цих хворих. 

Встановлено, що розроблений лікувальний комплекс з включенням 

препаратів рекомбінантного інтерферону альфа-2 бета дозволяє підвищити темпи 

регресу симптомів інфекції (лихоманка, підсипання), та сприяє більш швидкій 

нормалізації показників цитокінового статусу (рівню основних інтерферонів та 

інтерлейкінів у сироватці крові).  

Практичне значення одержаних  результатів 

В результаті проведених досліджень виявлено нові дані про стан імунного 

гомеостазу при вітряній віспі у дітей, запропоновано додаткові імунологічні 

критерії тяжкості. 

 Встановлено, що вітряна віспа у більшості дітей (97,2 %) перебігає в 

типовій, середньотяжкій (76,9 %) формі, у 2,8 % пацієнтів – в атиповій, серед якої 

реєструється  пустульозна, геморагічна та бульозна форма захворювання; у 45,2 % 

– ускладненої форми. У дітей перших трьох років життя захворювання перебігає,  

в основному, в типовій (94,9 %), середньотяжкій формі (83,8 %); у кожної другої 

дитини (45,3 %) реєструються ускладнення. Вітряна віспа у переважної кількості 

дітей перших трьох років життя (92,8 %) супроводжується підвищенням 

температури тіла, (95 %) наявністю везикульозного висипу, який з’являється на  

2 добу від початку хвороби (71,3 %), енантемою (38,2 % дітей). Однак, у 5,0 % 

хворих перших трьох років життя відмічається пустульозний та бульозний висип, 

що утруднює вчасну діагностику захворювання на ранніх етапах. 

 На підставі вивчення клінічної картини вітряної віспи в сучасних умовах та 

дослідження показників інтерферонів, основних прозапальних і протизапальних 

інтерлейкінів сформовані рекомендації відносно раннього прогнозування 

розвитку тяжкої та ускладненої форми захворювання, визначенні предиктори 
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розвитку тяжкої форми захворювання. Виявлено пряму кореляційну залежність 

між рівнем у сироватці  крові основних цитокінів – IFN-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 та 

ступенем тяжкості захворювання і між рівнем   IFN-α, IL-2, IL-10 та формуванням 

ускладненого перебігу (p<0,05). Низький рівень сироваткового IFN-α, знижений 

рівень IL-2, IL-10 та одночасно високий рівень IL-4 та IL-6 у сироватці крові в 

гострому періоді та в динаміці хвороби є прогностично несприятливими  

факторами загрози формування тяжкої й ускладненої форми в гострому періоді й 

ускладненого перебігу в періоді реконвалесценції. 

Відмічено, що включення препаратів рекомбінантного інтерферону альфа  

2-бета дозволяє підвищити ефективність лікувальних заходів у хворих на вітряну 

віспу, сприяє швидшій ліквідації симптомів гіпертермії, інтоксикації, підсипань 

на 2,4–3,4 дні та підвищує частоту нормалізації показників цитокінового статусу 

на госпітальному етапі лікування. За матеріалами роботи отримано патент 

України на корисну модель № 87208 від 27.01.2014 р. «Спосіб лікування вітряної 

віспи у дітей». 

Особистий внесок здобувача 

Здобувачем особисто визначено напрямок наукового дослідження, 

сформовано мету та задачі дослідження, обрано обсяг клініко-лабораторних 

досліджень, проведено клінічне спостереження за хворими, що зверталися в 

клініку кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, міську дитячу клінічну інфекційну лікарню 

м.Києва. Особисто вивчено дані вітчизняної і іноземної літератупи, проведено 

патентно-ліцензійний пошук. Самостійно опрацьовано наявний матеріал, 

проведено статистичні розрахунки, проаналізовано і узагальнено результати, 

включаючи структурно-функціональний аналіз отриманих даних, сформовано 

висновки, практичні рекомендації, оформлено дисертаційну роботу. Особисто 

написано всі розділи дисертації, проведено впровадження.   

Апробація результатів дисертації 

        Основні положення роботи оприлюднені на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний 
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погляд на діагностику, лікування та профілактику» (м. Київ, 16.04.2015 р.); 

науково-практичній конференції «Фармакотерапія інфекційних захворювань» (м. 

Київ, 9-10 квітня 2015 р.); науково-практичній конференції «Актуальні інфекційні 

захворювання. Клініка, Діагностика. Лікування та профілактика» ( м.Київ, 27-28 

листопада 2014 р.); науково-практичній конференції «Фармакотерапія 

інфекційних захворювань» (м. Київ, 24-25 квітня 2014 р.);  всеукраїнськвй 

науково-практичній конференції з міжнародною участю і пленуму асоціації 

інфекціоністів України, нараді завідувачів кафедр інфекційних хвороб вищих 

медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та головних спеціалістів зі 

спеціальностей «інфекційні хвороби» і «дитячі інфекційні хвороби» «Інфекційні 

хвороби у загальній практиці і сімейній медицині» (м. Чернігів, 15-16 травня 2014 

р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика» (м. 

Київ,  28-29 листопада 2013 р.);  всеросійському щорічному конгресі 

«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика» (м. 

Санкт-Петербург,  8-9 жовтня 2013 р.); всеукраїнськвй науково-практичній 

конференції з міжнародною участю і пленуму асоціації інфекціоністів України, 

нараді завідувачів кафедр інфекційних хвороб вищих медичних навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та головних спеціалістів зі спеціальностей 

«інфекційні хвороби» і «дитячі інфекційні хвороби» «Вірусні хвороби. ВІЛ-

інфекція/СНІД» (м. Алушта, 3-4 жовтня 2013 р.); всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельніковськаі читання) 

(м. Харків, 19-21 вересня 2013 р.); науково-практичній конференції 

«Фармакотерапія інфекційних захворювань» (м. Київ, 11-12 квітня 2013 р.); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні 

захворювання: клініка, діагностика, лікування та профілактика» (м.Київ, 22-23 

листопада 2012 р.); всеросійському щорічному конгресі «Инфекционные болезни 

у детей: диагностика, лечение и профилактика» (м. Санкт-Петербург,  17-18 

жовтня 2012 р.); XIV всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання педіатрії», (Сідельниковські читання) (м. Судак, 12-14 вересня 2012 р.);  
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всеукраїнській науково-практичній конференції присвяченій до 215 річниці 

Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411 Окружного 

військового ордена Червоної зірки госпіталю) «Фармакотерапія інфекційних 

захворювань» (м. Одеса, 27.04.2012 р.); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. 

Лікування» (м. Київ, 23-24 листопада 2011 р.); міжнародному науково-

практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми 

сучасної медицини» (м. Київ, 12 – 14 жовтня 2011 р.); всеукраїнській науково-

практичній конференції і нараді завідувачів кафедр інфекційних хвороб вищих 

медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації «Нові діагностичні і 

лікувальні технології в клінічній інфектології» (м. Рівне, 22-23 вересня 2011 р.); 

XІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання 

педіатрії», (Сідельниковські читання) (м. Дніпропетровськ, 28-30 вересня 2011 р.); 

всеросійському щорічному конгресі «Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и профилактика» (м. Санкт-Петербург,  5-6 жовтня 2011 р.). 

Публікації на тему дисертації 

За матеріалами дисертації опубліковано 15 наукових праць, у тому числі: 7 

статей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК МОН України, (1-одноосібно), 

2 статті у іноземних виданнях («Педиатрия. Восточная Европа», Беларусь, 

Украина; «Современные проблемы инфекционной патологи человека», Минск), 4 

тез у матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій. Видано 1 

інформаційний лист про нововведення у системі охорони здоров’я, одержано 1 

патент України на корисну модель. 

Структура та обсяг роботи 

Дисертаційна робота викладена на 113 сторінках друкованого тексту та 

складається із вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 

3 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Перелік використаних 

джерел нараховує 155 посилань. Робота ілюстрована 5 таблицями та 12 

рисунками.  
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

Незважаючи на епідеміологічний перехід, що відбувся в кінці XX – на 

початку ХХІ століття в структурі захворюваності населення світу на користь 

хронічних неінфекційних захворювань, проблеми інфекційної патології і на 

сьогодні не втратили своєї актуальності. Інфекційні хвороби, в тому числі й нові, 

становлять загрозу розвитку людства, оскільки є причиною третини загальної 

щорічної кількості смертей у світі [43, 44]. За даними Світового банку (2008), 50% 

випадків смерті дітей віком до 5 років в світі спричинені інфекційними 

захворюваннями - патологія органів дихання, кишкові інфекції, кір, малярія, СНІД 

та інші, а в структурі захворюваності у даній віковій групі інфекційні хвороби 

складають 80% [49, 114, 317]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) (WHO, 2004), 

смертність внаслідок інфекційних хвороб в деяких країнах світу займає друге 

місце в структурі загальної смертності [45]. 

В кінці ХХ- на початку ХХІ століття загострилась ситуація з таких широко 

відомих захворювань, як чума, холера, жовта лихоманка, і з`явилось більше 30 

нових раніше невідомих, але небезпечних хвороб: високо контагіозна геморагічна 

лихоманка Ласса, Ебола, Марбург; ВІЛ-інфекція, легіонельоз, пташиний та 

свинячий грип та інші [3, 4, 10]. 

Сьогодні реальною є загроза біотероризму, так як епідемії інфекційних 

захворювань, особливо визваних високопатогенними збудниками, призводять до 

тяжких соціально-економічних наслідків [10, 26]. 

В Україні щороку на інфекційну патологію хворіють від 616991 до  20947 

осіб (без врахування грипу та ГРВІ) [14, 77, 118, 124]. 

Серед величезної кількості збудників інфекційних захворювань, особливе 

місце належить вірусам. ВООЗ оголосила 21 століття віком вірусів. Найбільш 
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масовими захворюваннями є грип та парагрип, гепатити (А, В, С), ВІЛ/СНІД та 

герпесвірусні захворювання [28, 49, 50, 117, 252]. 

Особливості захворюваності на інфекційні хвороби в світі та в Україні 

обумовлюють їх провідне місце серед причин передчасної смертності та 

тимчасової непрацездатності населення. Має місце мутація інфекційних збудників 

та їх резистентність до антибактеріальних та противірусних препаратів [46]. 

 

1.1. Сучасний стан проблеми вітряної віспи в дітей. Етіологія, епідеміологія 

вітряної віспи 

 

Вітряна віспа (ВВ) сьогодні відноситься до одного з найбільш поширених 

інфекційних захворювань, особливо серед дітей. До останнього часу вона 

вважалася «легким» дитячим захворюванням. Першими звернули увагу на тяжкий 

перебіг ВВ, у хворих на лейкемію, в Японії, зважаючи на значну кількість таких 

хворих в цій країні [4]. Пізніше з’явилися повідомлення про ускладнення і 

летальні випадки, пов’язані з захворюванням в інших країнах світу: США, 

Німеччині, Англії  [5, 6, 7].  

Частота ВВ в структурі загальної інфекційної захворюваності за останні 5 

років за даними різних авторів складає 1,5-3%, із них 95% припадає на долю 

дітей. Економічний збиток, нанесений цією інфекцією, складає близько 1 млрд. 

грн. на рік, що перевищує втрати пов'язані з грипом та гострими респіраторними 

захворюваннями (ГРЗ). ВВ в сучасних умовах розглядається як важлива медико-

соціальна проблема, оскільки при ній можливий розвиток ускладнень, в першу 

чергу, зумовлених безпосереднім впливом вірусу та приєднанням вторинної 

бактеріальної інфекції [2]. Внаслідок загальної сприйнятливості та інтенсивного 

крапельного механізму передачі на ВВ хворіють переважно діти дошкільного і 

молодшого шкільного віку. За даними Бобровицької А.І, Біломері Т.А. та інш. із 

загального числа хворих на цю інфекцію діти до 7 років становлять 75-84%, до 10 

років – 92-95% [47]. Максимум захворюваності припадає на дітей у віці 3-4 років 

– на кожні 10 тис. дітей цього віку хворіє близько 600-1000 [48]. Середній 
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показник захворюваності на 100 тис. населення у великих містах України 

становить від 500 до 1100, у сільській місцевості захворюваність у 3-4 рази нижча 

[7]. В Україні щороку хворіє на вітряну віспу близько 150 тис. дітей [1, 3].  

Тяжкий перебіг захворювання має у новонароджених і людей похилого 

віку. У дорослих ризик виникнення ускладнень у 25 разів вищий ніж у дітей. 

Показник госпіталізації дорослих з ВВ, ускладненою пневмонією, становить 27, 

енцефалітами – 3,3 на 10 тис. випадків. Ризик виникнення пневмоній серед 

дорослих, хворих на ВВ дорівнює 1 на 400 випадків [49]. У дітей енцефаліти 

виникають із частотою 1,7 на 100 тис. хворих [3, 7]. За даними Лещинської Е.В., 

Мартиненко І.Н. на гострий енцефаліт хворіють переважно діти у віці 4-7 років 

[50], за іншими даними – виключно діти перших 2 років життя [51]. Частота 

реєстрації гострого енцефаліту коливається в межах 0,06-7,9% [3].  

Особливо небезпечна інфекція для новонароджених дітей, чиї матері 

захворіли на ВВ впродовж останнього тижня до пологів. У них захворювання 

може перебігати у вигляді генералізованої вісцеральної форми і закінчуватися 

летально [2, 10. 18]. Водночас новонароджені і діти раннього віку можуть хворіти 

в легкій і рудиментарній формах за умови наявності імунітету у матері, а також у 

випадках, коли дитина незадовго до інфікування отримувала препарати плазми 

крові та імуноглобуліни [3]. За статистикою, захворюваність вагітних жінок на ВВ  

не перевищує 0,5-0,7 випадків на 1000 [52]. При зараженні під час вагітності в 

терміни до 14 тижнів ризик для плоду становить 0,4%-0,5%, а при зараженні в 

терміни від 14 до 20 тижнів – 1,4% - 2% [53]. Відсоток розвитку вад  та каліцтв у 

плода становить близько 1% [1]. 

ВВ є убіквітарною інфекцією, тобто поширена кругом. Захворювання 

характерне для зон помірного та тропічного клімату. Особливості клімату та 

способу життя впливають на віковий розподіл хворих [54]. В зоні помірного 

клімату захворювання зустрічається в 90% випадків, в основному у дітей до 12 

років і в холодний час року (у другій половині зими, ранньою весною) [55]. В зоні 

тропічного клімату інфекція не має сезонності та розвивається частіше серед 
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підлітків і дорослих, у яких перебігає тяжко.  Захворювання є причиною 

госпіталізації і летальності в більшості країн Європи [3, 8]. 

Вперше ВВ була описана італійськими лікарями Ingranus і Vidus-Vidius в 

середині XVI століття. 

Збудником ВВ є Varicella zoster virus (VZV) - представник сімейства Herpes 

Viridae, підродини Alphaherpesvirinae. VZV належить етіологічна роль у розвитку 

двох різних нозологічних форм - вітряної віспи (varicella) та оперізуючого герпесу 

(herpes zoster), чим і пояснюється подвійна назву вірусу. У 1952 році Weller і 

Stoddard виділили in vitro ідентичний вірус від хворих на ВВ і оперізуючий  

герпес (ОГ), повністю довівши взаємозв'язок цих двох захворювань [204]. 

Первинне інфікування VZV проявляється ВВ. VZV здатний да персистенції в 

організмі людини та при його реактивації розвивається ОГ. Персистенція 

герпесвірусів спостерігається впродовж всього життя людини і може змінюватися 

періодичними загостреннями за рахунок реактивації та реплікації вірусів [56].  

Це складний ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) - вмісткий вірус із 

коротким циклом репродукції та цитопатичним ефектом у клітинах, віріон якого 

має ікосаедральний тип симетрії і середній розмір 150-200 нм. ДНК герпесвірусів 

представлена двохнитковою лінійної молекулою, що містить у своєму складі 

короткий (≈18%) і довгий (≈82%) компоненти [57]. Віріон побудований таким 

чином, що ікосаедральний капсид білкової природи оточує вірусну нуклеїнову 

кислоту, утворюючи разом з нею структуру, що отримала назву нуклеокапсида, 

або серцевини. Капсид має 25 граней і складається з 162 субодиниць (так званих 

капсомерів). Зовні вірусна частина покрита двошаровою мембраноподібною 

оболонкою, іменованою суперкапсидом, або пеплосах (плащем), що складається 

із поліамінів, ліпідів і глікопротеїнових шипів. Останні виконують роль 

рецепторного апарату вірусу. При цьому між зовнішньою мембраноподібною 

структурою і нуклеокапсидом розташовується, так звана, волокниста оболонка, 

що має білкову природу й отримала назву «тегумент» [58]. Виявлено 13 

глікопротеїнів, але тільки 7 з них розпізнаються імунною системою і стимулюють 

вироблення віруснейтралізуючих антитіл [17]. Глікопротеїни позначаються як gB, 
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gC, gE, gH, gl, gL, gM і виявляються, як на вірусній мембрані, так і на поверхні 

клітин господаря. gE здатний зв'язуватися з Fc фрагментом IgG. gB є мішенню для 

віруснейтралізуючих антитіл, зв'язуючись із мієлін-асоційованим протеїном 

нервової тканини, сприяє проникненню вірусу в клітину [131]. gH виконує 

функцію фузогена, полегшуючи злиття інфікованих клітин [137]. gl важливий для 

реплікації вірусу в клітинах шкіри і Т-лімфоцитах. Взаємодія gE / gl необхідна для 

інфікування нейроцитів [181]. gM, як і gH, сприяє міжклітинному поширенню 

вірусу [128]. Вірусна ДНК захищена нуклеокапсидом, що містить 162 білкові 

структури - капсомери. Нуклеоїд (геном) вірусу - це центрально розміщена 

двоспіральна ДНК, молекулярна вага якої становить 80·10
6
D, а довжина - 128 884 

нуклеотиду. Геном VZV має схожу з HV 1 типу організацію, є найменшим серед 

всіх герпесвірусів людини і містить 70 унікальних відкритих рамок зчитування 

(ORFs) [183]. Гени можна розділити на три класи: α, β та у. Синтез вірусної ДНК 

починається з експресії α-генів (IE - негайно-ранні) - беруть участь у встановленні 

персистенції вірусу в клітині й реактивації герпесвірусної інфекціі. Потім 

експресуються β-гени (Е - ранні) - матриця для побудови ДНК нових вірусів, 

вимикач функції ядра клітини-господаря і генів групи α. Завершують експресію у-

гени (L - пізні), що кодують структурні протеїни [100]. Для передачі вірусу від 

клітини до клітини важливу роль відіграє фермент, що руйнує інсулін, який 

зв'язується з gE на поверхні віріона, завдяки чому утворюються синцитії [90]. 

Геном VZV кодує також 1Е62-фосфопротеїн, який є трансактіватором реплікації 

вірусу і блокатором продукції IFN-β інфікованими клітинами [182]. 

Реплікативний цикл всіх вірусів складається з наступних етапів: адсорбція 

на клітині, проникнення в клітину та «роздягання», синтез вірусних частинок, 

повна збірка внутрішньоклітинного вірусу, вивільнення дочірніх вібріонів [59]. 

Основні відмінності реплікативного циклу вірусів сімейства герпесу 

опосередковує більш складна структура генома в порівнянні з іншими ДНК-

місткими вірусними агентами. Так, у цих вірусних агентів гени, що кодують 

структурні білки, складають всього лише 15% ДНК, тому більша частина генома 

зайнята генами, відповідальними за синтез регуляторних протеїнів і ферментів 
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[60].Саме ця особливість дозволяє герпесвірусам реалізовувати унікальну 

стратегію паразитизму, одну з найбільш досконалих програм у відомому нам 

біологічному світі, що включає можливість латентного, персистуючого та  

реактивованого стану в зараженому організмі [61]. 

Адсорбція герпесвірусів на чутливих клітинах реалізується через 

специфічні рецептори, які є за структурою глікопротеїновими шипами віріонів. Ці 

віруси проникають у клітину за допомогою злиття оболонки з клітинною 

мембраною з подальшим вивільненням нуклеокапсида в цитоплазму. Після 

депротеїнізації, яка відбувається в порах ядерної мембрани, ДНК вірусу мігрує в 

ядро, де піддається реплікації і транскрипції. Зокрема, транскрипція включає 

ранню та пізню фази, однак вони розмежовуються досить нечітко. На етапах 

синтезу утворюються різні транскрипти трьох класів (α, β, γ), задіяні в обох фазах 

репродукції. У ранній фазі синтезуються, відповідно, так звані ранні білки, що 

кодуються проксимальною третиною вірусного генома. Ці протеїни проявляють 

регуляторні властивості, включаючи активацію транскрипції інших ділянок 

геному, що кодують тимідинкіназу (ТК) і ДНК-полімеразу. Крім того, в цей час 

синтезуються, так звані, матричні білки, які виконують підтримуючу роль при 

реплікації нуклеїнових кислот і збірці віріонів. Саме ці протеїни утворюють 

електронно-щільні скупчення в клітині, відомі як тільця включень. У пізню фазу 

вірусна ДНК-полімераза індукує реплікацію ДНК, частину якої становлять геноми 

дочірніх популяцій, а інші використовуються для синтезу білків капсида і 

глікопротеїнових шипів оболонки. Збірка дочірніх популяцій герпесвірусів 

відбувається в ядрі уражених клітин, де капсидні білки з'єднуються з молекулами 

ДНК, утворюючи нуклеокапсиди. Надалі формується суперкапсид із 

модифікованих ділянок ядерної мембрани, які оточують наявні нуклеокапсиди під 

час трансмембранної міграції вірусних частинок. При цьому повні віріони 

виділяються в цитоплазму шляхом брунькування ядерної мембрани, а потім 

залишають клітину шляхом рециклізації або через мембрану пухирців комплексу 

Гольджі [62]. Вірус має тропність до епітелію шкіри та слизових оболонок і, в 

меншій мірі, до клітин нервової системи [63]. При застосуванні спеціальних 
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методів фарбування, елементарні тільця можна спостерігати в звичайному 

оптичному мікроскопі. При фарбуванні вмісту пухирців срібленням можна 

визначити багато дуже дрібних кокоподібних утворень. Вони розміщуються 

окремо, парами або у вигляді окремих ланцюжків. Ці утворення називають 

тільцями64 Арагао []. 

При дослідженні збудника під електронним мікроскопом було встановлено, 

що він знаходиться в ядрах інфікованих клітин, складається з центрального тіла, 

оточеного оболонкою. Елементарні частинки, які знаходяться поза клітинами, 

мають подвійну оболонку. За своєю формою вони нагадують цеглинки. Ще до 

відкриття часток Арагао, Тіццер в 1906 році описав при ВВ в клітинах 

шипоподібного шару епідермісу внутріш65ньоядерні включення []. 

VZV окрім людини, в природних умовах не викликає захворювання, 

подібного до інфекції у людини [1].  

Джерелом інфекції при ВВ може бути тільки людина, хвора на ВВ або 

оперізуючий герпес. Вхідними воротами для збудника є слизова оболонка верхніх 

дихальних шляхів. У генезі розповсюдження інфекції основною слід вважати 

локалізацію вірусу на слизових оболонках [2]. 

Відомо, що симптоми ураження слизових оболонок не відносяться до 

характерних проявів захворювання. Однак при уважному обстеженні осіб, що 

були в контакті з хворими на ВВ, за 24-48 годин до появи екзантеми в ротоглотці 

спостерігаються катаральні зміни, з'являються пухирці на м'якому піднебінні. 

Елементи енантеми дуже швидко мацеруються, руйнуються і виглядають як 

невелика округла ерозія [3, 5]. Збудник з елементів енантеми, які інтенсивно 

розпадаються, виділяється в навколишнє середовище. Саме цей шлях має 

вирішальне значення в епідеміологічному процесі при ВВ [7, 8].  

У вітрянковому пухирці на шкірі також міститься вірус. Проте, така 

локалізація вірусу грає незначну роль у поширенні інфекції, епідерміс 

перешкоджає виходу збудника в навколишнє середовище [9, 10]. Незважаючи на 

низьку стійкість поза організмом людини, VZV має дуже високу "летючість". З 

дрібними крапельками слини, слизу він покидає організм людини і з потоком 
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повітря може поширюватися на відносно великі відстані (з одного кінця палати в 

інший, з однієї кімнати в іншу, з одного відділення в інше і, навіть з одного 

поверху на інший)  [11]. Джерелом хворий  стає в останні 24-48 годин 

інкубаційного періоду. Реконвалесценти ВВ залишаються заразними впродовж 3-

5 днів після припинення висипань на шкірі. Через третю особу передача 

захворювання вважається неможливою. Можливо внутрішньоутробне зараження 

на ВВ у випадку захворювання вагітної [12]. 

ВВ є типовою повітряно-крапельною інфекцією. Для механізму передачі 

вітряної віспи характерні всі закономірності, які спостерігаються при повітряно-

крапельній передачі інфекційних захворювань. Після видалення з приміщення 

джерела інфекції без будь-яких специфічних заходів, повітря в кімнаті швидко 

звільняється від збудника, що пов'язано з нестійкістю вірусу у зовнішньому 

середовищі. 

Епідеміологічні спостереження дозволяють говорити про три форми 

імунологічного стану при  ВВ, які послідовно змінюють одна одну. 

Новонароджені діти мають вроджений (пасивний) імунітет, який передається від 

матері і зберігається протягом декількох місяців після народження дитини з 

подальшою тенденцією до згасання. Після зникнення вродженого імунітету 

організм дитини стає чутливим до інфекції [1, 2]. Вважається, що після 

перенесеної ВВ утворюється постінфекційний імунітет, який зберігається 

протягом усього життя людини, проте за даними сучасних епідеміологічних 

досліджень повторні випадки захворювання на ВВ описують у 2-4% пацієнтів [3. 

4]. 

Про вроджений імунітет свідчить рідкість захворювання у дітей перших 

місяців життя, навіть у тих випадках, коли вони були в контакті з хворими на ВВ. 

Якщо у матері відсутній імунітет проти ВВ, то дитина може захворіти і в періоді 

новонародженості [1, 2]. Сприйнятливість до ВВ дітей, які не хворіли, дуже 

висока. Індекс контагіозності становить 95-98% [3, 5]. 
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Подібно до інших інфекцій, які поширюються повітряно-крапельним 

шляхом, хвороба має максимальну захворюваність у холодну пору року. 

Найбільша кількість хворих спостерігається у лютому, найменша - у серпні [7]. 

ВВ може зустрічатися в будь-якому віці, але в сучасних умовах 

максимальна кількість хворих припадає на дітей віком від 2 до 7 років [8]. 

 

1.2. Сучасні уявлення про патогенез вітряної віспи 

 

Вхідними воротами VZV є слизова оболонка верхніх дихальних шляхів. На 

початку інкубаційного періоду вірус реплікується у регіональних лімфатичних 

вузлах і розповсюджується з током крові у печінку, селезінку та інші органи 

ретикулоендотеліальної системи [9]. Наприкінці інкубаційного періоду виникає 

вторинна віремія. Вірус розноситься переважно до епітеліальних клітин шкіри та 

слизових оболонок і сприяє утворенню везикул, заповнених серозним вмістом, які 

спочатку мають багатокамерну будову, а згодом стають однокамерними [10]. 

Утворення вітрянкового пухирця починається з набряку протоплазми 

епітеліальних клітин шипоподібного шару клітин; при накопиченні рідини 

протоплазма клітини зберігається лише у вигляді перетинок, утворюючи 

своєрідну радіарну сітку (стадія ретикулярної чи сітчастої дистрофії). Подальше 

накопичення рідини призводить до набряку оболонки та ядра, аж до повного 

розчинення останнього; тіло клітини стає круглим, втрачає шипи і зв’язок з 

іншими клітинами, перетворюючись на пухирець – балон (стадія балонної 

дистрофії). На ранніх стадіях процесу у ядрах уражених клітин утворюються 

описані Тіццером округлі еозинофільні включення [11]. 

Слизова верхніх дихальних шляхів і кон'юнктива є місцем впровадження 

вірусу. Далі вірус інфікує Т-лімфоцити лімфоглоткового кільця Пирогова-

Вальдейера, переважно активовані СD4 + Т-клітини пам'яті [172]. Першими 

клітинами-мішенями вірусу можуть бути і дендритні клітини, які потім мігрують 

в периферичні лімфовузли, де здійснюють передачу вірусу Т-лімфоцитам [189]. 

Тропізм VZV до Т-лімфоцитів важливий для розвитку клітинно-асоційованої 
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віремії і є необхідною ланкою патогенезу ВВ [15]. Саме постійно рециркулюючим 

Т-лімфоцитам відводиться основна роль в транспорті до клітин шкіри, хоч не 

виключається й участь інших мігруючих клітин імунної системи (наприклад, 

дендритних клітин) [193]. 

За існуючим раніше уявленнями, VZV потрапляв в шкіру при вторинній 

віремії після ампліфікації в органах ретикулоендотеліальної системи лише в кінці 

інкубаційного періоду, чим і пояснювалася велика тривалість останнього [47, 98]. 

Однак, згідно з отриманими в останні роки експериментальними даними, 

інфіковані Т-лімфоцити виходять в кровоносне русло і здійснюють перенесення 

вірусу до клітин шкіри вже під час первинної віремії, а тривалий інкубаційний 

період відображає час, необхідний для подолання потужних врожденних імунних 

бар'єрів [199, 193]. 

Інфекційний процес є взаємодією збудника і макроорганізму. У процесі 

еволюції інфекційні агенти генерують різні механізми захисту від імунної атаки 

[2]. Геном VZV кодує імуномодуляторні протеїни, що дозволяють вірусу 

«вислизати» від дії факторів імунної відповіді. Ключовим моментом запального 

процесу є активація цитоплазматичного фактора транскрипції NF-кВ [24]. Фактор 

NF-кВ відіграє центральну роль у розвитку реакцій вродженого й адаптивного 

імунітету. Його активація веде до експресії генів адгезивних молекул (ICAM, 

VCAM) і прозапальних цитокінів: інтерферону-гамма (IFN-γ), фактору некрозу 

пухлини-альфа (TNF-a), інтерлейкіну (IL) - IL6, IL8 [56]. NF-кВ також індукує 

експресію молекул головного комплексу гістосумісності (МНС) I класу (МНС- I) 

антигенпрезентуючими клітинами, стимулюючи активацію Т-клітин [67]. VZV 

порушує міграцію фактора NF-кВ в ядро інфікованих клітин, блокуючи його 

активацію [114, 190]. Наступна стратегія обходу вірусом імунологічного 

контролю полягає у зміні експресії білків MHC-I і MHC-II. У інфікованих вірусом 

клітинах порушується транспорт молекул MHC-I з комплексу Гольджі на 

клітинну мембрану, що перешкоджає їх розпізнаванню і цитолізу CD8 + Т-

лімфоцитами [196]. Інший механізм модуляції імунної відповіді полягає в 

зниженні інфікованими клітинами IFN-γ-індукованої експрессії білків МНС класу 
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І, внаслідок чого клітини втрачають здатність презентувати антиген СD4 + Т-

лімфоцитів. Блокування дії IFN-γ на експресію молекул MHC-II порушує 

сенсибілізацію Т-лімфоцитів до пептидів VZV, гальмує клональну проліферацію 

вірусспеціфічних Т- хелперів і вивільнення цитокінів в місцях реплікації вірусу в 

шкірі, що дає вірусу необхідний часовий інтервал для реплікації і накопичення 

достатньої кількості інфікованих вірусом клітин [127]. Міграція лейкоцитів, у 

тому числі Т-лімфоцитів, у вогнище запалення регулюється молекулами адгезії 

[51]. В ендотеліальних клітинах синтез молекул адгезії індукують цитокіни. 

Незважаючи на експресію прозапальних цитокінів в інфікованих VZV клітинах 

ендотелію капілярів шкіри, продукція ними молекул Е-селектину, молекул адгезії 

ІСАМ-1 та VСАМ-1 знижується, що призводить до запізнювання розвитку 

запальної реакції як компонента імунної відповіді [133, 193].  

Таким чином, під час початкової фази реплікації в клітинах шкіри VZV не 

розпізнається імунною системою, не викликає розвиток імунної відповіді, який 

міг би перешкоджати появі заповнених вірусом везикул на поверхні шкіри [3]. 

Реплікація вірусу в клітинах шкіри викликає класичний  вітрянковий висип. 

Елементи висипу проходять наступні стадії еволюції: макула-папула-везикула- 

кірочка. Початкові морфологічні зміни включають васкуліт дрібних кровоносних 

судин і злиття епітеліоцитів із формуванням багатоядерних клітин із 

внутрішньоядерними еозинофільними включеннями [200]. Перетворення папули 

в везикулу пов'язано з прогресуючою «балонною» дистрофією клітин епітелію, 

злиттям клітинних вакуолей з сусідніми, появою рідинних просторів між 

клітинами [34]. У цей період відбувається збільшення числа інфікованих клітин в 

елементах висипу й вихід вільних частинок вірусу в везикульозну рідину. Через 

48 годин елементи висипу починають покриватися кірочкою. Вітрянкові елементи 

зазвичай не залишають після себе рубців, тому що, розташовуються в 

поверхневому шарі шкіри [31]. З вмісту везикул вірус виділяється протягом 

перших двох діб хвороби у 100% хворих, далі частота його виділення знижується, 

і до шостого дня вірус в везикульозному ексудаті відсутній, що пов'язують з 

розвитком в ці терміни імунної відповіді [113]. Поштовхоподібна поява нових 
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елементів на шкірі може бути пов'язана із рециркуляцією Т-лімфоцитів через вже 

наявні елементи висипу, їх інфікуванням з розвитком вторинної Т-клітинно-

асоційованої віремії і повторним занесенням вірусу в клітини шкіри [45]. Цей 

процес появи нових висипань буде перерваний лише завдяки включеню 

специфічної Т-клітинної імунної відповіді [193]. 

Крім висипань на шкірі, VZV здатний викликати появу ерозій і поверхневих 

виразок на слизових оболонках, включаючи слизові ротоглотки, статевих органів, 

кон'юнктиву [45]. Типовим проявом недостатності клітинного імунітету є  

генералізована форма ВВ з ураженням легень, печінки, шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ), центральної нервової системи  (ЦНС) [47]. Вітрянкова пневмонія 

характеризується інфікуванням альвеолярних епітеліоцитів, мононуклеарною 

інфільтрацією, набряком альвеолярних септ [96]. Інтенсивна вірусна реплікація в 

гепатоцитах супроводжується швидким руйнуванням клітин печінки і призводить 

до розвитку фульмінатной печінкової недостатності [9]. Вірус вітряної віспи, як 

всі герпесвіруси, має тропізм до нейроцитів. Крім інфікування клітин сенсорних 

гангліїв, де вірус зберігається довічно, можуть інфікуватися кора мозочка, кора 

мозку, підкіркова область [3]. Вважається, що вірус може проникати в нервову 

систему двома шляхами: гематогенно під час віремії або досягати чутливих 

гангліїв ретроградним шляхом, вражаючи сенсорні аксони, що закінчуються в 

шкірі [13, 109, 194]. Хоча вітрянковий енцефаліт та церебелліт є найбільш 

частими неврологічними ускладненнями ВВ, патогенез їх вивчений не повністю. 

Припускають, що розвиток вітрянкового енцефаліту може бути обумовлено 

безпосередньо дією вірусу - реплікація вірусу в ЦНС підтверджується виявленням 

вірусних частинок в біоптатах тканин мозку померлих від вітрянкового 

енцефаліту і наявністю ДНК вірусу в лікворі хворих при дослідженні методом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) [120, 68]. Альтернативна гіпотеза полягає 

в тому, що ураження ЦНС при ВВ викликано імуно-опосередкованими 

механізмами [95].  

Крім того, YZV може інфікувати клітини ендотелію судин, викликаючи 

васкуліт, що є пусковим моментом розвитку енцефаліту [47]. За особливостями 
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вірусного ураження судин варицелла-зостерний енцефаліт в даний час 

розцінюється як ангіопатія з ураженням судин великого і малого калібру [119]. 

Таким чином, VZV володіє тропізмом до лімфоцитів, епітеліоцитів, 

нервової тканини. Результатом інфікування цих клітин вірусом можуть бути як 

легка форма ВВ з обмеженням процесу в шкірі, так і тяжкі та генералізовані 

форми хвороби з ураженням внутрішніх органів і ЦНС [63]. Результат 

інфекційного процесу залежить від взаємодії збудника з факторами вродженого і 

набутого імунітету організму-господаря [87].  

Як і інші герпесвіруси, VZV здатний до персистенції та латенції. Під час 

гострої фази первинної інфекції вірус інфікує клітини нервової тканини, з 

подальшим переходом в латентний стан [65]. Він здатний блокувати апоптоз 

інфікованих нейронів, що забезпечує безсмертя останніх і довічну персистенції 

вірусу в них [192]. У періоді латенції вірус локалізується в гангліях черепно-

мозкових нервів, спінальних і автономних гангліях [71, 180, 70, 67, 146].  

До теперішнього часу багато молекулярних механізмів встановлення 

латенції вірусу залишаються невивченими [87]. У ряді досліджень показано, що 

вірус персистує як в нейронах, так і в сателітних клітинах нервових гангліїв [151]. 

Проте дані ПЛР аналізу нервових клітин гангліїв доводять, що саме нейрони є 

основним, або взагалі єдиним, місцем локалізації латентного вірусу [180, 115].  

З 70 генів, що складають геном вірусу, під час латентної інфекції 

експресуються 10, що кодують ранні та пізні транскрипти [198]. Молекула ДНК в 

періоді латенції знаходиться у вигляді кільця - епісоми [59]. До найбільш 

вивчених білків, які експресуються під час латентної інфекції, відносяться: 

ОКР62-протеїн, основний трансактиватор реплікації, що запускає транскрипцію 

всіх генів вірусу; білок ORF4, активуючий експресію деяких генів і стимулюючий 

трансактивуючу функцію ORF62-npoTeHHa; ORF63- і 011Р66-білки [191, 57, 168].  

На відміну від інших альфа-герпесвірусів, латенція VZV супроводжується 

експресією досить великого числа транскриптів. Виникає питання, яким чином 

вірус зберігається в латентному стані, незважаючи на експрессію генів, що 

ініціюють його реплікацію. Встановлено, що в латентному періоді основні гени-
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промотори реплікації вірусу секвестровані в цитоплазмі, а не в ядрі клітини, що 

перешкоджає реалізації їх функцій [40]. Локалізація генів в ядрі клітини залежить 

від їх фосфорилювання [116, 141]. 

ORF66-npoTeHHа фосфорилюють ORF62, сприяючи локалізації його в 

цитоплазмі [116]. ORF63-npoTenH здатний пригнічувати експресію транскриптів 

ORF62 [74]. Таким чином, експресія ORF66 і ORF63 дозволяє клітині стримувати 

продукцію активаторів реплікації вірусу і запобігати реактивації інфекції [201]. 

Альтернативна модель латенції полягає в тому, що для запуску реплікації 

вірусу необхідна взаємодія генів-активаторів з клітинними факторами 

транскрипції. У нейронах фактори транскрипції можуть бути відсутні або 

існувати в неактивній формі [169]. Крім цього, фактори транскрипції в нейронах, 

на відміну від інших клітин, можуть виступати як репресори, запобігаючи 

реактивації інфекції [155]. 

Реактивація VZV-інфекції клінічно проявляється оперізуючим герпесом. 

Оперізуючий герпес частіше зустрічається у літніх і іммуноскомпрометованних 

осіб [202]. Ключову роль в реактивації інфекції відіграє зниження рівня 

специфічних Т-лімфоцитів [48]. Цитотоксичні VZV- специфічні Т-лімфоцити 

(ЦТЛ), що розпізнають протеїни ORF 4, 29, 62, 63, утримують вірус в латентному 

стані [152, 125, 111]. Зменшення кількісті цих Т-клітин спостерігається у людей 

старшого віку, у хворих злоякісними  новоутвореннями, а також у пацієнтів з 

імуносупресією клітинної ланки, що отримують імуносупресивну терапію, 

страждають на іммунодефіцитні стани, в тому числі на ВІЛ-інфекцію [66 ]. Ризик 

розвитку оперізуючого герпесу збільшується з віком, і в осіб старше 85 років 

досягає 50% [81, 157]. На реактивацію інфекції впливає також імунний статус 

пацієнта в момент захворювання на ВВ [45]. Низький рівень специфічної імунної 

відповіді при первинній інфекції спостерігається у дітей, інфікованих 

перинатально, які перенесли захворювання в дитинстві, або у ВІЛ-інфікованих з 

СD4 + - лімфопенією, що визначає високий ризик реактивації інфекції вже в 

дитячому віці в цих групах хворих [105, 195, 121, 185]. Стимуляція Т-клітинної 

імунної відповіді може попереджувати  реактивацію, що доводиться зниженням 
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частоти випадків оперізуючого герпесу у дорослих, щеплених вітрянковою 

вакциною [39].  

Молекулярні основи реактивації інфекції поки що не відомі. Встановлено, 

що під час реактивації ДНК вірусу виявляється як в нейронах, так і в сателітних 

клітинах чутливих гангліїв [151], а гени-промотори реплікації вірусу 

транслокуються з цитоплазми в ядро клітини [40]. 

Відомо, що у кожного типу герпесвірусів є свій темп персистенції і латенції. 

На відміну від інших альфа-герпесвірусов, для VZV- інфекції характерний 

тривалий період латенції, коли первинну інфекцію від реактивації відділяють 

роки і десятиліття, а епізоди реактівації у вигляді оперізуючого герпесу поодинокі 

[33]. Рецидиви оперізуючого герпесу спостерігаються лише в 1,7-5,2% випадків 

[73, 38]. Реактивация персистуючої інфекції протягом життя може бути й 

субклінічною. На користь цієї гіпотези свідчить той факт, що у 19% хворих-

реципієнтів кісткового  мозку та у 7,5% онкологічних хворих без клінічних 

проявів оперізуючого  герпесу була зафіксована лабораторно підтверджена VZV-

віремія [165,111]. 

Перша лінія імунного захисту представлена неспецифічними факторами: 

приток поліморфно-ядерних лейкоцитів та, особливо, клітин моноцитарно-

макрофагального ряду, що поглинають та руйнують вірус; активація комплементу 

прискорює мобілізацію та сприяє направленому руху клітин до вогнища 

запалення; швидке напрацювання альфа- та бета- ІFN; підвищення активності 

макрофагів та натуральних кілерів (NK) під впливом декретованих ІFN, в 

результаті чого відбувається розмноження інфікованих клітин [25].  

Фаза пізнього специфічного впливу починається із переробки антигену і 

презентації його макрофагами Т- і В-лімфоцитам із подальшою диференціацією 

останніх в плазматичні антитілоутворюючі клітини [43]. Антитіла, що 

синтезуються,  забезпечують зв’язування  позаклітинного вірусу, крім того, 

відбувається секреція хелперних цитокінів активованими макрофагами та 

лімфоцитами [18]. Формування специфічного імунітету відбувається, як при 

маніфестному, так і при безсимптомному перебігу. Імунітет типоспецифічний. 



29 

 

При першому контакті антигену та вірусу  із клітинами імунної системи впродовж 

14-28 днів формується первинна імунна відповідь, яка у імунокомпетентних осіб 

проявляється в наступному: утворення неспецифічних альфа-, бета- та гамма- 

ІFN; вироблення специфічних антитіл різних класів та різної направленості 

(імуноглобуліни (Ig) класів М та G); підвищення активності NK клітин та 

формування потужного пулу високоспеціалізованних Т-кілерів [16]. Антитіла 

класів IgM та IgG, поряд із ЦТЛ, відіграють найбільш важливе значення у 

формуванні імунітету проти вірусів [11]. IgM-антитіла вловлюють вільні вібріони, 

покривають їхню поверхню, тим самим сприяють розпізнаванню вібріонів 

фагоцитуючими клітинами і «клітинами-кілерами» [13].  

При гострій первинній інфекції діагностичне значення має виявлення 

антитіл класу IgM. У випадку реактивації виникає повторний контакт із 

антигеном, формується вторинна імунна відповідь, в результаті чого спрацьовує 

багатокомпонентна «імунологічна пам'ять», при цьому в більш короткий термін 

утворюються антитіла  IgM та IgG та ЦТЛ. Поява у таких пацієнтів  ІgM свідчить 

про реактивацію захворювання.  

Певний внесок у захист від VZV вносить і гуморальний імунітет. При 

первинній інфекції утворюються нейтралізуючі антитіла до різних вірусних 

антигенів, які блокують проникнення вірусу в чутливі до нього клітини і 

елімінують  вірус із позаклітинного сектору [55].  

Про ефективний противірусний імунітет свідчить розвиток імунної 

відповіді по Т-хелперів першого типу (Th1) залежному шляху, що 

супроводжується підвищенням рівню IFN-γ, який стимулює функціональну 

активність ЦТЛ, NK клітин і макрофагів та ІL-2, який забезпечує проліферацію та 

підвищення активності лімфоцитів, в першу чергу Т-лімфоцитів і NK клітин, і 

моноцитів/макрофагів, а також посиленням інфільтрації Т-клітинами уражених 

вірусом органів [14, 15]. Якщо з якихось причин (високе вірусне навантаження, 

експресія вірусом певних білків, індивідуальні особливості імунної системи 

дитини, фонові захворювання з підвищеною активністю Т-хелперів другого типу 

(Th2), цитокіновий дисбаланс із збільшенням рівню ІL-4 та ІL-10 на фоні  
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нормального або зниженого вмісту TNF-α, IFN-γ  і т.д.) функціонування імунної 

системи піде по Th2-залежному шляху, ефективний противірусний імунітет не 

сформується і фактично це означає розвиток вторинного імуннодефіцитного 

стану (ВІД) [57]. 

Багаторічними дослідженнями доведено, що цитокіни, які продукують 

макрофаги та СD4+Т-клітини, відіграють вирішальну роль в регуляції ефекторних 

функцій імунокомпетентних клітин (ІКК) на антигенний подразник, зокрема при 

розвитку вірусної інфекції [6]. Пошкоджуюча ланка клітинної відповіді 

обумовлена, по-перше, ефекторним цитотоксичним механізмом, який призводить 

до загибелі заражених вірусом клітин, в тому числі, й клітин самої імунної 

системи [75]. По-друге, генерація Th1 індукує продукцію прозапальних цитокінів, 

які стимулюють гострофазові реакції як на рівні всього організму, так і місцевого 

осередку запалення [77]. Навпаки, переключення імунної відповіді організму на 

гуморальний шлях через експансію Th2 поєднується із антизапальним ефектом 

завдяки імуносупресорній дії продукованих Th2 цитокінів – IL 4, 10 [6, 10]. Такий 

механізм контролю імунного запалення дуже важливий при високому вірусному 

навантаженні, коли виникає ризик розвитку ускладнень. 

При цьому дослідниками було встановлено, що при ускладненому перебігу 

ВВ спостерігається суттєве зростання концентрації прозапальних цитокінів у 

сироватці крові (IL-2, TNF-α), причому має місце зворотній кореляційний зв’язок 

між вираженністю підвищення рівня прозапальних цитокінів та ступенем 

зниження деяких клітинних показників системного імунітету, зокрема кількістю 

загальної популяції Т-клітин (CD4+), що можна вважати показником розвитку 

ВІД [2].  

У хворих на ВВ в гострий період, за даними окремих дослідників, 

реєструвалися різноспрямовані зміни протизапального цитокіну, зокрема IL-4 [7]. 

Це можна вважати значимим в патогенезі розвитку ускладнень при ВВ.  

При цьому, деякими авторами виявлено, що до початку лікування 

концентрація протизапального цитокіну IL-4 була зниженою [1]. Біологічна роль 

IL-4 заключається у забезпеченні розвитку Th2 типу і посиленні проліферації В-
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клітин, що пов’язано із регуляцією секреції імуноглобулінів [6]. Вважають, що 

перевага Th2 імунної відповіді асоціюється із неблагоприємним виходом вірусних 

інфекцій [10]. 

У пацієнтів із тяжким перебігом ВВ в гострий період хвороби деякими 

авторами виявлено істотне зниження вмісту IL-4 у сироватці крові [1, 2]. У хворих 

на ВВ у гострий період хвороби виявлені суттєві розбіжності вмісту IL-4 у 

сироватці крові в залежності від тяжкості клінічного перебігу та наявності чи 

відсутності ускладнень [8]. При чому, авторами відмічено зворотній кореляційний 

взаємозв`язок між рівнем цитокіну у крові та тяжкістю клінічного перебігу 

хвороби [9]. Так, за даними деяких авторів, у хворих з тяжким неускладненим 

перебігом ВВ рівень IL-4 у середньому складав 14,8±0,7 пг/мл, тоді як у хворих із 

середньотяжким - 22,8±1,6 пг/мл (р<0,01), тобто у хворих в гострий період ВВ з 

тяжким перебігом відбувалося зниження вмісту IL-4 у порівнянні із нормою в 4 

рази, а у порівнянні з хворими із середньотяжким перебігом – 1,5 рази (р<0,01). Ці 

ж дослідники встановили, що у всіх хворих із тяжким, і у частини пацієнтів із 

середньотяжким перебігом ВВ його рівень був вірогідно знижений. В той же час, 

у решти обстежених із середньотяжким перебігом ВВ вміст IL-4 знаходився на 

нижній межі норми, у подальшому в них зареєстровано швидке клінічне 

видужання [43]. 

Таким чином, основним патогенетичним механізмом у розвитку VZV 

інфекціє має місце клітинно-гуморальна ланка імунної відповіді, в розитку 

тяжкої, ускладненої форми, неблаглприємних наслідках інфекції - перевага Th2 

типу. 

  

1.3. Клінічні прояви та ускладнення вітряної віспи у дітей 

 

Основними проявами захворювання є гострий початок, типовий 

везикульозний висип на шкірі таі слизових оболонках, лихоманка.  

Інкубаційний період при ВВ становить 11-21 день [1]. Максимум захворювань 

припадає на 15 день від моменту контакту. За спостереженнями одних авторів, в 
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30-50% випадків за 1-5 днів до появи висипу наявні продромальні явища у вигляді 

лихоманки, нездужання, зниження апетиту, головного та абдомінального болю, 

які тривають від 24 до 48 годин і частіше спостерігаються у дітей старшого віку і 

дорослих [109, 54]. Також у числі продромальних симптомів деякі автори 

описують судоми і скарлатиноподібний висип, так званий «реш-висип» [5]. 

Поява елементів висипу при відбувається одночасно з підвищенням 

температури тіла або на кілька годин пізніше. Елементи висипу спочатку 

з'являються у вигляді плям. Вони швидко збільшуються в розмірі, середня 

частина піднімається над поверхнею шкіри - утворюється папула. Згодом, у 

центрі елементів з'являється пухирець [7]. Перші елементи висипу можуть 

з'являтися на будь-якій ділянці шкіри. Однак, у більшості хворих вони 

з'являються на тулубі і волосистій частині голови [2]. Спочатку може з'явитися 

лише один пухирець. Після визрівання одних елементів висипу відбувається 

висипання нових. У типових випадках за висипанням окремих розрізнених 

елементів починається нове масове висипання. Воно зазвичай супроводжується 

підвищенням температури тіла, свербінням [8].  

Для ВВ характерний клінічний поліморфізм висипу, обумовлений тим, що 

по-мірі зізрівання перших елементів триває підсипання нових. Масовий висип 

може мати вигляд густого, рівномірного висипу, який охоплює волосисту частину 

голови, тулуб. На обличчі, дистальних відділах кінцівок висипка менш рясна. 

Поява висипу відбувається не одночасно, а ніби поштовхами з інтервалом 1-2 дні. 

Перші елементи висипу, як зазначалося вище, у більшості випадків проходять 

стадію пляма-папула, дуже швидко перетворюються на пухирці. Розвиток 

елементів, які з'являються при наступних підсипанннях, проходить повільніше, 

розміри їх менші, еволюція все більш абортивна. Нові елементи зазвичай не 

містять інфекційний вірус і можуть виконувати, лише абортивну еволюцію, що 

пояснюється запуском в цей період специфічного Т-клітинного імунітету [9]. 

Зазвичай підсипання при вітряній віспі тривають протягом 2-4 днів [12]. В 

окремих випадках пухирці продовжують з'являтися до 7-9 дня, а іноді і до 14-21 

дня від початку хвороби [15]. На одній і тій же ділянці тіла хворого можуть 
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виявлятися і плями, і папули, і везикули, і кірочки, такий поліморфізм елементів 

висипу називається хибним, бо різноманітні, на перший погляд, елементи висипу 

є різними стадіями розвитку одного й того ж процесу [14]. 

У дітей із обтяженим преморбітним фоном, наявністю ділянок подразливої 

шкіри (сонячні опіки, область сповивання у грудних дітей), атопічним 

дерматитом ці ділянки можуть бути місцем найбільшої вираженості екзантеми 

або навіть її єдиною локалізацією [94, 5, 134, 163]. 

Час відторгнення кірочок значною мірою залежить від якістю догляду за 

шкірою. При ретельному догляді шкіра очищується значно швидше. Найчастіше 

кірочки відторгаються між 12 та 22 днями хвороби [34]. Кірочка має розміри 

пухирця, з якого вона утворилася. Під час підсихання червоний обідок навколо 

пухирця зникає, і кірочка стає оточеною нормальною шкірою. Її відторгнення 

відбувається з країв. Після відторгнення кірочок можуть залишатися невеликі, 

округлі, знебарвлені плями з пігментованими краями. Іноді кірочки відторгаються 

з утворенням рубчика, частіше вони розташовані на обличчі. Появі рубчиків після 

висипу може сприяти розчісування, приєднання вторинної бактеріальної флори 

[35]. 

Крім шкіри, при ВВ висип спостерігається також на слизових оболонках 

рота, носоглотки, рідше - слизових, кон'юнктиві, статевих органах (частіше у 

дівчат-підлітків), гортані [43]. Енантема спостерігається у 40-70% хворих, частота 

симптомів та інтенсивність висипу залежать від ступеню тяжкості захворювання 

[136, 5, 18]. Зазвичай, енантема з'являється одночасно з підвищенням температури 

тіла і появою висипу на шкірі [44]. Елементи висипу на слизовій оболонці рота не 

мають будь-якої вибіркової локалізації і можуть з'являтися на твердому і м'якому 

піднебінні, слизовій оболонці щік, губ, ясен. Розміри такого елемента зазвичай 

менше, еволюція його відбувається швидше, ніж на шкірі. Його рідко можна 

побачити в плямисто-папульозній стадії у вигляді маленького пухирця, частіше у 

вигляді обмеженої червоної плями. Пухирці на слизовій оболонці мають 

правильну округлу форму, швидко руйнуються і перетворюються в ерозії з 

А В 

А В 
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жовтувото-сірим дном. Ці ерозії дуже схожі на ранки при афтозному стоматиті. 

Загоювання вітрянкових ерозій відбувається протягом 1-2 днів [35]. 

Масовий висип супроводжується загально інфекційними симптомами: 

підйомом температури, симптомами інфекційного токсикозу, що, ймовірно, є 

клінічними ефектами дії прозапальних цитокінів. Екзантема з'являється 

поштовхоподібно, тому лихоманка може носити хвилеподібний характер [54]. 

До рідкісних локалізацій енантеми при ВВ належить висип на слизовій 

оболонці гортані. Така локалізація енантеми часто випереджає висип на шкірі і 

виявляється осиплістю голосу, грубим гавкаючим кашлем. Іноді може 

розвинутися стеноз гортані, який частіше реєструється у дітей дошкільного віку  

[1, 2]. 

Класифікація ВВ побудована за принципом А. А. Колтипіна і передбачає 

групування випадків за типом, тяжкістю, перебігом [32]. До типових відносяться 

форми, при яких є характерний везикульозний висип. 

Для типової легкої форми характерні незначний висип з коротким періодом 

висипань, рідкісне залучення слизових, відсутність симптомів токсикозу, 

нормальна або субфебрильна температура тіла. Середньотяжка форма 

проявляється рясним поширеним висипом, розташованим, у тому числі, на 

слизових, що з'являється в протягом 4-5 днів, фебрильною лихоманкою, помірно 

вираженими симптомами інтоксикації. При тяжкій формі висип дуже рясний, 

спостерігається енантема, період висипань може подовжуватися до 7-14 днів, 

стійка фебрильна лихоманка, різко виражені симптоми інтоксикації, можливий 

розвиток нейротоксикозу [44]. 

До атипових форм ВВ відноситься – геморагічна, пустульозна, бульозна, 

рудиментарна, вісцеральна форми захворювання [34].Рудиментарна форма 

зустрічається, частіше у дітей, які отримали в інкубаційному періоді 

імуноглобулін або плазму, рідше, які отримували ацикловір [35]. Висип 

складається з папул і дрібних недорозвинених везикул, лихоманка і симптоми 

інтоксикації відсутні [45].Решта атипових форм ВВ є тяжкими і зустрічаються 

нечасто, за даними деяких авторів, не більше ніж в 0,05% випадків [65]. Вони 
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мають злоякісний перебіг і характеризуються високою летальністю [44]. Для 

гангренозної форми характерний прогресуючий некроз. Поряд зі звичайним 

висипом на шкірі з'являються круглі, великі, діаметром у кілька сантиметрів, 

везикули з гнійно-кров'янисттм вмістом і гангренозним обідком. Після їх 

відторгнення утворюється некротичний струп, відторгається з утворенням 

глибоких виразок з підритими краями, брудним гнійним дном, які довго не 

загоюються. Характерна виражена інтоксикація [27]. При геморагічній формі 

вміст везикул набуває геморагічного характеру, розвиваються крововиливи в 

шкіру, слизові, внутрішні органи, кровотечі з носа, ШКТ, кровохаркання [54]. 

Генералізована (вісцеральна) форма проявляється ураженням внутрішніх органів 

[10]. 

Описані наступні вікові особливості ВВ у дітей: діти першого року життя і 

підлітки становлять групу ризику по розвитку тяжких форм і ускладненого 

перебігу хвороби [106].  

Захворювання матері в під час вагітності може призвести до розвитку 

синдрому ВВ у плода, ознаками якого можуть бути ізольовані чи множинні 

ураження: гіпоплазія кінцівок, мікроцефалія, ураження очей (мікроофтальмія, 

катаракти, хоріоретиніт), ЦНС з розладами моторних і сенсорних функцій, 

паралічами, дисфагією, затримка внутрішньоутробного розвитку, ураження шкіри 

з формуванням рубців [43]. При антенатальному ультразвуковому дослідженні 

про інфікування плода свідчать вентрикуломегалія, мікроцефалія, аномалії 

кінцівок, затримка внутрішньоутробного розвитку, дисморфізм, кальцифікати у 

внутрішніх органах, особливо у печінці [1]. 

ВВ  у матері на 24-28 тижнях вагітності віку, небезпеки, як для плода, так і 

для новонародженого, не представляє, оскільки проходить на достатньому для 

захисту дитини рівні материнських антитіл, які у вигляді пасивного транспорту 

проходять через плаценту [5]. Найважче протікає інфекція у новонароджених, 

матері яких захворіли на ВВ в період за 5 днів до та 5 дні після пологів. Через 

недостатній час на утворення специфічних антитіл і надходження їх через 

плаценту відбувається масивна десимінація вірусу,  симптоми з’являються через 
А В 
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5-10 днів після народження дитини, новонароджені хворіють вкрай тяжко, 

летальність становить 30%, за даними окремих авторів 50-70%  [7]. У немовлят 

підвищується температура тіла, виникає респіраторний дистрес-синдром, часто 

розвивається пневмонія, гепатит. На шкірі з’являється везикулярний, 

пустульозний  або геморагічний  висип. Розлади дихання можуть виникати на 2-3 

день від початку екзантеми, прогноз перебігу захворювання залежить від тяжкості 

респіраторного дистресу [8].  Інтервал між шкірними і респіраторними 

симптомами відповідає інтервалу між висипомі розвитком пневмонії у дорослих. 

Смерть спричиняють тяжкі легеневі ураження, ДВЗ синдром та ін. [11]  

При інфікуванні плода за 5 – 21 день до пологів захворювання у 

новонародженого протікає легко, з не численним везикульозним висипом. 

Подібною клінічною картиною характеризується ВВ, яка виникає при зараженні 

дитини протягом 7-29 дня неонатального періоду.  Послідовність висипань, 

локалізація не відрізняються від ознак захворювання в інших вікових періодах 

[14].  Захворювання матері під час вагітності на вітряну віспу може спричинити 

розвиток у дитини перших місяців життя оперізуючого герпесу [15]. 

Захворювання вагітної на оперізуючий герпес дуже рідко спричиняє інфікування 

дитини [1, 3]. 

Групу ризику по розвитку тяжких, ускладнених та атипових форм ВВ 

складають: пацієнти з імуносупресією клітинної ланки внаслідок вроджених 

імунодефіцитів, ВІЛ-інфекції, гемобластозів, терапії імунодепресантами, 

стероїдними гормонами, цитостатиками; ослаблені, виснажені, особи з тяжкими 

соматичними захворюваннями, особливо, із злоякісними новоутвореннями; діти 

першого року життя, підлітки та дорослі [72, 167, 186, 80, 6, 7]. 

У 30-50% дітей з лімфопроліферативними злоякісними новоутвореннями і 

солідними пухлинами без активної противірусної терапії розвивається 

дисемінована вісцеральна форма ВВ, при якій летальність може перевищувати 

20% [57]. Перебіг захворювання у таких випадках характеризується розвитком у 

хворого пневмонії, гепатиту, енцефаліту, тяжкої коагулопатії, панкреатиту, 

езофагіту, некротичного спленіту і ентероколіту [100. Захворювання часто 
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супроводжується сильними болями в животі і попереку. Ризик виникнення 

вісцеральної форми ВВ є високим, коли хіміотерапія проводиться в 

інкубаційному періоді і в перші 5 днів від початку захворювання. Ці діти також є 

високо сприйнятливими до вторинних бактеріальних інфекцій, які виникають на 

фоні захворювання [107]. Небезпека виникнення генералізованої форми є також у 

дітей-реципієнтів органів, кісткового мозку, хворих із Т-клітинними 

імудефіцитами і ВІЛ-інфекцією [108]. Основними клінічними проявами хвороби у 

цих дітей частіше бувають гепатит і тромбоцитопенія [1]. 

Частота виникнення ускладнень при ВВ становить 5-30%, а у хворих із 

скомпрометованою імунною системою їх рівень досягає 30-50% [45].Згідно 

літературних даних, більшість випадків ускладненого перебігу припадає на 

раніше здорових дітей [178, 83, 167, 159, 79]. Дослідники відзначають відсутність 

клініко-епідеміологічних даних, які б свідчили про наявність факторів-

предикторів розвитку ускладненого перебігу ВВ у дітей [7]. 

Приєднання вторинної бактеріальної інфекції вважається найбільш частим 

ускладненням ВВ, спостерігається у 8-50% госпіталізірованих дітей, включає 

інфекції шкіри та м'яких тканин - флегмону, абсцес, лімфаденіт, беших, бульозну 

стрептодермію, також бактеріальний тонзиліт, синусит, середній отит, стоматит 

[67]. Більш тяжкими і рідкісними формами є остеомієліт, некротизуючий фасциїт, 

токсико-інфекційний шок, сепсис , пневмонія, артрит, нефрит [5, 18, 58, 107, 160, 

162, 150]. Вхідними воротами інфекції стають екскоріаціі, які з`являються під час 

розчісування елементів висипу, що сверблять. Ризик розвитку тяжких вторинних 

бактеріальних інфекцій шкіри і м'яких тканин при ВВ збільшується при 

призначенні нестероїдних протизапальних препаратів [126, 176]. Виникнення 

бактеріальних ускладнень не залежить від інтенсівності екзантеми [64]. 

Характеристикою імунного статусу у цих хворих є транзиторне зниження 

показників секреторного Igs [18]. Основними етіологічними агентами 

бактеріальної суперінфекції є β-гемолітичний стрептокок групи А і золотистий 

стафілокок [174, 140]. Тяжкі форми захворювання можуть бути викликані 

антибіотикорезистентних штамами бактерій [171, 153]. Гнійні ускладнення 



38 

 

виникають частіше у ослаблених дітей раннього віку, в реконвалесцентів після 

гострих інфекційних захворювань [65]. 

Залучення в патологічний процес нервової системи розглядається як 

ускладнення ВВ, частота його становить від 0,1% до 7,5% [16]. Ця група 

ускладнень реєструється у 20-61% імунокомпетентних дітей, госпіталізованних з 

ВВ [107, 58, 160, 132]. Ураження нервової системи при ВВ найчастіше виникають 

на 5-10 день захворювання. Іноді це може статися на 18-21 день хвороби [89]. 

Вони частіше зустрічаються у хлопчиків, ніж у дівчаток, у віці від 1 до 5 років. 

Частота виникнення цих ускладнень становить 1 випадок на 4000 випадків 

захворювання [90].Найпоширенішим проявом ураження ЦНС при ВВ є 

енцефаліти, з перевагою церебеллярної форми над церебральною [28, 20]. У 

деяких хворих спостерігається поєднання цих форм [175]. 90% усіх уражень 

нервової системи при ВВ складають енцефаліти. На їх частку припадає 0,1-0,2% 

всіх пацієнтів з ВВ і 13% серед всіх енцефалітів встановленої етіології. 75% 

енцефалітів при ВВ перебігають з ураженням мозочка і виявляються мозочковою 

атаксією [91]. Церебелярная атаксія зустрічається приблизно в 1 з 4000 випадків 

ВВ серед дітей молодше 15 років [99]. Типовими для цієї форми є поступово 

наростаючі мозочкові порушення: атаксія, скандована мова, ністагм, що часто 

супроводжуються загальномозковими і загальноінфекційними симптомами. 

Запальні зміни в лікворі можуть бути відсутні, інколи виявляється невисокий 

лімфоцитарний плеоцитоз (до 100 клітин в мкл) на фоні нормального або злегка 

підвищеного вмісту білку [93].Прогноз захворювання сприятливий, одужання без 

залишкового неврологічного дефіциту зазвичай настає через 2-4 тижні [28, 18, 

95]. У 25% хворих на енцефаліти при ВВ виникає запальний процес із залученням 

інших структур головного мозку (півкулі мозку, стовбур мозку, базальні ганглії та 

інше) [94]. Можна виділити два варіанти перебігу вітрянкового енцефаліту. 

Перший спостерігається частіше й характеризується поступовим наростанням 

набряку головного мозку, що виявляється сонливістю, атаксією, енцефалопатією. 

Для другого варіанту властивий бурхливий початок, коли на висоті типового 

висипу відбувається різкий підйом температури тіла, раптово розвиваються 
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виражені загальномозкові симптоми й судоми. Відмінною особливістю 

церебральної форми вітрянкового енцефаліту є порушення свідомості. Запальні 

зміни в лікво- рі спостерігаються у більшості хворих. Зворотний розвиток 

симптомів відбувається повільніше, ніж при церебелярній формі енцефаліту, 

залишкові неврологічні порушення можуть зустрічатися у 10-20% хворих. 

Смертність при вітрянкових енцефалітах досягає 5-25%, частіше реєструється у 

імунодефіцитних хворих [109, 8].Симптоми захворювання виникають частіше на 

5-7 день після появи висипки. При цих формах енцефалітів летальність може 

досягати 35%, а залишкові явища у вигляді паралічів, олігофренії, повторних 

судом можуть мати місце у 12-15% хворих [98]. Крім мозочкової атаксії, 

енцефаліту, при ВВ можуть виникати: мієліт, енцефаломієліт, оптікоміеліт, 

полінейропатія, неврит зорового нерва, серозний менінгіт [99]. 

Особливе місце серед ускладнень ВВ займають такі ураження нервової 

системи як демієлінізуючі захворювання [103].  

Причиною неврологічних ускладнень ВВ можуть бути васкуліти мозкових 

судин, що розвиваються в проміжку від декількох тижнів до місяців від початку 

висипу [108]. VZV інфікує клітини ендотелію, викликаючи запалення, тромбоз, 

стеноз судин із формуванням ішемічного інсульту [105]. Встановлено роль 

недавно перенесеної (протягом останніх 12 місяців) ВВ, як фактора ризику 

розвитку ішемічного інсульту й повторних ішемічних мозкових атак в дитячому 

віці [53, 179, 158]. Набагато рідше описуються внутрішньочерепні крововиливи, в 

основі яких лежить некротизуючий ангіїт із руйнуванням стінок судин [142]. 

Передбачається, що в генезі васкуліту грає роль також пошкодження судинної 

стінки циркулюючими імунними комплексами [103]. 

При  ВВ може розвинутися синдром Рея, у разі несвоєчасної діагностики 

та лікування якого летальність може досягати  50-80%. При синдромі Рея 

фактором ризику вважається вживання ацетилсаліцилової кислоти або інших 

медикаментів під час хвороби [6].  

Гостра тромбоцитопенія з утворенням петехій на шкірі, крововиливами в 

пухирці, носовими кровотечами, гематурією і ШКТ кровотечєю є відносно 
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частими ускладненнями ВВ [111]. Клінічні прояви цих ускладнень нетривалі, але 

кількість тромбоцитів може залишатися зниженою протягом декількох тижнів, в 

окремих вирадках – місяців [].Вкрай тяжким, загрозливим для життя 

ускладненням ВВ є тромбоцитопенічна пурпура, що представляє поєднання ДВЗ 

синдрому з швидким розвитком некротичних змін у тканинах [5, 143]. 

Респіраторні ускладнення включають ураження верхніх та / або нижніх 

дихальних шляхів і можуть бути викликані самим VZV, а також інтеркурентною 

вірусною або бактеріальною інфекцією [120]. Специфічна вітрянкова пневмонія у 

дітей зустрічається рідко, частіше вона спостерігається у осіб з іммунодефі 

цитними станами, або у імунокомпетентних підлітків і дорослих [108, 87, 96]. При 

рентгенологічному обстеженні картина інтерстиціальної пневмонії виявляється у 

2,7% -16,3% дорослих з ВВ, однак клінічні симптоми, що включають кашель, 

задишку, рідко - кровохаркання, відзначаються лише у третини з них [96, 123, 

201]. Зазвичай пневмонія протікає доброякісно, але можливі тяжкі форми, з 

розвитком дихальної недостатності [125]. Частота і тяжкість вітрянкової 

пневмонії збільшується у вагітних [56]. Раніше рівень летальності від пневмонії 

становив 30%, але і в даний час, навіть за наявності противірусної терапії та 

респіраторної підтримки, цей показник дорівнює 10% [128]. 

Ускладнення з боку органів травного тракту представлені болями в животі, 

блювотою, діареєю. Описано транзиторні субклінічні гепатити, які проявляються 

лише не значним наростанням показників печінкових трансаміназ [109]. При ВВ у 

49% хворих має місце помірне підвищення активності АЛТ в крові, що пов'язано з 

реплікацією вірусу в печінці [130].  

Ураження нирок при ВВ виникає рідко. Нефрит з гематурією, набряками, 

гіпертонією може розвинуся в перші 3 тижні після появи висипу []. До рідкісних 

ускладнень ВВ відносяться вірусний артрит, нефрит, міокардит, перикардит, 

панкреатит, орхіт [55, 109]. 

Бактеріальні ускладнення ВВ частіше реєструються у дітей перших трьох 

років життя, а неврологічні у дошкільнят  [79, 28]. 
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1.4. Сучасні підходи до лікування вітряної віспи у дітей 

 

За даними Gershburg Е., Pagano J.S. [2005] всі сучасні препарати для 

лікування герпесвірусних інфекцій можуть бути розділені на дві групи [138]: 

I. Сполуки, що пригнічують активність ДНК-полімерази герпесвірусів: 

1. ациклічні аналоги нуклеозидів (АНА) – ацикловір, ганцикловір, 

пенцикловір, валацикловір, фамцикловір, валганцикловір; 

2. ациклічні аналоги нуклеотидів - цидофовір, адефовір; 

3. аналоги пірофосфатів - фоскарнет (фоскавір), фосфоноацетилова кислота; 

4. 4 оксо-дигідрохіноліни. 

II. Різні сполуки, що не інгібують вірусну ДНК-полімеразу (механізм їхньої дії 

вивчається): марибавір, бета-L-5 урацил йододіоксолан, індолокарбазол [138]. 

Ісаков В.А. [2013] пропонує наступну класифікацію противірусних 

препаратів для лікування та профілактики герпесвірусних інфекцій, в тому числі 

VZV інфекції (табл. 1.1) [1].  

Таблиця 1.1  

Класифікація противірусних протигерпетичних препаратів 

( Ісаков В.А, 2013 р.)  

Противірусні препарати 

Аналоги нуклеозидів, пірофосфатів та інші 

препарати: 

ацикловір (зовіракс, віролекс та ін.), 

валацикловір (валтрекс), 

фамцикловір (пенцикловир), 

ганцикловір, валганцикловір, 

відарабін, цитарабін, фомівірсен, 

фоскарнет, рибаверін, індоксиуридін, 

трифтортимідін, трифуридін, соривудін, 

цидофовір, лобукавір, бривудін 

Інгібітори з іншим механізмом дії: 

Аллокін-альфа, алізарин, віусид, 

дезоксирибонуклеаза, полірем, 

панавір, пандавір, ріодоксол, 

тромантадин, флакозид, флореаль, 

хелепін, епігон, інозина пронабекс, 

протеофлазид та ін. 
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Питання про доцільність специфічної противірусної терапії ВВ у дітей досі 

залишається відкритим. Засобамим етіотропної терапії ВВ є, в основному, 

ациклічні аналоги гуанозіну - ацикловір.  

Ацикловір (АЦ) - ациклічний аналог гуанозіна, є селективним інгібітором 

реплікації VZV, має гарну переносимість і рідко викликає побічні реакції [1]. 

Показаннями до застосування АЦ є: пацієнти з онкогематологічними 

захворюваннями;  реципієнти органів, кісткового мозку; хворі, які отримують 

кортикостероїдні препарати;  діти з вродженими Т-клітинними імунодефіцитами; 

діти з ВІЛ-інфекцією; вроджена вітряна віспа; ВВ, яка ускладнена ураженнями 

нервової системи, гепатитом, тромбоцитопенією, пневмонією; тяжкі форми 

захворювання [3]. АЦ також рекомендується хворим, які мають хронічні 

захворювання шкіри й легень і, які отримують саліцилати, короткочасні курси 

кортикостероїдних препаратів, у тому числі й аерозольних [1].  Противірусну 

терапію призначають з першого дня захворювання. Дітям із скомпрометованою 

імунною системою, за наявності ускладнень з боку нервової системи АЦ 

вводиться внутрішньовенно. Доза становить 10 мг/кг маси тіла або 500 мг/м
2
 3 

рази на добу. Курс етіотропної терапії триває 7 діб чи 48 годин після появи 

останніх елементів висипу [3]. Імунокомпетентним дітям при тяжких формах 

захворювання та дітям із скомпроментованою імунною системою при 

середньотяжких і легких формах АЦ застосовується перорально. Дітям у віці до 2 

років доза препарату становить 200 мг, дітям від 2 до 6 років - 400 мг і дітям 

старше 6 років - 800 мг [3]. Зазначена доза приймається 4-5 разів на добу. Для 

лікування ВВ у новонароджених використовують АЦ в дозі 10-20 мг/добу, 

розділений на три введення протягом доби, 7-денним курсом, при тяжкому 

перебігу хвороби призначають вищі дози препарату [3]. Крім АЦ при ВВ 

ефективними є такі препарати як валацикловір, фамцикловір, ганцикловір, 

препарати інтерферонів, інфлюцид, рослинні препарати [1, 3]. 

Дані досліджень, що стосуються ефективність АЦ при ВВ, суперечливі. За 

даними більшості авторів, терапія АЦ у імунокомпетентних пацієнтів, розпочата в 

перші 24 години хвороби, приводила до скорочення періоду висипань і 
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лихоманки, полегшенню свербіжу, зменшення числа везикул і швидшій їх 

реаврації [4]. У середньому тривалість захворювання зменшувалася на 24 години 

у дітей і на 48 годин - у дорослих [5]. Однак, терапія АЦ не впливала на частоту 

ускладнень і їх тяжкість [102, 118, 37, 201, 124, 18].  

У імуноскомпрометованих дітей застосування АЦ не скорочувало 

тривалість хвороби, але сприяло запобіганню вісцеральних форм інфекції, 

призводило до зниження летальності [148, 18]. Інші автори відзначають 

відсутність клінічної ефективності АЦ а впливу на виникнення ускладнень [86].  

При легкій  і средньотяжкій формах ВВ  у імунокомпетентних пацієнтів 

терапія спрямована на профілактику вторинних бактеріальних ускладнень. Вона 

складається із попередження порушення покришки пухирців на шкірі, 

дотримання у чистоті постільної білизни, одягу хворого, обробки елементів 

висипу розчинами анілінових барвників, 1% розчином перманганату калію [3].  З 

метою профілактики виникнення вторинної бактеріальної інфекції в ротовій 

порожнині після їжі рекомендується полоскання 5% розчином борної кислоти, 

слабкими розчинами перманганату калію, фурациліну або просто кип'яченою 

водою [1]. При бактеріальних ускладненнях вітряної віспи показано призначення 

антибактеріальних препаратів [153, 171].  

Проведені дослідження показали, що АЦ не тільки не порушує формування 

специфічної імунної відповіді, але має позитивний імунологічний ефект при 

тяжкій формі ВВ у дітей, незалежно від термінів його призначення [101]. Імунний 

статус дітей, що отримували АЦ, характеризувався більш високими показниками 

лімфоцитів, CD3 +, CD4 +, CD8 +, натуральних кілерів, низьким рівнем ЦІК в 

порівнянні з пацієнтами, які отримували тільки симптоматичне лікування [102]. 

Оптимізація імунної відповіді може сприяти скороченню фази віремії і 

більш швидкої елімінації вірусу [18]. Ці дані підтверджують доцільність 

призначення противірусної терапії при тяажких формах і ускладненнях хвороби. 

В останні роки здійснюється активний пошук нових препаратів, що 

впливають на систему IFN, які поряд з противірусною дією володіють 

імуномодулюючою активністю. З метою зниження вірусного навантаження на 
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організм, припинення вірусемії та зменшення ризику розвитку ускладнень, 

можуть використовуватися для лікування вірусних інфекцій, та вітряної віспи в 

тому числі, препарати з групи рекомбінантних IFN. Спектр противірусної 

активності препаратів IFN широкий: грип та інші ГРВІ, герпетичні інфекції, 

СНІД, паротит, цитомегаловірусна інфекція, гепатит, геморагічна лихоманка з 

нирковим синдромом, інфекційний мононуклеоз та ін. [4]. 

У лікуванні герпесвірусних інфекцій, до яких відноситься і VZV-інфекція 

застосовують препарати α-, β і γ-IFN проте найбільшу доказову базу мають 

препарати IFN-α. На сьогоднішній день відомо 14 різновидів α-IFN. Всі ці 

компоненти, а також невелика кількість β- і γ-IFN входять до складу препаратів, 

так званих, природних IFN. Рекомбінантні іIFN в своєму складі містять тільки 

один різновид молекули α-IFN та отримані генно-інженерним шляхом [103].  

Механізм дії: 

Препарати IFN-α діють тільки на внутрішньоклітинний вірус і мають 

потрійний терапевтичний вплив: 

1) етіотропний ефект, причому як прямий вірусстатичний препарат шляхом 

безпосередньої блокади реплікації, транскрипції і трансляції вірусних 

нуклеїнових кислот, так і опосередкований віруцидний, завдяки потенціюванню 

реакцій спонтанної і антитілозалежної  клітинно-опосередкованої 

цитотоксичності та активності ЦТЛ; 

2) є засобом базисної терапії ізольованого дефіциту природних кілерів - 

одного з найбільш поширених первинних імунодефіцитів, при якому 

відзначається реактивація герпесвірусних інфекцій; 

3)  патогенетичний ефект шляхом усунення вірус-індукованої імуносупресії, а 

також, профілактики лімфопроліферативних ускладнень, опосередкованих Т- 

(Sakai Y. et al., 1998) і В- лімфоцитами (Garner JG et al., 1984) [104]. 

Проведено лише чотири подвійних сліпих плацебо-контрольованих 

випробування α-IFN при герпесвірусних інфекціях, результати яких відповідають 

рівню доказовості А. M. Alecu і співавтори (1989) продемонстрували ефективність 

людського лейкоцитарного α-IFN природного походження у вигляді локальних 
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аплікацій при дисемінованому шкірному герпесі HSV-1-етіології. Така терапія в 

порівнянні з плацебо прискорювала загоєння ран на 25-42%, причому ефект був 

більш вираженим при застосуванні лікування в перші 2-3 дні після появи висипу 

[105]. Відповідно до цього в мультицентровому подвійному сліпому плацебо-

контрольованому дослідженні H. Crespi і співавтори (1988) також показали 

користь від місцевого застосування лейкоцитарного α-IFN в дозі 7 000 МО/г у 

пацієнтів із генітальним (n=34) і орофаціальним (n=32) герпесом в порівнянні з 

карбоваксом (carbowax 4000), який позиціонувався як плацебо. Продемонстровано 

швидке усунення болю (р<0,05), почервоніння (р<0,01), парестезій (р<0,001) і 

прискорення загоєння везикул у пацієнтів групи IFN [106]. D.J. Winston і 

співавтори (1988) провели мультицентрове подвійне сліпе рандомізоване 

плацебо-контрольоване дослідження, присвячене оцінці ефективності терапії 

рекомбінантним α-2α-IFN ОГ у іммуноскомпрометірованних хворих на рак. 

Диссеминация інфекції відзначалася у 14 з 24 пацієнтів групи плацебо, але тільки 

у 4 з 24 - групи IFN (р=0,003), що дозволило стверджувати про модифікуючий 

вплив лікування на перебіг інфекційного процесу [107]. S.F. Lui і співавтори 

(1992) провели подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження ефективності 

профілактики CMV-інфекції у пацієнтів після трансплантації нирки. IFN 

призначали в дозі 3 млн МО підшкірно (п/к) 3 рази на тиждень протягом 6 тижнів, 

а потім 2 рази на тиждень - ще 8 тижнів. Під час терапії IFN частота екскреції 

CMV була нижчою в групі препарату (28% проти 50%; р=0,065), відзначалося 

достовірне зменшення кількості епізодів реактивації вірусу (9% проти 56%). За 

весь період спостереження в групі терапії відзначався відтермінований початок 

екскреції вірусу (з 8,2 ± 0,8 до 20,9 ± 5,5 тижнів; р=0,04), а її тривалість була 

редукованою (з 29,4 ± 5 , 7 до 11,1 ± 3,1 тижнів; р=0,008). Особливо ефективним 

було лікування у серопозитивних осіб, які отримали нирку від серонегативних 

донорів [108]. 

Проведено ряд контрольованих рандомізованих досліджень, результати 

яких відповідають рівню доказовості В. Т.Г. Тареєва і співавтори (2000) 

продемонстрували ефективність профілактики рекомбінантним α-IFN CMV- і 
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HHV-1-типу ураження плода у вагітних з активною інфекцією в ІІІ триместрі 

вагітності (n=52). Крім цього, у новонароджених групи терапії відзначали кращі 

показники клітинного імунітету і більш високу продукцію α- і γ-IFN. Ці 

результати суперечать поширеній, однак помилковій думці, що 

інтерферонотерапія пригнічує синтез ендогенних інтерферонів [109]. Y.Liu і 

співавтори (1998) провели рандомізоване контрольоване дослідження, присвячене 

вивченню ефективності терапії рекомбінантним α-2α-IFN в дозі 1 млн МО/добу 

протягом 6 днів (n=44) при ОГ в порівнянні з вітамінотерапією (n=30 ). Загоєння 

елементів висипу і усунення болю відбувалися швидше, а загальна тривалість 

епізоду виявилася коротшою у пацієнтів групи IFN (р<0,01). Постгерпетична 

невралгія не спостерігалося у пацієнтів, які отримували INF, однак розвинулася у 

9 хворих групи вітамінотерапії (р <0,05) []. P. Montero Mora і співавтори (1996) 

вивчили під час контрольованого випробування вплив рекомбінантного α-2b-IFN 

на гостру й хронічну біль при ОГ і виявили більшу кількість «хороших» днів у 

пацієнтів з гострим болем під час або відразу ж після епізоду у порівнянні з 

особами, які страждають хронічною постгерпетичною невралгією (p <0,001) [110]. 

B. Yu (1993) провів рандомізоване порівняльне дослідження ефективності 

рекомбінантного α-2α-IFN в дозі 1 млн МО/добу щодня протягом 6 днів (n=223), 

ацикловіру per os по 200 мг 5 разів на добу 7 днів (n=34) і вітамінотерапії (n=48) 

при ОГ. Показано, що монотерапія IFN має аналогічну ефективність, що й 

лікування ацикловіром, в плані усунення болю і скорочення тривалості рецидиву і 

є ефективнішою, ніж вітамінотерапія (p<0,01) [111]. P. Duschet і співавтори (1988) 

також продемонстрували однакову ефективність рекомбінантного α-IFN в дозі 10 

млн МО/добу п/к (n=64) і ацикловіру внутрішньовенно (в/в) в дозі  5 мг/кг 3 рази 

на добу (n=63 ) в рандомізованому порівняльному дослідженні у пацієнтів з ОГ 

[112]. E.A. Granados Loarca і E.A. Estrada Barrondo (2000) випробували 

рекомбінантний α-2b- IFN в дозі 10 млн МО/тиждень інтрадермально курсом 4-12 

тижнів в режимі монотерапії у пацієнтів з рецидивуючим генітальним герпесом 

(n=74). Зменшення тяжкості симптомів, частоти і тривалості рецидивів відзначено 

в 22,6% випадків. У вагітних відзначалася добра переносимість терапії [113]. E. 



47 

 

Cardamakis і співавтори (1998) провели відкрите проспективне дослідження 

ефективності рекомбінантного α-2α-IFN в дозі 3 млн МО п/к 3 рази на тиждень 

протягом 4 тижнів з наступним повторенням терапії через 3 і 6 міс. у пацієнтів з 

рецидивуючим генітальним герпесом (n=97). Продемонстровано зменшення 

кількості загострень (з 7,46 до 2,64; р<0,001) і тривалості епізодів (з 8,5 до 2,5 дня; 

р<0,001) протягом 2 років після терапії. У 51 пацієнта взагалі не спостерігалося 

загострень генітального герпесу [114]. Це дослідження важливо тим, що показує 

позитивні відстрочені ефекти інтерферонотерапії. Y. Wu і співавтори (1996) 

продемонстрували, що рекомбінантний α- IFN у дозі 1 млн МО / добу 

внутрішньом'язово (в/м) щоденно впродовж 5-7 днів (n=31) скорочує тривалість 

епізоду інфекційного мононуклеозу у дітей у порівнянні з контрольною групою 

(n=23) [115]. X.Y. Jin (1992) в іншому мультицентровому порівняльному 

рандомізованому контрольованому дослідженні показав еквівалентну 

ефективність топічного rHul-α-1-IFN (88,1%) та інсталяцій ацикловіру (82,9%) при 

герпесвірусних кератитах (n=100) [116]. Z.W. Qian і співавтори (1990) вивчали 

ефективність терапії рекомбінантним rl-α-1- IFN цервицита, викликаного 

папіломавірусом 16 типу, CMV і HHV-1 типу у відкритому проспективному 

дослідженні. Показано, що препарат ефективний при всіх інфекціях (виражене 

поліпшення в 60% випадків), але більше - у разі папіломавірусу та HHV-1 типу 

[117]. 

Повідомлення про клінічні випадки відповідають рівню доказовості С і 

можуть бути корисні для вибору терапії в ситуаціях, які не висвітлені у 

рандомізованих дослідженнях. F. López García і співавтори (2002) повідомили про 

успішну і безпечну терапію HHV-1-інфекції препаратом α-IFN у 70-річного 

пацієнта [118]. L. Borrego і співавтори (1996) продемонстрували ефективність α-

IFN, застосовуваного в/м, при герпетичній перианальній ульцерації, резистентній 

до ацикловіру [119]. T. Nakano і співавтори (1992) повідомили про лікування від 

рецидивуючого мієліта, викликаного VZV, у 43-річного пацієнта. Раніше 

застосована терапія із застосуванням метилпреднізолону не привела до клінічного 

успіху [120]. Y. Sakai і співавтори (1998) показали ефективність терапії 
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рекомбінантним α-IFN в дозі 100 тис. МО/кг п/к 3 рази на тиждень при хронічній 

активній EBV-інфекції у вигляді мононуклеозу з інтермітуючою лихоманкою, 

цитопенією, дисфункцією печінки, гепатоспленомегалією, аномальними титрами 

специфічних антитіл і позитивним геномом вірусу. Проведене до цього лікування 

із застосуванням противірусних препаратів, преднізолону і гамма-глобуліну не 

привело до досягнення одужання, і тільки додавання препарату α-IFN дозволило 

досягнути бажаного результату [121]. S. O'Brien і співавтори (1997) досягли 12-

місячної ремісії при пост трансплантаційному лімфопроліферативному синдромі 

EBV-етіології за допомогою препарату α-IFN в дозі 5 млн МО п/к 3 рази на 

тиждень курсом 3 міс. [122].  W.H. Wilson і співавтори (1996) поділилися 

позитивним досвідом терапії 4 пацієнтів із гранульоматозом, викликаним EBV, за 

допомогою препарату рекомбінантного α-2b-IFN з одужанням на 36; 43 і 60-му 

місяці і смертю від лімфоми пацієнта, який самовільно перервав курс лікування 

на 14-му місяці [123]. R. Toraldo і співавтори (1995) повідомили про ефективне 

лікування хронічного мононуклеозу EBV-етіології у 18-річного пацієнта із 

загальним варіабельним імунодефіцитом лейкоцитарним α-IFN природного 

походження. Проведена в/в імуноглобулінотерапія, так само як і лікування 

ацикловіром, не дозволяли контролювати вірусну інфекцію. Виліковування 

відбулося через 1 рік після початку лікування IFN [124]. M. Okano і співавтори 

(1990) описали ефективне застосування рекомбінантного α-IFN в дозі 2 млн 

МО/м
2
 поверхні тіла на фоні в/в імуноглобулінотерапії в дозі 500 мг/кг у 19-

річного пацієнта з Х-зчепленим лімфопроліферативним синдромом [125]. Y. 

Kawano і співавтори (2000) проводили лікування пацієнтів із HHV-6-

менінгоенцефалітом за допомогою ганцикловіру, гамма-глобуліну та 

інтравентрикулярної  інфузії α-IFN, завдяки чому вдалося видалити ДНК вірусу з 

цереброспінальної рідини [126]. 

На сьогоднішній день проведено два рандомізованих контрольованих 

дослідження з вивчення ефективності препаратів β-IFN при герпесвірусних 

нейроінфекціях, які не продемонстрували додаткової користі від застосування цих 

лікарських засобів (Wintergerst U., Belohradsky BH, 1992; Wintergerst U. et al., 
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2005), проте в одному з досліджень (Wintergerst U., Belohradsky BH, 1992) 

показана ефективність β-IFN в підгрупі пацієнтів із тяжкою формою 

нейроінфекції (n=41). 

Відомо кілька досліджень, що вказують на більш високу ефективність у 

лікуванні при герпесвірусних інфекціях препаратів рекомбінантного γ-IFN, ніж α-

IFN. Такі лікарські засоби чинять обмежену пряму противірусну дію, а, в 

основному, їх клінічний ефект опосередкований посиленням клітинного 

імунітету, контролюючого ендогенний вірус [127]. Однак доказова база таких 

препаратів значно менше, ніж у α-IFN [128]. 

Є роботи в яких показана доцільність призначення препаратів IFN при ВВ 

[129]. Проведено подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване клінічне 

дослідження ефективності та безпеки застосування препарату анаферон  в 

лікуванні ВВ у дітей. 136 дітей у віці від 1 до 18 років з характерними клінічними 

проявами ВВ з 1-2 дня захворювання (від появи висипу) до одужання (до 10 днів) 

отримували препарат інтерферону, групу плацебо склали 100 дітей. Прийом 

препарату інтерферону знижував тривалість лихоманки, в середньому, на 2,7 

доби, скорочував терміни появи нових висипань - на 3,3 доби, свербіжу - на 4,2 

доби. На фоні противірусної терапії інтерфероном відзначено більше число 

випадків абортивного перебігу ВВ. Застосування препарату зменшувало ризик 

розвитку пустул в 6,5 раз і потребу в додатковій антибактеріальної терапії в 9,1 

рази [130].  

На відміну від IFN, препарати імуноглобулінів діють переважно на 

позаклітинний вірус у вигляді віріонів. Сьогодні переглянута роль антитіл у 

противірусній імунній відповіді. Встановлено, що клітинні механізми 

забезпечують контроль вірусу in situ, а гуморальні запобігають дисемінації 

патогена по біологічними середовищам. Препарати імуноглобулінів мають 

потрійний вплив при герпесвірусних інфекціях: 

1) етіотропний ефект, причому, як вірусстатичний, шляхом нейтралізації 

вільних віріонів з формуванням імунних комплексів, так і віруцидний, за рахунок 

антитілозалежної комплемент-опосередкованої і клітинно-опосередкованої 
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цитотоксичності; критично важливу роль антитілозалежної комплемент-

опосередкованої цитотоксичності в профілактиці віремії при персистуючій  EBV-

інфекції вперше продемонстрували N.R. Cooper і G.R. Nemerow в 1986 р.; 

2) є базисною терапією при деяких первинних імунодефіцитах, які можуть 

опосередковувати реактивацію герпесвірусів (загальний варіабельний 

імунодефіцит, хвороба Брутона та ін.); 

3) патогенетичний ефект, що складається із усунення вірус-індукованої 

імуносупресії, наприклад гіпоімуноглобулінеміі, викликаної EBV [131]. 

Розрізняють препарати нормального і специфічного імуноглобуліну 

(імуноглобуліни здорової людини і специфічні імуноглобуліни). Герпесвіруси є 

повсюдно поширеними, і більшість населення стає серопозитивним ще до 

досягнення 5-річного віку, тому в препаратах нормального імуноглобуліну 

міститься досить велика кількість специфічних антитіл до герпесвірусів різних 

типів. Цей феномен вперше продемонстрували I. Ueno і співавтори (1987), 

виявивши високий титр антитіл до CMV в препаратах нормального 

імуноглобуліну для в/в введення. Також препарати імуноглобулінів можна 

розділити за способом введення (для перорального, в/м, в/в, п/к, ректального 

застосування). При герпесвірусних інфекціях доказову базу мають лише 

препарати для в/м і в/в введення. Хоча в/в імуноглобулінотерапія є більш 

ефективною, препарати для в/м введення також гарно себе зарекомендували в 

терапії герпесвірусних захворювань [132]. R. Winsnes (1976) вперше провів 

дослідження профілактичного ефекту імуноглобуліну проти VZV для в/м 

введення у імуноскомпрометованих дітей з високим ризиком зараження, у тому 

числі,у недоношених новонароджених, у випадку розвитку вітряної віспи у матері 

(n=130). Відзначено, що тяжка форма вітряної віспи розвинулася лише в 2,9% 

випадків при введенні препарату протягом перших 3 днів після контакту, в 37,5% 

випадків - протягом 4-5 днів, в 50% випадків - пізніше 5 днів [133]. P. Hügler і 

співавтори (1992) продемонстрували знеболюючий ефект анти-VZV 

імуноглобуліну для в/в введення в дозі 2 мл кг з тривалістю інфузії 120 хв при 

постгерпетичній невралгії (n=10) [134]. О.Tokat і співавтори (2001) повідомили 
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про лікування від тяжкої пневмонії VZV-етіології з картиною респіраторного 

дистрес-синдрому у 32-річного чоловіка за допомогою ацикловіру та в/в 

імуноглобуліну [135]. T. Tachibana і співавтори (2012) доповіли про купіювання 

імуноопосередкованого енцефаломієліту, як ускладнення VZV-інфеціі, у 

реципієнта алогенного кісткового мозку за допомогою ацикловіру та в/в 

імуноглобуліну [136]. А. Shrim і співавтори (2012) рекомендують застосування 

специфічного імуноглобуліну для профілактики внутрішньоутробної інфекції у 

вагітних з вітряною віспою [137]. 

При тяжких, генералізованих формах ВВ, особливо у новонароджених, 

дітей першого року життя, можливе використання внутрішньовенного 

полівалентного імуноглобуліну курсом 3-5 введень, щодня в дозі 0,4г/кг маси тіла 

або специфічного варіцела-зостерного імуноглобуліну в дозі 0,2 мл/кг маси тіла 

[138]. 

При тяжких хронічних і резистентних герпесвірусних інфекціях ациклічні 

аналоги гуанозіна недостатньо ефективні, тому виникає необхідність 

комбінованої терапії із застосуванням імунотерапевтических засобів. Потрійна 

терапія, що включає ациклічний аналог гуанозіна, альфа-інтерферон і 

імуноглобулін, успішно застосовувалася в ряді клінічних повідомлень при 

герпесвірусних інфекціях, викликаних лімфотропними агентами, що часто 

проявляли резистентність до монотерапії (Okano M. et al., 1990; Toraldo R. et al., 

1995; Sakai Y. et al., 1998; Kawano Y. et al., 2000) [139, 140, 141, 142]. При тяжких 

герпесвірусних інфекціях тактика лікування вагітних і дітей раннього віку не 

відрізняється від загальної, незважаючи на обмеження в інструкціях до 

ациклічних аналогів гуанозіну. Слід зіставляти ризики від інфекції і можливі 

побічні ефекти терапії. Відомі понад 100 повідомлень про успішне й безпечне 

застосування ациклічних аналогів у вагітних, новонароджених і дітей грудного 

віку при герпесвірусних інфекціях з ураженням внутрішніх органів і ЦНС, у тому 

числі - ганцикловіру й валганцікловіру. Найбільш важливі з них зроблені M. 

Miguelez і співавторами (1998), K. Irizarry і співавторами (2011), M. Lalezary і 

співавторами (2012) [143, 144, 145]. M.D. Pescovitz (1999) провів огляд літератури 
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про застосування ганцикловіру в І триместрі вагітності, в якому підкреслив 

ефективність і безпечність терапії. Незважаючи на виявлений тератогенний вплив 

в експериментах на тваринах, на сьогоднішній момент немає жодної публікації, в 

якій би йшлося про несприятливу дію ганцикловіру на ембріон чи плід людини 

при застосуванні препарату в терапевтичних дозах [146]. R.C. Brandy і співавтори 

(2002) продемонстрували, що ганцикловір майже не проникає через плаценту при 

в/в введенні в організм вагітної [147]. 

Проведений аналіз показав, що в даний момент клінічна картина ВВ 

описана досить докладно у дітей шкільного віку. У той же час, недостатньо 

вивченими залишаються питання особливостей клініки ВВ у дітей підліткового 

віку, перших трьох років життя та імунопатогенезу ВВ. Клінічне значення 

інтерферонів та інтерлейкінів, їх вплив на імунологічну систему у дітей, 

виявлення факторів-предикторвів розвитку тяжкої, ускладненої, атипової форми 

захворювання - ці питання вимагають проведення подальших досліджень. 

Відсутні дані про імунологічну ефективність противірусних препаратів при 

середньотяжкій формі хвороби. Все вищезазначене послужило підставою для 

виконання цієї роботи. 

Викладені вище дані літератури присвячені питанням імуногенезу, 

патогенезу, особливостям клінічної картини вітряної віспи у дітей, підходом до 

діагностики, питанням лікування вітряної віспи висвітлено у наступних статтях: 

Дєєв В.В.,  Крамарьов С.О., Виговська О.В., Евтушенко В.В., Весна В.Н., 

О.П.Мощич, Т.М. Камінська, О.В. Головач
 
Вітряна віспа у дітей на сучасному 

етапі // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія.-2012.-№4.-С.12-15. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика пацієнтів 

 

Дослідження проводилися в клініці дитячих інфекційних хвороб НМУ імені 

О.О. Богомольця (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Крамарьов С.О.) на базі 

Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні (КМДКІЛ) (головний 

лікар – к.мед.н. Камінська Т.М.), де впродовж 2007–2014 років було обстежено 

533 дитини із вітряною віспою. Діти були у віці від 2 тижнів до 18 років. 25 

обстежених здорових дітей склали групу контролю. 

Серед обстежених дітей із ВВ хлопчиків було 53,1 % (283 дитини), дівчаток 

– 46,9 % (250). Із загальної кількості хворих дітей перших трьох років життя було 

33,6 % (179 дітей), від 3-х до 6 років – 25,1 % (134 хворих), від 6 до 9 років – 

15,6 % (83 пацієнтів), від 9 до 18 років – 25,7 % (137 досліджених). Середній вік 

хворих дітей – 5,82±0,22, у хлопчиків – 6,18±0,31 дівчаток – 5,41±0,32 років. 

Вікову структуру представлено у таблиці 2.1.                                                                                          

 Таблиця 2.1 

Розподіл дітей хворих на вітряну віспу за статтю та віком 

Вік хворих 
Хлопчики Дівчатка Всього 

Абс. % Абс. % Абс. % 

0–12 міс. 42 7,9 48 9,0 90 16,9 

1–3 роки 46 8,6 43 8,1 89 16,7 

3–6 роки 70 13,1 64 12,0 134 25,1 

6–9 років 45 8,4 38 7,2 83 15,6 

9-18 років 80 15,1 57 10,6 137 25,7 

Усього: 283 53,1 250 46,9 533 100,0 
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Дітей із легким ступенем вітряної віспи було 1,9 % (10 пацієнтів), середньої 

тяжкості – 76,9 %  (410 хворих), тяжким – 21,2 % (113 дітей). У 45,2 % випадків 

(241 хворих) розвинулися ускладнення захворювання. 

Діагноз переважно встановлювався на підставі клінічних та 

епідеміологічних даних. Діагноз підтверджувався за допомогою лабораторних 

методів: ПЛР та ІФА (виявлення нуклеїнової кислоти вірусу, специфічних IgM чи 

зростання IgG до VZV).  

Діти були госпіталізовані з першого по 15 день від початку захворювання,  

в середньому на 3,6±0,12 день. В перший день від початку хвороби до стаціонару 

надходило 26,1 %, на 2–3 дні – 30,2 %, на 4–7 дні – 34,7 %, на другому тижні – 

8,8 % та на 3 тижні лише 0,19 %. Хворі перебували на стаціонарному лікуванні від 

1 до 34 днів, в середньому 7,29±0,21 днів. У 97,2 % пацієнтів реєструвалася 

типова форма захворювання, але у 2,8 % відмічалася атипова форма у вигляді: 

пустульозної (1,3 %), геморагічної (1,1 %), бульозної (0,4 %). 

 Розподіл хворих за віком та тяжкістю захворювання представлено у таблиці 

2.2.  

Таблиця 2.2 

Розподіл хворих на вітряну віспу за віком та тяжкістю захворювання 

Вік хворих 

Тяжкість 

легка середньотяжка тяжка 

Абс. % Абс. % Абс. % 

0–12 міс. 0 0,0 81 15,2 9 1,7 

1–3 роки 3 0,6 67 12,6 19 3,6 

3–6 роки 2 0,3 95 17,8 37 6,9 

6–9 років 3 0,6 56 10,5 24 4,5 

9-18 років 2 0,3 111 20,8 24 4,5 

Усього: 10 1,9 410 76,9 113 21,2 
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Клінічне обстеження включало аналіз скарг, анамнезу хвороби, анамнезу 

життя хворих, епідеміологічного анамнезу, оцінку даних об’єктивного огляду в 

динаміці спостереження і результатів допоміжних лабораторно-інструментальних 

досліджень (клінічні аналізи крові та сечі, бактеріологічний, серологічний, 

біохімічний методи дослідження, ПЛР біологічних середовищ організму хворих, 

ультразвукове сканування органів черевної порожнини). Дітям із ураженням 

нервової системи – люмбальну пункцію із біохімічним, серологічним 

дослідженням ліквору, ПЛР ліквору, МРТ головного мозку.  

У дітей із підозрою на вітряну віспу за даними загальноклінічного 

обстеження, анамнезу хвороби, анамнезу життя, результатами загального аналізу 

крові при госпіталізації до стаціонару, при необхідності, з метою диференційної 

діагностики  проводили специфічне лабораторне обстеження, яке включало 

визначення специфічних антитіл класу М і G до VZV: IgM VZV, Ig G VZV за 

допомогою методу ІФА та визначення ДНК вірусу  VZV в біологічних 

середовищах – крові, слині, вмісті везикул, при необхідності, в лікворі методом 

ПЛР. На підставі отриманих даних здійснювали  верифікацію діагнозу. 

 

2.2. Методи дослідження 

Всіх хворих із вітряною віспою спостерігали та обстежували протягом 

гострого періоду хвороби – при госпіталізації, через 3-4 днів, 5-7 днів.  

Суб’єктивні, об’єктивні дані та результати додаткових досліджень були 

зареєстровані в спеціально розробленій реєстраційній карті.  

Всім хворим проводились такі дослідження: 

1. Загальні клінічні аналізи крові та сечі. 

2. Біохімічні дослідження, що включали показники функціонального стану 

клітин печінки - концентрація білірубіну та його фракцій в сироватці за методом 

L. Jendrasick, P. Yrof,  активність органоспецифічних ферментів у сироватці за S. 

Reitman, А. Frankel.  
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Функціональний стан печінки визначався шляхом дослідження основних 

печінково-клітинних ферментів – аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартат 

амінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази (ЛФ, АЛП DGKC), 

лактатдегідрогенази (ЛДГ DGKC), гамма-глутамілтрансферази (ГАММА-GT). 

Для цього використовували набір реагентів Audit Diagnostics виробництва 

Business&Technology Park, Carrigtwohill, Co.Cork  (Ірландія). Для визначення 

печінково-клітинних ферментів (АЛТ, АСТ, ЛФ, ЛДГ, ГАММА- GT0 

використовували біохімічний автоматичний аналізатор Scree Master виробництва 

Hospitex Diagnostics   (Італія). Також визначали коефіцієнта де Рітіса (АСТ/АЛТ), 

тимолову пробу.   

3. У хворих із тяжким ступенем тяжкості - показники функціонального стану 

клітин міокарду, нирок (загальний білок та білкові фракції, коагулограма, 

сечовина, креатинін, діастаза), показники коагулограми (протромбінів індекс 

(ПТІ), фібриноген) проводились методом ферментного аналізу на біохімічному 

аналізаторі «Express-550» фірми Ciba-Corning (Велика Британія). 

4. Специфічну діагностику проводили за допомогою імуноферментного 

аналізу (ІФА) та методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Визначення 

специфічних маркерів в ІФА проводили на імуноферментному аналізаторі  

“Фотометр імуноферментний PR2100”, який входив в комплекс обладнання фірми 

“Sanofi Diagnostics Pasteur” (Франція). Використовували діагностичні набори “VZ 

virus IgM, IgG ELISA" (NovaTec Immunodiagnostica GmBH, Германія). 

Концентрацію специфічних імуноглобулінв в тестуємих сироватках виражали в 

одиницях NovaTec Units (NTU). 

Отримані результати розглядали відповідно до встановлених в відповідних 

інструкціях діапазонам, як негативні, слабкопозитивні (сумнівні), позитивні (різко 

позитивні).  

1. ПЛР дослідження виконували на ампліфікаторі “PCR-System 2400 “  фірми 

“Perkin Elmer” (США) і лабораторному PCR-комплексі фірми “Біоком” (Росія). 

Для PCR-аналіза використовували тест-системи для ампліфікації фрагмента ДНК 

VZV фірми “Амплі Сенс –100R” (ЦНДІ Епідеміології, Москва, Росія). Чутливість 
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наборів для PCR-діагностики складала, відповідно до інструкції, 10
3
 фрагментів 

ДНК VZV в 1 мл об`єма тестуємого субстрата. Відповідне розведення контролів, 

не передбачене інструкцією, дозволяло реєструвати чітку лінію преципітації при 

вмісті 10 копій молекул ДНК VZV\мл. Це допомагало при урахуванні результатів 

фіксувати даже слабку кількість фрагментів вірусної ДНК (від 100 до 10) і 

дозволяло розглядати результати тестування, як “навпілкількісні”. 

6. При госпіталізації до стаціонару хворих з запальними змінами слизової 

оболонки носо-, ротоглотки проводились одноразові бактеріологічні дослідження 

секрету на наявність і характер супутньої мікрофлори.  

7. УЗД ОЧП й печінки проводились за допомогою апаратів ALOKA SSD630 

та Voluson 730 Expert (GE). Використовувались конвексний та лінійний датчики 

частотою 3-7 МГц. Обстеження проводилось при госпіталізації до стаціонару.  

 8. Рівень IFN-α, IFN-γ, IL-2, IL -4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-1β, ФНП-α  у 

сироватці крові визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу з 

використанням стандартних систем виробництва ООО «Цитокін» (СПб) в 

лабораторії патофізіології та імунології Інституту отоларингології імені О.С. 

Коломійченка НАМН України (зав. лабораторії, д.мед.н., професор О.Ф. 

Мельников) при госпіталізації та на 3-4 день, 5-7 день від першого обстеження.  

9. Референтні значення (n=25) визначено у контрольній групі дітей, у які 

ввійшло 15 практично здорових дітей у віці від 3 до 18 років. При відборі 

практично здорових дітей враховували анамнестичні дані: відсутність впродовж 

останніх трьох місяців будь-яких захворювань, а також вакцинації та ін’єкції 

біологічно активних препаратів. В розробку не включалися діти з ознаками 

гіпогаммаглобулінемії, проявами алергічних та хронічних захворювань.  

10. Статистичний метод дослідження. Статистичну обробку результатів 

дослідження проводили за допомогою MS Excel 2007. Визначались середні 

показники (t-тест Student) та стандартні відхилення (М±m). Оцінку терапії 

проводили за допомогою методу одно-факторного дисперсійного аналізу. 

Різницю частот визначали за методом оцінки різниці між частотами появи ознаки 
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в окремих серіях спостереження. Статистично достовірною вважали різницю, 

якщо р<0,05 [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

РОЗДІЛ 3 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА ВІТРЯНУ ВІСПУ 

ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

У даному розділі проаналізовані результати клінічного, дослідження дітей, 

хворих на вітряну віспу.  

 

3.1. Клінічна характеристика хворих на вітряну віспу в гострому періоді 

захворювання 

Аналіз скарг і даних об`єктивного обстеження показав, що у всіх дітей 

захворювання розпочиналося гостро із загально-інфекційного синдрому, який 

проявлявся у вигляді загальної слабкості, кволості, нездужання (100,0 %); 

зниження апетиту (74,9 %), головного болю (83,1 %), нудоти (50,2 %), у дітей з 

тяжкими формами – артралгії, міалгії, блювоти. Ступінь вираженості 

інтоксикаційного синдрому залежав від тривалості та тяжкості захворювання. 

Захворювання розпочиналося із підвищення температури тіла у 88,4 % хворих, на 

рівні 37,1–38
0
С у 29,1 %, 38,1–39

0
С – у 42,0 %, 39,1–41

0
С – у 28,9 %. У 11,6 % 

дітей ВВ перебігала на фоні нормальної температури тіла. Тривалість лихоманки 

становила від 1 до 17 днів, в середньому – 3,96±0,12 дні. Поява везикульозного 

висипу у 19,0 % дітей відмічалася в першу добу захворювання, у 77,1,% – на 

другу добу хвороби, у 1,5 % – на третю-четверту добу від початку хвороби та у 

2,4 % хворих на 5-ту добу та ще пізніше. Тривалість підсипань склала від 1 до 19 

днів, в середньому -5,11±0,08 дні. У 29,7 % хворих висип був масивним, 

практично повністю покриваючи все тіло, у 17,8 % – висип був поодиноким, та у 

52,5 % – помірним. У 97,2 % дітей висип носив поліморфний (плямисто-

папульозно-везикульозний) характер. У 2,8 % випадків висип мав інший характер: 

1,3 % дітей відмічався пустульозний висип, у 0,4 % – бульозний характер висипу 
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та у 1,1 % – із геморагічним вмістом. У 29,6 % пацієнтів виявлена енантема на 

слизовій оболонці ротової порожнини, в основному на м’якому піднебінні, 

передніх піднебінних дужках, язиці, у 25 % – на кон’юнктиві та у 30,0 % – на 

статевих органах. 

Серед ускладнень ВВ на першому місці реєструвалося приєднання 

вторинної бактеріальної інфекції, яке спостерігалося у 12,1 % усіх хворих та у 

49,1 % серед усіх ускладнень. Серед цієї групи ускладнень мали місце: піодермія 

(25,7 %), пневмонія (23,2 %), стоматит (23,2 %), абсцес шкіри (12,2 %), гострий 

гастроентерит (7,3 %), бронхіт (2,4 %), середній гнійний отит (2,4 %), слизово-

гнійний кон`юнктивіт (2,4 %), інфекція сечовивідних шляхів (1,2 %). 

На другому місці спостерігали неврологічні ускладнення, які відмічалися у 

8,7 % серед усіх хворих та у 35,3 % серед усіх ускладнень. Серед них фебрильні 

судоми реєструвалися у 62,7 % хворих із неврологічними ускладненнями, гостра 

мозочкові атаксія – у 30,5 %, менінгіт – у 3,4 %, енцефаліт – у 3,4 %. 

У двох дітей (0,3 % від усіх хворих та 1,2 % серед усіх ускладнень) 

відмічали ураження статевих органів. У хлопчика 14,7 років мав місце епідідимо-

орхіт та у дівчинки 6,8 років реєструвався сальпінгіт і оофорит. 

Тромбоцитопенію реєстрували у 1,5 % серед усіх хворих та у 6,0 % хворих 

серед усієї групи ускладнень. У 1,5 % дітей відмічали гепатит, який склав 6 % 

серед усіх ускладнень. У 8 дітей (4,8 %) серед усіх дітей, у яких мали місце 

ускладнення відмічалося декілька ускладнень одночасно. Серед них 3 дітей було у 

віці від 0 до 12 місяців,1 дитина у віці від 1 до 3-х років, 3 дітей віком 3-7 років та 

1 дитина у віці 7–15 років. 

Частота ускладнень була найвищою у групі дітей від 1 до 3 років (33,0 %).  

У дітей віком від 3 до 6 років ускладнений перебіг захворювання реєструвався у 

31,8 %. У дітей першого року життя ускладнення зустрічалися у 24,6 % випадків. 

Серед дітей віком 6–15 років вони спостерігалися у 18,2 % випадків. У пацієнтів  

старше 15 років частота розвитку ускладнень складала 16,7 %. Серед ускладнень 

частіше зустрічалась фебрильні судоми (5,4 %), піодермія (3,1 %), пневмонія  

(2, 8 %), стоматит (2,8 %), гостра мозочкова атаксія (2,8 %), абсцес шкіри (1,5 %), 
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тромбоцитопенія (1,5 %), гепатит (1,5 %). Фебрильні судоми спостерігалась 

переважно у дітей 1–3 років, дещо рідше, – у більш старшому віці і лише у однієї 

дитини першого року життя. Ускладнення розвивалось у перші 2–3 доби 

захворювання на висоті інтоксикації і проявлялось короткочасним пригніченням 

свідомості, судомами, швидкоминучими вогнищевими неврологічними 

розладами. Зміни у спинномозковій рідині були відсутні. На фоні симптоматичної 

та підтримуючої терапії ці клінічні прояви протягом доби набували зворотного 

розвитку. Гостра мозочкова атаксія та пневмонія ускладнювали перебіг вітряної 

віспи переважно у дітей старших 3 років та не були зареєстровані у дітей першого 

року життя. 

Запалення легень підтверджувалося рентгенологічним дослідженням. 

Ускладнення виявлялось на 4–10 день хвороби, супроводжувалось погіршенням 

загального стану, посиленням інтоксикації, змінами у гемограмі (нейтрофільний 

лейкоцитоз) і розцінювалось як асоційоване з вторинною бактеріальною 

інфекцією. Переважно це були вогнищеві пневмонії середнього ступеню тяжкості, 

які не потребували інтенсивної терапії. На тлі антибактерійної терапії у всіх 

хворих відмічалась позитивна динаміка з повним одужанням. Гостра мозочкова 

атаксія спостерігалася у 18 (2,6 %) випадках. У 16 хворих ускладнення 

розвивалось з 6 по 14 день від початку захворювання і супроводжувалось 

ураженням мозочкових структур з характерною симптоматикою координаційних 

розладів. У 2 хворих (0,3 %) був виражений менінгеальний синдром і 

реєструвався за даними лікворограми серозний менінгіт. Порушення вітальних 

функцій у всіх цих пацієнтів не спостерігалось, інтенсивної терапії вони не 

потребували, видужання відбувалось на 2–4 тижні. У 2 дітей (0,3 %) реєстрували 

енцефаліт, який супроводжувався ураженням півкуль мозку (підтверджено МРТ 

дослідженням). Перебіг захворювання в цих випадках був тяжкий, 

супроводжувався проявами набряку-набухання головного мозку, тривалими 

розладами свідомості, вогнищевою неврологічною симптоматикою і потребував 

проведення інтенсивної терапії. Приєднання вторинної бактеріальної флори з 

боку слизових оболонок та шкіри спостерігалися в усіх вікових групах до 15 
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років. Вони потребували проведення місцевої терапії та,  

в більшості випадків, системної антибактерійної терапії. Абсцес шкіри виявлявся 

переважно у дітей шкільного віку. Всі хворі були консультовані хірургом, 

отримували системну антибактерійну терапію, місцеве лікування і, в окремих 

випадках, хірургічне лікування. Міокардит мав місце у однієї дитини 5,5 років. 

Тромбоцитопенія переважала у дітей старше 3-х років. Гепатит спостерігався у 

дітей всіх вікових груп. 

У 99,7 % хворих захворювання закінчилося видужанням, проте двоє хворих 

(0,3 %) померли. Їх вік становив 7 місяців та 5 років. Обидва були вихованцями 

будинку дитини та мали множинні вроджені вади розвитку. На фоні вітряної 

віспи у цих дітей відбулася декомпенсація життєво важливих функцій організму з 

розвитком поліорганної недостатності, що призвело до смерті. 

У 69,6 % дітей в рото глотці виділена патогенна мікрофлора. Серед неї –  

у 38,9 % – S.aureus (10
4
–10

6
), 23,9 % – S.aureus в поєднанні із грибами р. Candida, 

15,5 % – Str.pyogenes (10
4
–10

7
), 12,8 % – гриби р. Candida (10

4
–10

6
), 5,3 % – 

поєднання S.aureus із Str.pyogenes, 3,6 % – комбінація Str.pyogenes із грибами  

р. Candida. В змиву із носоглотки у 1,7 % хворих був виділений вірус парагриппу. 

В гемограмі хворих на ВВ в гострий період захворювання визначався 

лейкоцитоз (63,2 %), лімфоцитоз (89,1 %), моноцитоз (28,4 %), атипові 

мононуклеари (14,7 %), плазматичні клітини (7,5 %), лейкопенія (30,0 %), анемія 

(1,7 %), тромбоцитопенія (1,5 %), підвищення ШЗЕ (19,5 %). 

Таблиця 3.1 

Ускладнення вітряної віспи 

Ускладнення Вік хворих Усього 

0-12 

місяців 

n=61 

1-3 

роки 

n=91 

3-7 

років 

n=19

2 

7-15 

років 

n=33

0 

15-18 

років 

n=6 

Абсолютн

а  

кількість 

 

% 
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Ураження нервової системи  (n=59) 

Фебрильні судоми 1 15 12 9 0 37 5,4 

Гостра мозочкова 

атаксія 

0 3 7 8 0 18 2,6 

Енцефаліт 0 0 1 1 0 2 0,3 

Менінгіт 0 0 1 1 0 2 0,3 

Приєднання вторинної бактеріальної інфекції (n=82) 

Пневмонія 0 0 8 11 0 19 2,8 

Бронхіт 0 0 1 1 0 2 0,3 

Піодермія 4 2 7 8 0 21 3,1 

Абсцес шкіри 0 1 2 7 0 10 1,5 

Стоматит 4 3 6 6 0 19 2,8 

Середній гнійний 

отит 

0 0 2 0 0 2 0,3 

Слизово-гнійний 

кон’юнктивіт 

0 0 1 1 0 2 0,3 

Гострий 

гастроентерит 

3 1 2 0 0 6 0,9 

Інфекція 

сечовивідних 

шляхів 

0 0 1 0 0 1 0,1 

 

 

Ураження статевих органів (n=2) 

Епідідімо-орхіт 0 0 0 1 0 1 0,1 

Сальпінгіт і офорит 0 0 1 0 0 1 0,1 

Інші ускладнення (n=24) 

Гепатит 2 3 3 1 1 10 1,5 

Тромбоцитопенія 1 1 5 3 0 10 1,5 

Міокардит 0 0 1 0 0 1 0,1 
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Реактивна 

артропатія 

0 1 0 2 0 3 0,4 

Всього, абсолютна 

кількість 

15 30 61 60 1 167 24,

6 

Всього, % 24,6 33,0 31,8 18,2 16,7 26,5 - 

Частота ускладнень була найвищою у групі дітей від 1 до 3 років (33,0%).  У 

дітей віком від 3 до 7 років ускладнений перебіг захворювання реєструвався у 

31,8%. У дітей першого року життя ускладнення зустрічалися у 24,6% випадків. 

Серед дітей віком 7-15 років вони спостерігалися у 18,2% випадків. Найрідше 

ускладнення зустрічались у дітей старше 15 років (16,7%).  Серед ускладнень 

частіше зустрічалась фебрильні судоми (5,4%), піодермія (3,1%), пневмонія 

(2,8%), стоматит (2,8%), гостра мозочкова атаксія (2,%), абсцес шкіри (1,5%), 

тромбоцитопенія (1,5%), гепатит (1,5%). Фебрильні судоми спостерігалась 

переважно у дітей 1-3 років , дещо рідше, – у більш старшому віці і лише у однієї 

дитини першого року життя. Ускладнення розвивалось у перші 2-3 доби 

захворювання на висоті інтоксикації і проявлялось короткочасним пригніченням 

свідомості, судомами, швидкоминучими вогнищевими неврологічними 

розладами. Зміни у спинномозковій рідині були відсутні. На  фоні 

симптоматичної та підтримуючої терапії ці клінічні прояви протягом доби 

набували зворотного розвитку. Гостра мозочкова атаксія та пневмонія 

ускладнювали перебіг вітряної віспи переважно у дітей старших 3 років та не 

були зареєстровані у дітей першого року життя (рис.3.1).  

 
Рисунок 3.1 – Ураження мозочка при вітряній віспі.Дані МРТ головного мозку  
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Рисунок 3.2 – Ускладнення вітряної віспи. А – Флегмона лівої пара орбітальної ділянки; 

В – Стоматит, викликаний HSV ½ типу 

У 99,7% хворих захворювання закінчилося видужанням, проте двоє хворих 

(0,3%) померли. Їх вік становив 7 місяців та 5 років. Обидва були вихованцями 

будинку дитини та мали множинні вроджені вади розвитку. На фоні вітряної 

віспи у цих дітей відбулася декомпенсація життєво важливих функцій організму з 

розвитком поліорганної недостатності, що призвело до смерті.  

 Таким чином, ВВ у більшості дітей (97,2 %) перебігає в типовій, 

середньотяжкій (76,9 %) формі, у 2,8 % пацієнтів – в атиповій, серед якої 

реєструється  пустульозна, геморагічна та бульозна форма захворювання. У 

45,2 % хворих зареєстровано розвиток ускладнень. Серед ускладнень 

спостерігали приєднання вторинної бактеріальної інфекції, неврологічні 

ускладнення, гепатит, тромбоцитопенію, ураження статевих органів.  

 

3.2. Особливості клінічної картини захворювання у дітей перших трьох років 

життя 

Серед хворих перших трьох років життя 50,9 % склали діти першого року, 

27,9 % – другого року та 21,2 % – третього року життя. 12,3 % із загальної 

кількості становили діти перших трьох місяців життя. Середній вік – 0,8±0,06 

місяців.  

У 4 дітей (2,2 %) діагностовано перинатальну ВВ. Дівчаток серед 

обстежених було 50,9 %, хлопчиків – 49,1 %. Більшість дітей мали середньотяжку 
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форму захворювання (83,8 %), 14,5 % – тяжку та 1,7 % – легку форму. У 45,3 % 

пацієнтів перших трьох років життя відмічали ускладнений перебіг хвороби, 

причому у 11,2 % реєструвалося декілька ускладнень. У більшості дітей перших 

трьох років життя (94,9 %) ВВ була типова, але у 5,1 % – відмічалася атипова 

форма ВВ у вигляді пустульозної (4,5 %) та бульозної (0,6 %) форми. В 

середньому, діти віком 1–3 роки були госпіталізовані на 4 день від початку 

захворювання (3,99±0,20 дні) та перебували в стаціонарі 6,0 днів (5,94±0,30 дні). В 

перші два дні від початку хвороби поступило 26,8 % дітей, з 3 по 5 день – 53,6 % 

пацієнтів, з 6 по 10 день – 16,2 % хворих, з 11 по 15 дні – 3,4 % дітей. Діти 1–3 

років перебували в стаціонарі від 1 до 24 днів. 

У пацієнтів перших 3-х років життя захворювання розпочиналося гостро із 

підвищення температури тіла на рівні 37,1–38
0
С у 22,2 %, 38,1–39

0
С – у 43,7 %, 

39,1–41
0
С – у 26,9 % та проявів симптомів інтоксикації. У 7,2 % дітей цього віку 

ВВ перебігала на фоні нормальної температури тіла. Тривалість лихоманки 

становила від 1 до 15 днів, в середньому – 4,1±0,2 дні. В періоді розпалу у дітей 

перших трьох років життя відмічено: у 7,3 % – сухий кашель, у 2,2 % – блювоту, у 

5 % – діарею. Поява везикульозного висипу у 25 % дітей відмічалася в першу 

добу захворювання, у 71,3 % – на другу добу хвороби та у 3,7 % – на третю добу 

від початку хвороби. Тривалість підсипань склала від 2 до 19 днів, в середньому -

5,23±0,17 дні. У 21,5 % хворих перших трьох років життя висип був масивним, 

практично повністю покриваючи все тіло, у 12,1 % – висип був поодиноким, та у 

66,4 % – помірним.  

У 4,5 % дітей відмічався пустульозний висип, у 0,6 % – бульозний характер 

висипу. У 38,2 % пацієнтів виявлена енантема на слизовій оболонці ротової 

порожнини,  

в основному на м’якому піднебінні, передніх піднебінних дужках, язиці. У 9,5 % 

захворілих розвинувся афтозний стоматит. На фоні захворювання у дітей перших 

років життя відмічений розвиток наступних ускладнень: у 8,4 % хворих – 

ураження ЦНС у вигляді атаксичного енцефаліту (1,7 %), менінгоенцефаліту 

(0,6 %), енцефалічної реакції (6,1 %); 18,4 % – приєднання вторинної бактеріальної 
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інфекції – піодермія (6,7 %), абсцес, флегмона м’яких тканин (1,6 %), гнійний 

артрит (0,6 %), гнійний кон`юнктивит (0,6 %), бронхіт (6,7 %), пневмонія (0,6 %), 

гнійний тонзиліт (1,6 %); 5,0 % – з боку ШКТ – гастроентерит, ентерит, 

ентероколіт, гастроентероколіт; 0,6 % міокардиодистрофія; 5,0 % – анемія; 1,1 % – 

тромбоцитопенія; 3,9 % – токсичний гепатит. Приєднання симптомів ураження 

нервової системи відмічалось з 1 по 7 день, в середньому – 4,0±1,0 дні, 

вітрянковий енцефаліт розвивався на 6-7 день, енцефалітна реакція – в перші 3 

дні. Приєднання вторинної бактеріальної інфекції спостерігалось з 1 по 11 дні від 

початку захворювання, в середньому на 2,44±0,6 день. 

Отже, ВВ у дітей перших трьох років життя перебігає, в основному, в 

типовій (94,9 %), середньотяжкій формі (83,8 %); у кожної другої дитини (45,3 %) 

реєструвалися ускладнення. Вітряна віспа у переважної кількості дітей (92,8 %) 

супроводжується підвищенням температури тіла, (95 %) наявністю 

везикульозного висипу, який з’являється на 2 добу від початку хвороби (71,3 %). 

Енантема розвивається у 38,2 % дітей цього віку. У 5 % хворих перших трьох 

років життя відмічається пустульозний та бульозний висип, що утруднює вчасну 

діагностику на ранніх етапах. 

Викладені вище клініко-параклінічні особливості вітряної віспи у дітей 
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РОЗДІЛ 4 

ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ВІТРЯНУ ВІСПУ 

 

4.1. Інтерфероновий та інтерлейкіновий статус у хворих на вітряну віспу 

Нами проведено дослідження кількісного вмісту інтерферонів і 

інтерлейкінів сироватки крові у 135 пацієнтів, які перебували на стаціонарному 

лікуванні в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні з діагнозом 

вітряна віспа в 2012-2014 роках. Рівень цитокінів: інтерлейкіну -1β (IL-1β), IL -2, 

IL-4, IL- 6, IL -8, IL-10, фактора некрозу пухлини α (ФНО), інтерферону-α (IFN-α), 

IFN -γ в сироватці крові визначали методом твердофазного імуноферментного 

аналізу з використанням стандартних систем виробництва ТОВ «Цитокін» (СПб) 

в лабораторії патофізіології та імунології Інститут отоларингології імені А.С. 

Коломійченка НАМН України (зав. Лабораторії, д.мед.н., професор О.Ф. 

Мельников). Групу порівняння склали 25 практично здорових дітей у віці від 1 до 

18 років. 

Лабораторні дослідження проводилися при вступі, на 3-4 добу і на 5-7 добу 

від початку лікування в стаціонарі. 

Вивчення вмісту інтерферонів IFN-α і IFN-γ в сироватці крові у дітей 

показало їх достовірне збільшення протягом усього гострого періоду хвороби. 

При надходженні до стаціонару у дітей з вітряною віспою відмічено підвищення в 

11 разів рівня в сироватці крові IFN-γ (226,6 пг\мл, в групі порівняння 20 пг\мл), в 

2 рази підвищено рівень IFN-α (43,6 пг\мл, в групі порівняння -28 пг\мл) (p<0,05) 

(рис. 4.1). Рівень IFN-α перевищував референтне значення у 40,8% хворих, був 

нижчим у 29,6% дітей і знаходився в межах референтного значення у 29,6% 

пацієнтів. Рівень IFN-γ у 88,9% пацієнтів перевищував референтне значення, у 

3,7% - був нижче і у 7,4% - знаходився в межах референтного значення при 

госпіталізації.  
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Рисунок 4.1 - Рівень інтерферонів та інтерлейкинів у сироватці крові у дітей хворих на вітряну 

віспу при госпіталізації в стационар; *- достовірна відмінність показників при р<0,05 

 

У гострому періоді захворювання виявлений дисбаланс з боку 

протизапальних цитокінів - рівень IL - 4 був підвищений в 5 разів (77,9 пг\мл), IL 

- 2 знижений в 2,2 рази (14,0 пг\мл) у порівнянні зі значеннями параметрів у групі 

порівняння (15,6 пг\мл і 30,1 пг\мл відповідно) (p<0,05). Рівень IL - 4 в 62,5% 

обстежених перевищував референтне значення, в 37,5% - був нижчим, рівень IL - 

2 в 75% хворих був нижчим референтного значення, в 12,5% - вище, в 12,5% - в 

межах референтного значення. При надходженні до стаціонару рівень IL - 10 мав 

тенденцію до зниження (10,5 пг\мл) порівняно з референтним значенням (10,8 

пг\мл) (р>0,05). Цей показник в 75% пацієнтів був нижчим референтного 

значення, в 25% - вище. З боку прозапальних цитокінів відзначено зниження рівня 

ФНП-α в 3 рази (0,5 пг\мл), підвищення рівня IL-1β в 2,9 рази (21,6 пг\мл), 

підвищення рівня IL - 6 в 7 разів ( 32,8 пг\мл) порівняно з показниками в групі 

порівняння (1,5 пг\мл, 7,5 пг\мл, 4,6 пг\мл відповідно) (р<0,05). Рівень IL - 8 мав 

тенденцію до зниження (2,1 пг\мл) порівняно з референтним значенням (2,8 

пг\мл) (р>0,05) (рис. 4.1). 
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У динаміці захворювання рівень IFN-γ залишався підвищеним і на 3-4 день 

від початку перебування в стаціонарі його рівень склав 143,5 пг\мл, а на 5-7 день - 

92,3 пг\мл (p<0,05). Рівень IFN-α наблизився до референтним значенням вже на 3-

4 день від початку перебування в стаціонарі і склав 26,8 пг\мл (р>0,05). З боку 

основних цитокінів відзначали наростання змін їх рівню у сироватці крові на 

висоті клінічних проявів захворювання в порівнянні з їх рівнями у дітей в групі 

порівняння. В динаміці захворювання дисбаланс з боку основних протизапальних 

цитокінів посилився: рівень IL-4 залишався підвищеними склав 49,9 пг/мл на 3-4 

дні дослідження, а на 5-7 день дослідження його рівень знизився до 2,28 пг/мл 

(р<0,05) (рис. 4.4). Рівень IL-2 на 3-4 дні дослідження залишався зниженим (18,9 

пг/мл), на 5-7 дні склав 0 пг/мл (р<0,05) (рис. 3.11). Рівень IL-10 в сироватці крові 

на 3-4 дні дослідження знизився до 3,7 пг/мл, а до 5-7 дня дослідження він 

дорівнював 0 пг/мл (р<0,05) (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 - Динаміка рівня основних протизапальних цитокінів IL-4, IL-2, IL-10 у дітей 

хворих на вітряну віспу; *- достовірна відмінність показників при р<0,05 

 

З боку основних прозапальних цитокінів в динаміці захворювання на піку 

основних симптомів захворювання також відзначено наростання виявленого 

дисбалансу (рис. 3.12). Так, рівень IL-1β в динаміці ще більше підвищився і досяг 

значення 35,4 пг/мл на 3-4 день дослідження та 40,2 пг/мл на 5-7 день 

дослідження (в групі порівняння 7,5 пг/мл) (р<0,05). Динаміка з боку рівня в 

сироватці крові IL-4 відзначена така ж - його рівень на 3-4 день дослідження 

склав 43,9 пг/мл і на 5-7 день - 52,7 пг / мл відповідно (15,6 пг/мл в групі 

пг/мл 
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порівняння) (р<0,05). Рівень у сироватці крові IL-8 у динаміці хвороби 

підвищився і склав 18,6 пг/мл на 3-4 день дослідження і 30,1 пг/мл на 5-7 день 

дослідження (2,8 пг/мл в групі порівняння) (р<0,05). З боку рівня в сироватці 

крові ФНП-α відзначена така ж динаміка - 2,8 пг/мл - на 3-4 день дослідження, 8,5 

пг/мл - на 5-7 день дослідження (1,5 пг/мл в групі порівняння) (р<0,05) (рис. 4.3) 
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Рисунок 4.3 - Динаміка рівня основних прозапальних цитокинів IL-1β, IL-6, IL-8, ФНП-α у дітей 

хворих на вітряну віспу;  *- достовірна відмінність показників при р<0,05 

 

Зниження рівню IFN-α у сироватці крові відмічено у 29,6 % хворих, IFN-γ – 

у 3,7 % пацієнтів, IL-2 – 75, 0 %, IL-8 – 40,5 %, IL-4 – 37,5 %, IL-6 – 25,2 %, IL-10 

– у 75,0 %, TNF-α у 81,0 % та IL-1β у 35,0 % обстежених. Зменшення продукції 

IFN-α та IL-2 вказує на депресію Th-1 у частини дітей із ВВ, що створює умови 

для персистенції вірусу, збереження віремії, низької здатності індукувати синтез 

IFN-α, в наслідок чого не забезпечується необхідний рівень противірусного 

захисту у частини хворих, формуються тяжкі й ускладнені форми. Зменшення 

вмісту сироваткового IFN-α та IL-2 супроводжується одночасним підвищенням 

таких цитокінів, як IL-4 у 62,5 % обстежених, IL-6 – у 52,8 % дітей та IL-10 у 

25,0 % хворих. Цитокіни IL-4 та IL-10 проявляють протизапальну дію, інгібують 

функцію Th-1 та пригнічують продукцію IFN-α. Високий вміст цих цитокінів у 

сироватці крові вказує на значний вплив Th-2 лімфоцитів і перевагу реакцій 

гуморального типу у цих хворих. 

Виявлено пряму кореляційну залежність між рівнем у сироватці  крові 

пг/мл 



73 

 

основних цитокінів – IFN-α, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 та ступенем тяжкості 

захворювання і між рівнем   IFN-α, IL-2, IL-10 та формуванням ускладненого 

перебігу (p<0,05). 

У динаміці захворювання рівень IFN-γ залишався підвищеним і на 3–4 день 

від початку перебування в стаціонарі його рівень склав 143,5 пг/мл, а на 5–7 день 

– 92,3 пг/мл (p<0,05). Рівень IFN-α лише наблизився до референтних значень, та 

на 3–4 день від початку перебування в стаціонарі був нижче референтного 

значення в 1,2 рази і  склав 23,8 пг/мл а на 5-7 день – в 1,4 рази (20,1 пг/мл проти 

28 пг/мл в групі порівняння (р<0,05). 

З боку основних цитокінів відзначали посилення змін їх рівню у сироватці 

крові на висоті клінічних проявів захворювання в порівнянні з їх рівнями у дітей  

в групі порівняння. В динаміці захворювання дисбаланс з боку основних 

протизапальних цитокінів посилився: рівень IL-4 залишався підвищеними склав  

49,9 пг/мл на 3–4 дні дослідження, а на 5–7 день дослідження його рівень 

знизився до 2,28 пг/мл (р<0,05). Рівень IL-2 на 3–4 дні дослідження залишався 

зниженим (18,9 пг/мл), на 5–7 дні склав 0 пг/мл (р<0,05). Рівень IL-10 в сироватці 

крові на 3–4 дні дослідження знизився до 3,7 пг/мл, а до 5–7 дня дослідження він 

дорівнював 0 пг/мл (р<0,05). З боку основних прозапальних цитокінів в динаміці 

захворювання на піку основних симптомів захворювання також відзначено 

наростання виявленого дисбалансу. Так, рівень IL-1β в динаміці ще більше 

підвищився і досяг значення 35,4 пг/мл на 3–4 день дослідження та 40,2 пг/мл на 

5–7 день дослідження (в групі порівняння 7,5 пг/мл) (р<0,05). Динаміка з боку 

рівня в сироватці крові IL-4 відзначена така ж – його рівень на 3–4 день 

дослідження склав 43,9 пг/мл і на 5–7 день – 52,7 пг / мл відповідно (15,6 пг/мл в 

групі порівняння) (р<0,05). Рівень у сироватці крові IL-8 у динаміці хвороби 

підвищився і склав 18,6 пг/мл на 3–4 день дослідження і 30,1 пг/мл на 5–7 день 

дослідження (2,8 пг/мл в групі порівняння) (р<0,05). З боку рівня в сироватці 

крові TNF-α відзначена така ж динаміка – 2,8 пг/мл – на 3–4 день дослідження, 8,5 

пг/мл – на 5–7 день дослідження (1,5 пг/мл в групі порівняння) (р<0,05). 

  На підставі проведених досліджень виявлені предиктори  розвитку тяжкої й 
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ускладненої форми ВВ у дітей. Низький рівень сироваткового IFN-α, знижений 

рівень IL-2, IL-10 та одночасно високий рівень IL-4 таIL-6 у сироватці крові в 

гострому періоді та в динаміці хвороби є прогностично несприятливими  

факторами загрози формування тяжкої й ускладненої форми в гострому періоді й 

ускладненого перебігу в періоді реконвалесценції. 

  Таким чином,  отримані дані свідчать про прогностичну значимість періоду  

з 3 по 7 день перебування в стаціонарі у хворих на вітряну віспу в плані 

можливого формування у частини хворих (29,6 %) неспроможності гуморального 

імунітету і як наслідок  формування тяжких форм (21,2 %) та частих (49,1 %) 

бактеріальних ускладнень. 

В гострому періоді вітряної віспи у дітей виявлено порушення 

інтерфероновогоі цитокинового статусу, що вимагають корекції. 

Викладені вище імунологічні особливості вітряної віспи у дітей висвітлено 

у наступних статтях:  

Деев В.В., Крамарев С.А., Выговская О.В., Воронов А.А., Мощич А.П., 

Мельников О.Ф. Интерфероновый и цитокиновый статус  при ветряной оспе у 

детей // Педиатрия. Восточная Европа.-№1.-2014.-С. 77-88.  

Дєєв В.В. Вітряна віспа у дітей в сучасних умовах: особливості клінічного 

перебігу, інтерфероновий, цитокіновий статус  // Проблеми військової охорони 

здоров’я: збірник наукових праць Української військово-медичної академії. 

Вип.39.-К., 2013.- С.99-108.   

Деев В.В., Крамарев С.А., Выговская О.В. Интерфероновый и цитокиновый 

статус при ветряной оспе у детей  // Современные проблемы инфекционной 

патологии человека: сб. науч. тр. /М-во здравоохр. Респ. Беларусь. РНПЦ 

эпидемиологии и микробиологии; под. ред. Л.П. Титова.-Минск: ГУ РНМБ, 2013.-

Вып.6.- С.314-320. 

Дєєв В.В.,  Крамарьов С.О., Виговська О.В. Інтерфероновий і цитокіновий 

статус при вітряній віспі у дітей // Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленуму 
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Асоціації інфекціоністів України (3-4 жовтня 2013 року, м. Алушта.-2013 р.- с. 82-
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РОЗДІЛ 5 

ЛІКУВАННЯ ВІТРЯНОЇ ВІСПИ У ДІТЕЙ 

 

5.1. Клініко-імунологічна ефективність терапії вітряної віспи у дітей 

 

З метою корекції виявлених порушень пацієнтам із середньотяжкою  

формою вітряної віспи (n = 93) було призначено препарат рекомбінантного ІФН-

альфа-2b (лаферобіон) у вигляді ректальних супозиторіїв у добовій дозі - у дітей 

до 1 року - 150 тис. МО; від 1 до 7 років - 500 тис. МО; від 7 до 15 років - 1 млн .; 

старше 15 років - 3 млн. МО. Кратність введення становила 2 рази на добу з 

інтервалом 12 годин. Препарат призначався з першого дня надходження в 

стаціонар в якості монотерапії вітряної віспи протягом 7 днів. Діти з тяжкою 

формою захворювання для дослідження ефективності препарату лаферобіон в 

досліджувану групу не увійшли. Вони отримували в якості противірусної терапії 

захворювання ацикловір в дозах згідно інструкції перорально і парентерально 

протягом 10-14 днів [6]. ІФН людський рекомбінантний альфа-2b (лаферобіон) 

має противірусну, антипроліферативну, імуномодулюючу дію [6 - 8]. 

Терапевтична дія препарату забезпечується не тільки ефектами рекомбінантного 

ІФН, а й усім комплексом компонентів препарату, які активно доповнюють один 

одного. Комплексний склад обумовлює ряд нових ефектів: у поєднанні з 

токоферолу ацетатом і аскорбіновою кислотою антивірусна активність людського 

рекомбінантного альфа-2b ІФН збільшується в 10-14 разів, підсилюється його 

імуномодулюючау дію на Т- і В-лімфоцити, нормалізується вміст імуноглобуліну 

Е [9]. Обрана лікарська форма - супозиторії - забезпечує простий, безболісний, 

безпечний спосіб введення, що особливо є актуальним в педіатричній практиці і 

при амбулаторному лікуванні, а у дітей старшого віку для самостійного прийому 

препарату. Під дією ІФН в організмі посилюється активність NK-клітин, Т-

хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, фагоцитарна активність, інтенсивність 

диференціювання В-лімфоцитів, експресія антигенів МНС I і II типу [10]. 

Перераховані властивості ІФН дозволяють йому ефективно брати участь у 
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процесах елімінації збудника шляхом безпосереднього інгібування ІФН реплікації 

і транскрипції а також активації імунної системи і мобілізації внутрішніх резервів 

організму. За допомогою іммуномодулюйочої активності ІФН здійснюється 

нормалізація імунного статусу [11,12]. Встановлено, що в ході розвитку 

інфекційного процесу, незалежно від виду збудника, значно знижується 

антиокисна активність (АОА) плазми крові, що призводить до посилення 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і пошкодження клітинних мембран [13]. Це 

є причиною зниження антивірусної активності ІФН, що пов'язано з порушенням 

мембранних взаємодій, процесів рецепції молекул ІФН і передачі сигналу 

всередину клітини. Крім цього, наслідком інфікування та посилення ПОЛ є 

підвищення проникності мембран лізосом, в результаті чого посилюється вихід з 

клітин лізосомальних протеаз.  Підвищення протеолітичної активності плазми 

крові обумовлює високу швидкість інактивації та катаболізму циркулюючих 

молекул ІФН [12]. Для нормалізації співвідношення ПОЛ - АОА в плазмі крові до 

складу препарату були включені мембраностабілізуючі компоненти - 

антиоксиданти: токоферолу ацетат (вітамін Е), аскорбінова кислота (вітамін С) 

[9].  

Обстежені пацієнти були розділені на 2 рівнозначні групи. У дослідженні 

ефективності проведеної терапії взяли участь пацієнти тільки з середньотяжкою 

формою захворювання. Дітям 1-ї групи (n = 45) в терапії вітряної віспи, крім 

базисної терапії, призначався рекомбінантний ІФН-альфа-2b (лаферобіон) у 

вигляді ректальних супозиторіїв у добовій дозі - у дітей до 1 року - 150 тис. МО; 

від 1 до 7 років - 500 тис. МО; від 7 до 15 років - 1 млн .; старше 15 років - 3 млн. 

МО 2 рази на добу з інтервалом 12 годин. Препарат призначався з першого дня 

надходження в стаціонар протягом 7 днів без призначення інших противірусних 

препаратів. Діти 2 групи (n = 48) отримували лиш базисну терапію вітряної віспи, 

згідно Протоколів діагностики та лікування інфекційних захворювань у дітей 

МОЗ України №354 від 09.07.2004 р. 

 У дітей, хворих на вітряну віспу, які отримували в комплексі лікування 

лаферобіон, відзначено зниження тривалості лихоманки на 3,4 дня і тривалості 
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екзантеми на 2,4 дня (таблиця 5.1). У всіх хворих з вітряною віспою при 

госпіталізації відзначалася лихоманка. На фоні терапії у дітей 1 групи лихоманка 

зберігалася на 2 день від початку лікування у 80% пацієнтів, у 2 групі - у 95% 

дітей (p> 0,05). 

Таблиця 5.1 

Середня тривалість основних симптомів вітряної віспи у дітей на різних схемах 

лікування 

Симптом 1 група (n=45) 

(базисна терапія + 

лаферобіон) 

2 група (n=48) 

(базисна терапія) 

Лихоманка 5,4±0,5* 8,8±0,6 

Екзантема 6,5±0,5* 8,9±0,4 

*p<0,05 - достовірність різниці між показниками у дітей 1 і 2 групи 

З 3-го дня від початку лікування виявлена достовірна різниця в динаміці 

симптому лихоманки у дітей 1 і 2 групи. Так на 3 день від початку лікування 

лихоманка зберігалася у 55% хворих 1 і 75% пацієнтів 2 групи, на 5 день - у 15% і 

56% відповідно (p <0,05). На 7 день від початку лікування лихоманки не було у 

жодного хворого 1 групи, і вона зберігалася у 10% хворих 2 групи (p <0,05) 

(рис.5.1).  

З боку основного симптому захворювання - екзантеми відзначалася 

наступна динаміка: при надходженні і на 2 день екзантема виявлена у всіх дітей, 

на 3 день - у 85% і 97% відповідно (p> 0,05). З 5 дня зареєстрована достовірна 

різниця між динамікою виявлення підсипань залежно від методу лікування. Так у 

дітей 1 групи на 5 день лікування підсипання виявлені у 55%, у пацієнтів 2 групи - 

у 86% дітей, на 7 день у 34% і 65% відповідно (p<0,05). На 9-10 день від початку 

лікування у дітей 1 групи підсипання не виявлені, у пацієнтів 2 групи - наявні у 

20% хворих (p <0,05) (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.1- Динаміка лихоманки у дітей з вітряною віспою; % дітей, у яких 

зберігалася гарячка; 1 група - базисна терапія + лаферобіон; 2 група - базисна 

терапія; * - достовірна відмінність показників при р <0,05    
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Рисунок 5.2 -  Динаміка підсипань у дітей з вітряною віспою; % дітей у яких були 

підсипання; 1 група - базисна терапія + лаферобіон; 2 група - базисна терапія; * - 

достовірна відмінність показників при р <0,05 

 У пацієнтів обох груп вивчався інтерфероновий і цитокіновий статус на 

фоні проведеної терапії. У дітей визначали рівень концентрації ІФН-α, ІФН-γ, IL-

2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, ФНП-α  у сироватці крові до початку терапії і на 7 день 
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від початку лікування. В 1 групі хворих, які отримували базисну терапію + 

лаферобіон після завершення терапії рівень концентрації ІФН-α в сироватці крові 

достовірно підвищився в 2,5 рази в порівнянні з вихідним значенням, що мав 

тенденцію до підвищення, визначеним при госпіталізації (р<0,05). У дітей 2 

групи, які отримали лише базисну терапію захворювання рівень концентрації 

ІФН-α в сироватці крові знизився в 2,2 рази в порівнянні з вихідним рівнем 

визначеним до початку лікування (р <0,05) (рис.4.3). Рівень ІФН-γ, спочатку 

підвищений при першому дослідженні у всіх пацієнтів 1 групи досяг референтних 

значень (p <0,05). У дітей 2 групи, цей показник залишався підвищеним в 3 рази в 

порівнянні з референтним значенням (p <0,05) (рис. 5.3) 
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Рисунок 5.3 -  Динаміка рівнів ІФН-α і ІФН-γ в сироватці крові у дітей з вітряною 

віспою; 1 група - базисна терапія + лаферобіон; 2 група - базисна терапія; * - 

достовірна відмінність показників при р <0,05 від референтного значення і від 

показника при 1-му дослідженні 

У дітей хворих на вітряну віспу на фоні лікування з використанням 

лаферобіону (1 група) початково змінені рівні концентрації основних 

интерлейкинов - IL-2, IL-4, IL-6, ФНП-α в сироватці крові досягли референтних 

значень (p>0,05) (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 -  Динаміка рівнів IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, ФНП-α в сироватці 

крові у дітей хворих на вітряну віспу, які отримали в лікуванні лаферобіон; * - 

достовірна відмінність показників при р <0,05 від референтного значення 

У дітей 2 групи, які отримали лише симптоматичне лікування вітряної 

віспи, в динаміці обстеження, зміни рівня концентрації основних интерлейкинов в 

сироватці крові - IL-2, IL-4, IL-6, ФНП-α продовжували наростати (p <0,05), рівні 

концентрації IL-8, IL-10, які при першому дослідженні мали тільки тенденцію до 

зміни, в динаміці достовірно відрізнялися від референтного значення і рівня 

показника, що визначається при першому дослідженні (p <0,05) (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5 -  Динаміка рівнів IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, ФНП-α в сироватці 

крові у дітей хворих на вітряну віспу, які мали лише симптоматичне лікування; * - 

Достовірна відмінність показників при р <0,05 від референтного значення 
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Багаторічними дослідженнями доведено, що цитокіни, які продукують 

макрофаги і СD4 + клітинами, відіграють вирішальну роль у регуляції ефекторних 

функцій імунокомпетентних клітин на антигенний подразник, зокрема при 

розвитку вірусної інфекції [9]. Клітинну ланку імунної відповіді обумовлено, по 

перше, еффекторним цитотоксическим механізмом, що призводить до загибелі 

заражених вірусом клітин, в тому числі і клітин самої імунної системи; по друге, 

генерація Т-хелперів першого типу - Th1 індукує продукцію прозапальних 

цитокінів, які стимулюють гострофазові реакції як на рівні всього організму, так і 

місцевого вогнища запалення. Навпаки, перемикання імунної відповіді організму 

на гуморальний шлях через експансію Т-хелперів другого типу - Th2 поєднується 

з антизапальною ефектом завдяки іммуносупресорному дії продукованих Th2 

цитокінів - IL 4, 10 [9, 10]. Такий механізм контролю імунного запалення дуже 

важливий при високому вірусному навантаженні, коли виникає ризик розвитку 

важкої форми захворювання та ускладнень. Загальновідомо, що провідна роль у 

противірусної захисту організму від інфекцій належить системі інтерферонів 

(IFN) - цитокінів, що володіють універсальними антивірусними властивостями [9, 

10]. IFN і інтерлейкіни (IL) впливають на розвиток і стан активації імунних 

клітин, є молекулами близького (паракрінной) дії, тобто впливають на клітини, 

що знаходяться в контакті, або навіть на саму клітку, які синтезує (аутокринно 

дія), діють на спеціальні рецептори і запускають таким чином свої сигнальні 

каскади. Час напіврозпаду цитокінів (інтерферонів та інтерлейкінів) в кровотоці 

вимірюється хвилинами і секреція їх теж є коротким процесом, тобто цитокіни 

діють локально і на короткий час. Інтерферони α і γ продукуються клітинами, 

зараженими вірусом. Вони мають токсичний ефект для вірусу, а також індукують 

підвищену експресію молекул головного комплексу гістосумісності (МНС) і 

клітинами-мішенями проліферацію В-лімфоцитів, посилюють активність 

природних кілерів. Інтерферон γ продукується Т-лімфоцитами. Він теж володіє 

антивірусною активністю, активує макрофаги, Т-лімфоцити, В-лімфоцити, 

природні кілери, індукує експресію МНС I і II класу, посилює секрецію антитіл. 

IL-1 виробляється активованими макрофагами і В-лімфоцитами, викликає 



83 

 

проліферацію Т-клітин, диференціювання пре-В клітин, проліферацію і секрецію 

антитіл В-лімфоцитами, стимулює проліферацію фібробластів і ендотеліальних 

клітин, секрецію TNF ендотеліальними клітинами, посилення продукції білків 

гострої фази. Вважається головним цитокіном запалення, бере участь також в 

загоєнні ран. IL-2 продукується Т-лімфоцитами вважається головним 

регуляторним цитокіном. Фактично, разом з IFN-γ є активатором 

цитотоксической гілки імунної відповіді, викликає проліферацію і посилення 

цитотоксичної дії активованих Т-лімфоцитів, посилення експресії рецептора до 

IL-2, продукцію інших цитокінів Т клітинами, а також проліферацію В 

лімфоцитів. IL-4 проводиться стимульований Т лімфоцитами, а також клітинами 

строми кісткового мозку і огрядними клітинами, викликає проліферацію 

активованих В-лімфоцитів і перемикання ізотипів імуноглобулінів з IgM на IgG1 і 

IgE. Певною мірою IL-4 є антагоністом IL-2, посилює фагоцитоз, подання 

антигену і продукцію IL-1, IL-6 і TNFα (цитокінів запалення) в моноцитах. 

Біологічна роль IL-4 полягає в забезпеченні розвитку Th2 типу та посиленні 

проліферації В-клітин, що пов'язано з регулюванням секреції імуноглобулінів [9]. 

IL-6 продукується Т-лімфоцитами, моноцитами, фібробластами, ендотеліальними 

клітинами стимулює ріст і продукцію антитіл В-лімфоцитами, посилює синтез 

білків гострої фази, експресію IL-2 і його рецептора і диференціювання 

цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ). Рецептори до IL-6 знаходяться також на 

нервових клітинах, де цей цитокін виявляє своє нейротропну дію. -8 проводиться 

моноцитами, лімфоцитами, а також фібробластами, клітинами шкіри і 

ендотеліальними клітинами. IL-10 продукується Т лімфоцитами і моноцитами, 

стимульований ліпополісахаридом є антагоністом IFN-γ і IL-2, супресірует 

ефекторні функції макрофагів, знижує рівень експресії антигенів МНС II класу, 

викликає проліферацію В-лімфоцитів, тимоцитів і огрядних клітин, 

диференціювання В-лімфоцитів в клітини, секретирующие IgG4 [9, 10]. 

Вважають, що переважання Th2 імунної відповіді асоціюється з 

несприятливим результатом вірусних інфекцій [10]. 
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У доступній нам літературі зустрічаються поодинокі роботи з дослідження 

рівня та динаміки основних цитокінів при вітряної віспи у дорослих [7, 8]. У дітей 

хворих на вітряну віспу такі дослідження нам не зустрічалися. Лоскутова І.В. і 

Фролов В.М. (2006) провели дослідження з вивчення рівня основних 

интерлейкинов при ускладненому перебігу вітряної віспи у дорослих [7]. 

Ними було встановлено, що при ускладненому перебігу захворювання 

спостерігається істотне зростання концентрації прозапальних (IL-2, ФНП-α) 

цитокінів в сироватці крові, причому має місце зворотна кореляційний зв'язок між 

виразністю підвищення рівня прозапальних цитокінів і ступенем зниження деяких 

клітинних показників системного імунітету, зокрема кількістю загальній 

популяції Т-клітин (CD4+), що можна вважати показником розвитку вторинного 

імунодефіцитного стану [7]. 

У пацієнтів з тяжким перебігом вітряної віспи в гострий період хвороби 

авторами виявлено істотне зниження вмісту IL-4 в сироватці крові [7]. У хворих 

на вітряну віспу в гострий період хвороби виявлені суттєві розбіжності вмісту IL-

4 в сироватці крові залежно від тяжкості клінічного перебігу і наявності або 

відсутності ускладнень, причому відзначена зворотній кореляційний 

взаємозв'язок між рівнем цитокінів в крові і тяжкістю хвороби. У більшості 

обстежених концентрація цитокіну IL-4 в крові була зниженою. У той же час 

високий рівень цього цитокіну спостерігався при розвитку ускладнень на тлі 

важкого перебігу вітряної віспи [7]. 

Таким чином, у дітей, які отримували з метою лікування вітряної віспи 

препарат рекомбінантного інтерферону α-2b (лаферобіон)  виявлено його клініко-

імунологічну ефективність яка заключалася в тому, що скоротилась тривалість 

основних проявів хвороби – лихоманки на 2 дні, екзантеми на 2,5 дні порівнянно 

із дітьми які отримували базисну терапію та нормалізувалися всі порушені 

показники інтерферонів і цитокінів, порівняно із групою дітей, які отримували 

лише базисну терапію і у яких не відбулося нормалізації показників 

інтерферонового і цитокінового статусу. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Проведений ретроспективний аналіз 533 історій хвороби дітей з вітряною 

віспою, які проходили стаціонарне лікування в клініці кафедри дитячих 

інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, що розташована на базі міської дитячої клінічної інфекційної лікарні 

м. Києва впродовж 2007-2014 років. Діагноз вітряної віспи переважно 

встановлювався на підставі клінічних та епідеміологічних даних. Клінічне 

обстеження включало аналіз скарг, анамнезу хвороби, анамнезу життя хворих, 

епідеміологічного анамнезу, оцінку даних об’єктивного огляду в динаміці 

спостереження і результатів допоміжних лабораторно-інструментальних 

досліджень (клінічні аналізи крові та сечі, бактеріологічний, серологічний, 

біохімічний методи дослідження, ПЛР біологічних середовищ організму хворих, 

ультразвукове сканування органів черевної порожнини). Дітям із ураженням 

нервової системи – люмбальну пункцію із біохімічним, серологічним 

дослідженням ліквору, ПЛР ліквору, МРТ головного мозку. Діагноз 

підтверджувався за допомогою лабораторних методів: ПЛР та ІФА (виявлення 

нуклеїнової кислоти вірусу, специфічних IgM чи зростання IgG до VZV).  

Вік хворих коливався від 3 тижнів до 19 років, середній вік дітей склав 

6,2±4,6 роки, серед хворих 56,3% склали хлопчики та 43,7% - дівчатки. 48,5% 

серед захворілих склали діти шкільного віку. Дітей першого року життя було 9%. 

У 98,8% пацієнтів захворювання перебігало у типовій формі, у 1,2% - в  атиповій 

формі, у вигляді – у 0,4% бульозної форми, у 0,4% –  геморагічної, у 0,3% -  

пустульозної форми. В 0,15% випадків спостерігали вроджену вітряну віспу. У 

75,6% хворих діагностована середньотяжка форма, 19,4% - тяжка, 5% - легка 

форма захворювання.  В середньому хворі були госпіталізовані на 4-й день від 

початку хвороби; 9,5% дітей були госпіталізовані в перший день від початку 

хвороби; 14,5% хворих поступали до стаціонару після 7-го дня від початку 

хвороби (з 8-го по 16-й день).  
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Аналіз скарг і даних об`єктивного обстеження показав, що у всіх дітей  

захворювання розпочиналося гостро, зі загально-інфекційного синдрому, який 

проявлявся у всіх дітей загальною слабкістю, кволістю, нездужанням,  у 75% - 

зниженням апетиту, у 83,3% - головним болем, у 50% - нудотою. У всіх дітей з 

тяжкими формами відмічалися артралгії, міалгії, блювота.  Синдром  екзантеми у 

вигляді поліморфного плямисто-папульозно-везикульозного висипу реєструвався 

у всіх дітей при госпіталізації. Ступінь вираженості інтоксикаційного та синдрому 

екзантеми залежала від тривалості та тяжкості захворювання. Підсипання тривали 

у 75% дітей протягом 5-7 днів, у 25%– протягом 7-9 дня. Крім шкіри, при вітряній 

віспі висип спостерігався також на слизових оболонках ротоглотки у 59% дітей, 

на кон'юнктиві у 25%, статевих органах у 30%.  

Перебіг захворювання у 75,4% хворих  був сприятливий, у 24,6% 

спостерігались ускладнення. Серед ускладнень на першому місці реєструвалося 

приєднання вторинної бактеріальної інфекції, яке спостерігалося у 12,1% хворих. 

Серед цієї групи ускладнень реєстрували  піодермію (25,7%), пневмонію (23,2%), 

стоматит (23,2%), абсцес шкіри (12,2%), гострий гастроентерит (7,3%), бронхіт 

(2,4%), середній гнійний отит (2,4%), слизово-гнійний кон`юнктивіт (2,4%), 

інфекцію сечовивідних шляхів (1,2%). По поширеності у 8,7% хворих на 

наступному місці відмічали неврологічні ускладнення. Серед них фебрильні 

судоми реєструвалися у 62,7% хворих із неврологічними ускладненнями, гостра 

мозочкові атаксія - у 30,5%, менінгіт – у 3,4%, енцефаліт – у 3,4%. У 0,3% хворих 

відмічали ураження статевих органів у вигляді  епідідімо-орхіту,  сальпінго-

офориту.  У 1,5% хворих реєстрували  тромбоцитопенію, у 1,5% - гепатит. У 4,8%  

дітей відмічалося поєднання ускладнень. Частота ускладнень була найвищою у 

групі дітей від 1 до 3 років (33,0%).  У дітей віком від 3 до 7 років ускладнений 

перебіг захворювання реєструвався у 31,8%. У дітей першого року життя 

ускладнення зустрічалися у 24,6% випадків. Серед дітей віком 7-15 років вони 

спостерігалися у 18,2% випадків. Найрідше ускладнення зустрічались у дітей 

старше 15 років (16,7%).  Фебрильні судоми спостерігалась переважно у дітей 1-3 
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років , дещо рідше, – у більш старшому віці і лише у однієї дитини першого року 

життя. Ускладнення розвивалось у перші 2-3 доби захворювання на висоті 

інтоксикації і проявлялось короткочасним пригніченням свідомості, судомами, 

швидкоминучими вогнищевими неврологічними розладами. Зміни у 

спинномозковій рідині були відсутні. На  фоні симптоматичної та підтримуючої 

терапії ці клінічні прояви протягом доби набували зворотного розвитку. Гостра 

мозочкова атаксія та пневмонія ускладнювали перебіг вітряної віспи переважно у 

дітей старше 3 років та не відмічалися у дітей першого року життя. Гостра 

мозочкова атаксія спостерігалася у 2,6% випадках. У 0,3%  хворих реєструвався 

серозний менінгіт. У 0,3%  дітей реєстрували енцефаліт. Перебіг захворювання у  

випадках наявності енцефаліту був тяжкий, супроводжувався проявами набряку-

набухання головного мозку, тривалими розладами свідомості, вогнищевою 

неврологічною симптоматикою і потребував проведення інтенсивної терапії. 

Приєднання вторинної бактеріальної флори  з боку слизових оболонок та шкіри 

спостерігалися в усіх вікових групах до 15 років. Тромбоцитопенія переважала у 

дітей старше 3-х років. Гепатит спостерігався у дітей всіх вікових груп.  

У 99,7% хворих захворювання закінчилося видужанням, проте у 0,3% 

випадків реєструвалися летальні наслідки, це були хворі із обтяженим 

преморбітним фоном у вигляді  множинних вроджених вад розвитку.  

Проведено дослідження кількісного вмісту інтерферонів і інтерлейкінів 

сироватки крові у 135 пацієнтів у віці від 1 тижня до 19 років, які перебували на 

стаціонарному лікуванні в Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні 

з діагнозом вітряна віспа в 2012-2014 роках. Рівень цитокінів: інтерлейкіну -1β 

(IL-1β), IL -2, IL-4, IL- 6, IL -8, IL-10, фактору некрозу пухлини α (ФНП-α), 

інтерферону-α (IFN-α), IFN-γ в сироватці крові визначали методом твердофазного 

імуноферментного аналізу з використанням стандартних систем виробництва 

ТОВ «Цитокін» (СПб) в лабораторії патофізіології та імунології Інститут 

отоларингології імені А.С. Коломійченка НАМН України (зав. лабораторії, 

д.мед.н., професор О.Ф. Мельников). Групу порівняння склали 25 практично 
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здорових дітей у віці від 1 до 18 років. Лабораторні дослідження проводилися при 

госпіталізації, на 3-4 добу та на 5-7 добу від початку перебування в стаціонарі. 

Вивчення вмісту інтерферонів IFN-α і IFN-γ в сироватці крові у дітей показало їх 

достовірне збільшення протягом усього гострого періоду хвороби. При 

надходженні до стаціонару у дітей з вітряною віспою відмічено підвищення в 11 

разів рівня в сироватці крові IFN-γ та в 2 рази підвищено рівень IFN-α. Рівень 

IFN-α перевищував референтне значення у 40,8% хворих, був нижчим у 29,6% 

дітей і знаходився в межах референтного значення у 29,6% пацієнтів. Рівень IFN-γ 

у 88,9% пацієнтів перевищував референтне значення, у 3,7% - був нижче і у 7,4% 

- знаходився в межах референтного значення при госпіталізації.  

У гострому періоді захворювання виявлений дисбаланс з боку 

протизапальних цитокінів - рівень IL - 4 був підвищений в 5 разів IL - 2 знижений 

в 2,2 рази. Рівень IL - 4 в 62,5% обстежених перевищував референтне значення, в 

37,5% - був нижчим; рівень IL - 2 в 75% хворих був нижчим референтного 

значення, в 12,5% - вище, в 12,5% - в межах референтного значення. Рівень IL - 10 

мав тенденцію до зниження (р>0,05). Цей показник у 75% пацієнтів був нижче 

референтного значення, в 25% - вище. З боку прозапальних цитокінів відзначено 

зниження рівня ФНП-α в 3 рази, підвищення рівня IL-1β в 2,9 рази, підвищення 

рівня IL - 6 в 7. Рівень IL - 8 мав тенденцію до зниження. У динаміці 

захворювання рівень IFN-γ залишався підвищеним, рівень IFN-α досягнув 

референтного значенням на 3-4 день від початку перебування в стаціонарі (р>0,05). 

В динаміці захворювання дисбаланс з боку основних протизапальних цитокінів 

посилився: рівень IL-4 залишався підвищеними на 3-4 дні дослідження, а на 5-7 

день дослідження його рівень досягнув референтного значення, рівень IL-2 на 3-4 та на 5-

7 дні дослідження залишався; рівень IL-10 в сироватці крові на 3-4 дні 

дослідження знизився і на 57 дні залишався на низькому рівні. 

 З боку основних прозапальних цитокінів в динаміці захворювання на піку 

основних симптомів захворювання також відзначено наростання виявленого 

дисбалансу. Рівень IL-1β, IL-4,  IL-8, ФНП-α в динаміці ще більше підвищився. 
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Багаторічними дослідженнями доведено, що цитокіни, які продукують 

макрофаги і СD4 + клітинами, відіграють вирішальну роль у регуляції ефекторних 

функцій імунокомпетентних клітин на антигенний подразник, зокрема при 

розвитку вірусної інфекції [9]. Клітинну ланку імунної відповіді обумовлено, по 

перше, еффекторним цитотоксическим механізмом, що призводить до загибелі 

заражених вірусом клітин, в тому числі і клітин самої імунної системи; по друге, 

генерація Т-хелперів першого типу - Th1 індукує продукцію прозапальних 

цитокінів, які стимулюють гострофазові реакції як на рівні всього організму, так і 

місцевого вогнища запалення. Навпаки, перемикання імунної відповіді організму 

на гуморальний шлях через експансію Т-хелперів другого типу - Th2 поєднується 

з антизапальною ефектом завдяки іммуносупресорному дії продукованих Th2 

цитокінів - IL 4, 10 [9, 10]. Такий механізм контролю імунного запалення дуже 

важливий при високому вірусному навантаженні, коли виникає ризик розвитку 

важкої форми захворювання та ускладнень. Загальновідомо, що провідна роль у 

противірусної захисту організму від інфекцій належить системі інтерферонів 

(IFN) - цитокінів, що володіють універсальними антивірусними властивостями [9, 

10]. IFN і інтерлейкіни (IL) впливають на розвиток і стан активації імунних 

клітин, є молекулами близького (паракрінной) дії, тобто впливають на клітини, 

що знаходяться в контакті, або навіть на саму клітку, які синтезує (аутокринно 

дія), діють на спеціальні рецептори і запускають таким чином свої сигнальні 

каскади. Час напіврозпаду цитокінів (інтерферонів та інтерлейкінів) в кровотоці 

вимірюється хвилинами і секреція їх теж є коротким процесом, тобто цитокіни 

діють локально і на короткий час. Інтерферони α і γ продукуються клітинами, 

зараженими вірусом. Вони мають токсичний ефект для вірусу, а також індукують 

підвищену експресію молекул головного комплексу гістосумісності (МНС) і 

клітинами-мішенями проліферацію В-лімфоцитів, посилюють активність 

природних кілерів. Інтерферон γ продукується Т-лімфоцитами. Він теж володіє 

антивірусною активністю, активує макрофаги, Т-лімфоцити, В-лімфоцити, 

природні кілери, індукує експресію МНС I і II класу, посилює секрецію антитіл. 

IL-1 виробляється активованими макрофагами і В-лімфоцитами, викликає 
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проліферацію Т-клітин, диференціювання пре-В клітин, проліферацію і секрецію 

антитіл В-лімфоцитами, стимулює проліферацію фібробластів і ендотеліальних 

клітин, секрецію TNF ендотеліальними клітинами, посилення продукції білків 

гострої фази. Вважається головним цитокіном запалення, бере участь також в 

загоєнні ран. IL-2 продукується Т-лімфоцитами вважається головним 

регуляторним цитокіном. Фактично, разом з IFN-γ є активатором 

цитотоксической гілки імунної відповіді, викликає проліферацію і посилення 

цитотоксичної дії активованих Т-лімфоцитів, посилення експресії рецептора до 

IL-2, продукцію інших цитокінів Т клітинами, а також проліферацію В 

лімфоцитів. IL-4 проводиться стимульований Т лімфоцитами, а також клітинами 

строми кісткового мозку і огрядними клітинами, викликає проліферацію 

активованих В-лімфоцитів і перемикання ізотипів імуноглобулінів з IgM на IgG1 і 

IgE. Певною мірою IL-4 є антагоністом IL-2, посилює фагоцитоз, подання 

антигену і продукцію IL-1, IL-6 і TNFα (цитокінів запалення) в моноцитах. 

Біологічна роль IL-4 полягає в забезпеченні розвитку Th2 типу та посиленні 

проліферації В-клітин, що пов'язано з регулюванням секреції імуноглобулінів [9]. 

IL-6 продукується Т-лімфоцитами, моноцитами, фібробластами, ендотеліальними 

клітинами стимулює ріст і продукцію антитіл В-лімфоцитами, посилює синтез 

білків гострої фази, експресію IL-2 і його рецептора і диференціювання 

цитотоксичних Т-лімфоцитів (ЦТЛ). Рецептори до IL-6 знаходяться також на 

нервових клітинах, де цей цитокін виявляє своє нейротропну дію. -8 проводиться 

моноцитами, лімфоцитами, а також фібробластами, клітинами шкіри і 

ендотеліальними клітинами. IL-10 продукується Т лімфоцитами і моноцитами, 

стимульований ліпополісахаридом є антагоністом IFN-γ і IL-2, супресірует 

ефекторні функції макрофагів, знижує рівень експресії антигенів МНС II класу, 

викликає проліферацію В-лімфоцитів, тимоцитів і огрядних клітин, 

диференціювання В-лімфоцитів в клітини, секретирующие IgG4 [9, 10]. 

Вважають, що переважання Th2 імунної відповіді асоціюється з 

несприятливим результатом вірусних інфекцій [10]. 
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У доступній нам літературі зустрічаються поодинокі роботи з дослідження 

рівня та динаміки основних цитокінів при вітряної віспи у дорослих [7, 8]. У дітей 

хворих на вітряну віспу такі дослідження нам не зустрічалися. Лоскутова І.В. і 

Фролов В.М. (2006) провели дослідження з вивчення рівня основних 

интерлейкинов при ускладненому перебігу вітряної віспи у дорослих [7]. Ними 

було встановлено, що при ускладненому перебігу захворювання спостерігається 

істотне зростання концентрації прозапальних (IL-2, ФНП-α) цитокінів в сироватці 

крові, причому має місце зворотна кореляційний зв'язок між виразністю 

підвищення рівня прозапальних цитокінів і ступенем зниження деяких клітинних 

показників системного імунітету, зокрема кількістю загальній популяції Т-клітин 

(CD4+), що можна вважати показником розвитку вторинного імунодефіцитного 

стану [7]. 

У пацієнтів з тяжким перебігом вітряної віспи в гострий період хвороби 

авторами виявлено істотне зниження вмісту IL-4 в сироватці крові [7]. У хворих 

на вітряну віспу в гострий період хвороби виявлені суттєві розбіжності вмісту IL-

4 в сироватці крові залежно від тяжкості клінічного перебігу і наявності або 

відсутності ускладнень, причому відзначена зворотній кореляційний 

взаємозв'язок між рівнем цитокінів в крові і тяжкістю хвороби. У більшості 

обстежених концентрація цитокіну IL-4 в крові була зниженою. У той же час 

високий рівень цього цитокіну спостерігався при розвитку ускладнень на тлі 

важкого перебігу вітряної віспи [7]. 

З метою корекції виявлених порушень пацієнтам із середньотяжкою  

формою вітряної віспи (n = 93) було призначено препарат рекомбінантного ІФН-

альфа-2b (лаферобіон) у вигляді ректальних супозиторіїв у добовій дозі - у дітей 

до 1 року - 150 тис. МО; від 1 до 7 років - 500 тис. МО; від 7 до 15 років - 1 млн .; 

старше 15 років - 3 млн. МО. Кратність введення становила 2 рази на добу з 

інтервалом 12 годин. Препарат призначався з першого дня надходження в 

стаціонар в якості монотерапії вітряної віспи протягом 7 днів. Обстежені пацієнти 

були розділені на 2 рівнозначні групи. У дослідженні ефективності проведеної 

терапії взяли участь пацієнти тільки з середньотяжкою формою захворювання. 



93 

 

Дітям 1-ї групи (n = 45) в терапії вітряної віспи, крім базисної терапії, призначався 

рекомбінантний ІФН-альфа-2b (лаферобіон) протягом 7 днів без призначення 

інших противірусних препаратів. Діти 2 групи (n = 48) отримували лиш базисну 

терапію вітряної віспи, згідно Протоколів діагностики та лікування інфекційних 

захворювань у дітей МОЗ України №354 від 09.07.2004 р. У дітей 1 групи, які 

отримували в комплексі лікування лаферобіон, відзначено зниження тривалості 

лихоманки на 3,4 дня і тривалості екзантеми на 2,4 дня. В 1 групі хворих, які 

отримували базисну терапію + лаферобіон після завершення терапії рівень 

концентрації ІФН-α в сироватці крові достовірно підвищився в 2,5 рази в 

порівнянні з вихідним значенням, що мав тенденцію до підвищення, визначеним 

при госпіталізації (р<0,05). У дітей 2 групи, які отримали лише базисну терапію 

захворювання рівень концентрації ІФН-α в сироватці крові знизився в 2,2 рази в 

порівнянні з вихідним рівнем визначеним до початку лікування (р<0,05). Рівень 

ІФН-γ, спочатку підвищений при першому дослідженні у всіх пацієнтів 1 групи 

досягнув  референтного значення (p<0,05). У дітей 2 групи, цей показник залишався 

підвищеним в 3 рази в порівнянні з референтним значенням (p<0,05). У дітей 

хворих на вітряну віспу на фоні терапії з використанням лаферобіону (1 група) 

початково змінені рівні концентрації основних интерлейкинов - IL-2, IL-4, IL-6, 

ФНП-α в сироватці крові досягли референтних значень (p>0,05). У дітей 2 групи, 

які отримали лише симптоматичне лікування вітряної віспи, в динаміці 

обстеження, зміни рівня концентрації основних интерлейкинов в сироватці крові - 

IL-2, IL-4, IL-6, ФНП-α продовжували наростати (p<0,05), рівні концентрації IL-8, 

IL-10, які при першому дослідженні мали тільки тенденцію до зміни, в динаміці 

достовірно відрізнялися від референтного значення і рівня показника, що 

визначається при першому дослідженні (p<0,05). 

ІФН людський рекомбінантний альфа-2b (лаферобіон) має противірусну, 

антипроліферативну, імуномодулюючу дію [6, 7, 8]. Терапевтична дія препарату 

забезпечується не тільки ефектами рекомбінантного ІФН, а й усім комплексом 

компонентів препарату, які активно доповнюють один одного. Комплексний 

склад обумовлює ряд нових ефектів: у поєднанні з токоферолу ацетатом і 
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аскорбіновою кислотою антивірусна активність людського рекомбінантного 

альфа-2b ІФН збільшується в 10-14 разів, підсилюється його імуномодулюючау 

дію на Т- і В-лімфоцити, нормалізується вміст імуноглобуліну Е [9]. Обрана 

лікарська форма - супозиторії - забезпечує простий, безболісний, безпечний 

спосіб введення, що особливо є актуальним в педіатричній практиці і при 

амбулаторному лікуванні, а у дітей старшого віку для самостійного прийому 

препарату. Під дією ІФН в організмі посилюється активність NK-клітин, Т-

хелперів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, фагоцитарна активність, інтенсивність 

диференціювання В-лімфоцитів, експресія антигенів МНС I і II типу [10]. 

Перераховані властивості ІФН дозволяють йому ефективно брати участь у 

процесах елімінації збудника шляхом безпосереднього інгібування ІФН реплікації 

і транскрипції а також активації імунної системи і мобілізації внутрішніх резервів 

організму. За допомогою іммуномодулюйочої активності ІФН здійснюється 

нормалізація імунного статусу [11,12]. Встановлено, що в ході розвитку 

інфекційного процесу, незалежно від виду збудника, значно знижується 

антиокисна активність (АОА) плазми крові, що призводить до посилення 

перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і пошкодження клітинних мембран [13]. Це 

є причиною зниження антивірусної активності ІФН, що пов'язано з порушенням 

мембранних взаємодій, процесів рецепції молекул ІФН і передачі сигналу 

всередину клітини. Крім цього, наслідком інфікування та посилення ПОЛ є 

підвищення проникності мембран лізосом, в результаті чого посилюється вихід з 

клітин лізосомальних протеаз.  Підвищення протеолітичної активності плазми 

крові обумовлює високу швидкість інактивації та катаболізму циркулюючих 

молекул ІФН [12]. Для нормалізації співвідношення ПОЛ - АОА в плазмі крові до 

складу препарату були включені мембраностабілізуючі компоненти - 

антиоксиданти: токоферолу ацетат (вітамін Е), аскорбінова кислота (вітамін С) 

[9].  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Вітряна віспа належить до найбільш поширених інфекційних 

захворювань дитини та характеризується в сучасних умовах, згідно даних 

літератури, реструктуризацією в бік тяжких та ускладнених форм, особливо у 

дітей перших трьох років життя та у підлітків. 

2. Вітряна віспа у більшості хворих (97,2 %) перебігає в типовій, 

середньотяжкій (76,9 %) формі, у 2,8 % пацієнтів – в атиповій формі, серед якої 

відзначається пустульозна, геморагічна та бульозна форма захворювання. У 

45,2 % хворих зареєстровано розвиток ускладнень. Серед ускладнень реєстрували 

приєднання вторинної бактеріальної інфекції, неврологічні ускладнення, гепатит, 

тромбоцитопенію, ураження статевих органів.  

3. Вітряна віспа у дітей перших трьох років життя перебігає, в основному,  

в типовій (94,9 %), середньотяжкій формі (83,8 %); у кожної другої дитини 

(45,3 %) реєструються ускладнення. У переважної кількості дітей (92,8 %) 

супроводжується підвищенням температури тіла, (95,0 %) наявністю 

везикульозного висипу, який з’являється на 2 добу від початку хвороби (71,3 %), 

енантемою у 38,2 % та у 5,0 % –пустульозним й бульозним висипом, що утруднює 

вчасну діагностику на ранніх етапах. 

4. В гострому періоді захворювання у всіх дітей виявлено порушення 

рівню основних інтерферонів – підвищення вмісту у сироватці крові ІFN-α в 2,5, 

IFN-γ  –  

в 11 разів (p<0,05). Виявлено дисбаланс с боку основних про- та протизапальних 

цитокінів у вигляді підвищення рівню IL-4 в 5 разів, IL-1β в 2,9 рази, IL-6 в 7 

разів, зниження рівню IL-2 в 2,2 рази, TNF-α в 3 рази (p<0,05), що характеризує 

напруженість противірусної імунної відповіді організму дітей хворих на вітряну 

віспу і є проявом переважання прозапальних процесів в гострому періоді 

захворювання. В динаміці рівень IFN-γ залишався підвищеним, ІFN-α – 

знижувався, дисбаланс з боку основних протизапальних цитокінів (IL-4, IL-2, IL-

10) посилився (p<0,05), що створює передумови до розвитку ускладнень і тяжкої 
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форми захворювання. 

5. Включення препарату рекомбінантного IFN-альфа 2 бета у комплексну 

терапію середньо тяжкої форми вітряної віспи в дітей призводить до підвищення 

темпів ліквідації симптомів гіпертермії, інтоксикації, підсипань на 3,4–2,4 дні та 

підвищує частоту нормалізації показників цитокінового статусу на госпітальному 

етапі лікування в 1,9 рази. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вітряна віспа у дітей супроводжується порушенням рівню у сироватці 

крові основних інтерферонів та про- й протизапальних цитокінів, визначення яких 

можливо використовувати для оцінки тяжкості та прогнозу перебігу 

захворювання. Низький рівень сироваткового IFN-α, знижений рівень IL-2, IL-10 

та одночасно високий рівень IL-4 таIL-6 у сироватці крові в гострому періоді та в 

динаміці хвороби є прогностично несприятливими  факторами загрози 

формування тяжкої й ускладненої форми в гострому періоді й ускладненого 

перебігу в періоді реконвалесценції. 

2. Включення до терапії середньотяжкої форми вітряної віспи препарату 

рекомбінантного інтерферону-альфа 2 бета у дозах: у дітей до 1 року – 150 тис. 

МО; від 1 до 7 років – 500 тис. МО; від 7 до 15 років – 1 млн; старше 15 років – 3 

млн МО 2 рази на добу з інтервалом 12 годин протягом 7 днів дозволяє підвищити 

ефективність та зменшити тривалість лікування захворювання. 

3. Отримані результати комплексного аналізу показників інтерферонів, 

основних прозапальних та протизапальних інтерлейкінів у сироватці крові у дітей 

хворих на вітряну віспу розкривають нові аспекти імуногенезу вітряної віспи та 

імунологічні передумови розвитку тяжкої й ускладненої форми. 
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