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Как показали полученные ре-
зультаты, использование про-
биотика «Бебинорм» у ново-
рожденных с сочетанной пери-
натальной патологией позво-
лило эффективно восстано-
вить баланс кишечной микро-
флоры, купировать функцио-
нальные нарушения пищева-
рения, обеспечить благоприят-
ное течение неонатального пе-
риода. Терапия хорошо пере-
носилась, случаев аллергичес-
ких реакций и непереносимос-
ти «Бебинорма» не наблюда-
лось.

Выводы

Проведенное изучение эф-
фективности пробиотика «Бе-
бинорм» в формировании адап-
тационных механизмов и про-
филактике функциональных
нарушений желудочно-кишеч-
ного тракта у новорожденных
детей с перинатальной патоло-
гией позволили сделать сле-
дующие выводы:

1. Препарат «Бебинорм» под-
держивает нормальный микроб-
ный баланс кишечника на фо-
не антибиотикотерапии у ново-

рожденных с перинатальной
патологией.

2. Включение в терапию пре-
парата «Бебинорм» снижает
относительный риск развития
антибиотико-ассоциированной
диареи у новорожденных, полу-
чающих антибиотикотерапию.

3. «Бебинорм» отличается
хорошей индивидуальной пе-
реносимостью у новорожден-
ных, отсутствием развития по-
бочных эффектов и не препят-
ствует формированию привер-
женности терапии.

4. Эффективность и безо-
пасность «Бебинорма» позво-
ляют рекомендовать его в ка-
честве лечебно-профилакти-
ческого средства при заболе-
ваниях желудочно-кишечного
тракта, сопровождающихся на-
рушением микробиоценоза ки-
шечника у новорожденных.
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Вступ

Згідно з сучасними дослі-
дженнями, в Україні до 40 % ди-
тячого населення мають пору-
шення адаптаційних можливос-
тей і перебувають у стані пе-
редхвороби [1]. Аналіз рівнів і
структури захворюваності дітей
показує, що перше місце в усіх
вікових групах належить хворо-

бам органів дихання (VIII клас)
[2; 3]. Дослідження адаптацій-
них можливостей організму за
показниками лейкограми на-
буває особливої актуальності,
оскільки дає змогу оцінювати
рівень неспецифічної резистент-
ності, адаптабельності, резер-
ви та рівень здоров’я дитячого
організму в цілому [4–6]. Л. Х.
Гаркаві і співавтори з’ясували,

що загальною закономірністю
фізіологічної адаптації є послі-
довна зміна її фаз: реакцій стре-
су, тренування, спокійної або
підвищеної активації чи переак-
тивації, які проявляються змі-
нами у формулі крові [7]. Втім,
залишається остаточно неви-
вченим взаємозв’язок окремих
ланок імунної системи, ендо-
токсикації з типом загальної не-
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специфічної адаптаційної реак-
ції залежно від віку та стану
здоров’я дітей.

Мета дослідження — оці-
нити стан клітинного імуніте-
ту та рівня ендогенної інток-
сикації залежно від типу за-
гальних неспецифічних адап-
таційних реакцій у здорових
дітей і хворих на пневмонію
різних вікових груп та виясни-
ти можливості їх практичного
застосування.

Матеріали та методи
дослідження

В амбулаторно-поліклініч-
них умовах обстежено 171 ди-
тину віком 4–12 років (середній
вік — (6,6±0,2) року) без гос-
трих або хронічних захворю-
вань. Група порівняння — 32
дитини відповідного віку з пнев-
монією, які лікувались у пульмо-
нологічному відділенні ТОДКЛ.
Загальні неспецифічні адап-
таційні реакції (ЗНАР): стрес,
тренування, спокійної або під-
вищеної активації чи переак-
тивації — оцінювали за лей-
коцитарною формулою крові
(за Л. Х. Гаркаві і співавтора-
ми) [7]. Рівень реактивності
визначали за ознаками напру-
женості (зміна відносного вміс-
ту еозинофілів, моноцитів і па-
личкоядерних, кількості лейко-
цитів).

Вивчення якісних показників
клітинного імунітету проводи-
лося шляхом визначення кіль-
кості лімфоцитів та їх субпо-
пуляцій (CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+, CD22+) у венозній крові
методом непрямої імунофлюо-
ресценції за допомогою моно-
клональних антитіл (НВЛ «Гра-
нум», Харків). Показники ендо-
генної інтоксикації визначали
колориметричним методом за
вмістом молекул середньої ма-
си (МСМ) згідно з методикою
Н. І. Габрієляна і Е. Р. Левиць-
кого (1984) й еритроцитарним
індексом інтоксикації (ЕІІ) за ме-
тодом А. А. Тогабаєва (1988).

Отриманий цифровий мате-
ріал був опрацьований за за-
гальноприйнятими методами
варіаційної статистики. Оцінку
вірогідності отриманих резуль-
татів здійснили за допомогою
критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Задля кращого виявлення
чутливості ЗНАР, 38 (22,2 %)
дітей основної групи виділили
як групу здорових, оскільки во-
ни не мали відхилень за всіма
ознаками здоров’я, не хворіли
на момент спостереження і не
мали або мали незначні мор-
фологічні відхилення. У 133
(77,8 %) дітей основної групи
дослідження виявлено функ-
ціональні і/або деякі морфоло-
гічні відхилення, що дало нам
змогу класифікувати їх як «прак-
тично здорових». Серед них до-
слідження виявило хронічну
ЛОР-патологію у 105 (78,9 %)
дітей, у 58 (43,9 %) — функціо-
нальні розлади шлунково-киш-
кового тракту, у 42 (31,6 %) —
морфологічні зміни кісток і спо-
лучної тканини, у 40 (30,4 %) і
8 (5,8 %) — відповідно функціо-
нальні розлади системи крово-
обігу та крові, у 29 (21,6 %) —
дитячу хірургічну патологію. У
105 (61,4 %) з них діагностува-
лися поліморбідні стани.

У здорових дітей дошкільно-
го віку здебільшого виявляли-
ся ЗНАР підвищеної активації та
тренування без проявів напру-
ження, ЗНАР підвищеної акти-
вації та переактивації у практич-
но здорових дітей (табл. 1). У

групі молодших школярів пере-
важаючими були ЗНАР акти-
вації та тренування, причому у
більшості здорових реєструва-
лася саме ЗНАР спокійної ак-
тивації, а в практично здорових
— підвищеної активації. У віко-
вій групі 10–12 років виявляли-
ся такі ж ЗНАР, але у здорових
дітей домінувала реакція тре-
нування, що розглядається як
фізіологічна для дорослих [6].

Серед усіх обстежених від-
мічалися несуттєві ознаки на-
пруженості лейкоцитарної фор-
мули і задовільне самопочуття
дітей І групи, що свідчило про
високий рівень реактивності їх
організму, тимчасом як серед
практично здорових частіше
виявлялися ознаки напруже-
ності, що вказувало на розви-
ток ЗНАР на низьких рівнях ре-
активності, що є неспецифіч-
ною основою розвитку патоло-
гічного стану.

До лікування у дітей з пнев-
монією найчастіше виявлялися
ЗНАР стресу та тренування
(див. табл. 1). Стрес-реакція
виявлялась у половини хворих
(50,0 %). Отже, виникнення па-
тологічного процесу в органах
дихання можна розглядати як
нездатність адаптаційних ме-
ханізмів протидіяти несприят-
ливим факторам зовнішнього
та внутрішнього середовищ. Із

Таблиця 1
Поширеність реакцій адаптації у дітей

залежно від віку та рівня здоров’я, абс. (%)

   Розподіл дітей
  Тип ЗНАР

 за віком і рівнем Трену-
Спокій- Підвище-

Переак-
      здоров’я Стрес

вання
на акти- на акти-

тиваціявація вація

4–6 років, n=101
здорові, n=17 0 (0) 3 (17,6) 1 (5,9) 11 (64,7) 2 (11,8)
практично здорові, 0 (0) 8 (9,5) 9 (10,7) 43 (51,2) 24 (28,6)
n=84

7–9 років, n=34
здорові, n=10 0 (0) 2 (20) 5 (50) 2 (20) 1 (10)
практично здорові, 0 (0) 7 (29,2) 5 (20,8) 11 (45,8) 1 (4,2)
n=24

10–12 років, n=36
здорові, n=11 0 (0) 5 (45,4) 3 (27,3) 2 (18,2) 1 (9,1)
практично здорові, 1 (4,0) 4 (16,0) 6 (24,0) 12 (48,0) 2 (8,0)
n=25

4–12 років, n=32
з пневмонією 16 (50,0) 12 (37,4) 2 (6,3) 2 (6,3) 0 (0)
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реакцією тренування надійшли
до стаціонару 12 (37,4 %) хво-
рих на пневмонію. Відповідь
організму на гостре запалення
легеневої тканини у цих паці-
єнтів була недостатньою: жод-
не середнє значення показників
периферійної крові (крім ШОЕ)
не відрізнялося від норми.

Середні показники вмісту
Т-лімфоцитів СD3+, що є основ-
ними ефекторами клітинного
імунітету, при різних типах ЗНАР
у здорових дітей коливалися в
межах референтних значень
(табл. 2). У хворих на пневмо-
нію вони були вірогідно знижені
(Р<0,05) і були найнижчими за
стрес-реакції — (37,5±0,3) %.

При аналізі стану процесів
імунорегуляції за субпопуля-
ціями Т-лімфоцитів у здорових
дітей найвищу хелперну ак-
тивність зареєстровано при
ЗНАР переактивації, що демон-
струє посилення клітинних ре-
акцій імунної системи (див.
табл. 2). При інших типах адап-
таційних реакцій вміст CD4+

клітин коливався в межах нор-
ми, що свідчить про фізіологічні
процеси проліферації та транс-
формації лімфоцитів. У хворих
на пневмонію дітей виявлено
зниження рівня цих клітин, яке

було найпомітнішим при стрес-
реакції (24,3±0,2) %.

Рівень CD8+ лімфоцитів у
групі здорових коливався від
(12,3±0,1) % за ЗНАР підвище-
ної активації до (15,0±0,1) % за
тренування. У хворих дітей ак-
тивність супресорів була зни-
жена за стрес-реакції — (11,7±
±0,2) % та тренування — (11,9±
±0,2) %.

Кількість ПК-клітин (CD16+) у
групі здорових дітей була в ме-
жах референтних значень, ко-
ливаючись від (11,5±0,7) % за
ЗНАР переактивації до (13,5±
±0,4) % за спокійної активації.
У дітей з пневмоніями їх рівень
був у межах від (10,7±0,3) % за
стрес-реакції до (11,7±0,1) % за
підвищеної активації.

Відносний вміст В-лімфоцитів
(CD22+) коливався в межах нор-
ми і був найменшим за ЗНАР пе-
реактивації у здорових — (9,0±
±0,6) %, найвищим — у дітей з
пневмонією при стрес-реакції —
(11,2±0,2) %.

Середні значення показників
ендогенної інтоксикації в групі
здорових дітей були в межах
референтних значень. Конста-
товано їх вищий рівень за ЗНАР
стресу, тренування і переакти-
вації, вірогідно нижчими вони

були за активації (табл. 3). У
дітей з пневмоніями середні
значення МСМ-1 і МСМ-2 були
підвищені в 1,5 та в 1,3 разу
відповідно, порівняно зі здоро-
вими. Реєструвалося знижен-
ня рівня ендогенної інтокси-
кації від стрес-реакції (МСМ-1
(531,2±2,1) і МСМ-2 (218,4±
±2,5), ЕІІ (69,6±0,8)) до підви-
щеної активації (МСМ-1 (503,4±
±1,1) і МСМ-2 (163,2±0,8),
ЕІІ (38,1±0,1)). Це свідчить, що
перехід до видужання при ефек-
тивному лікуванні відбувається
на фоні переходу стресу в анти-
стресорні реакції — в реакцію
активації через тренування.

Висновки

1. Загальні неспецифічні
адаптаційні реакції відобража-
ють гетерогенність адаптацій-
них процесів у дітей, що можна
використовувати як для ранньої
діагностики донозологічних
станів, так і для визначення по-
треби в диференційованій ко-
рекції порушень, у тому числі
імунного гомеостазу та прогно-
зування перебігу захворювань.

2. У дітей з пневмоніями пе-
реважали адаптаційні реакції
стресу (50,0 %) та тренування
(37,4 %), що супроводжувало-

Примітка. * — статистично значуща розбіжність (Р<0,05) порівняно з показниками здорових дітей; ** — статис-
тично значуща розбіжність (Р<0,05) порівняно зі ЗНАР підвищеної активації.

Таблиця 2
Показники клітинного імунітету залежно від типу загальних
неспецифічних адаптаційних реакцій і стану здоров’я дітей

Розподіл дітей         Досліджуваний показник, M±m

   за типом ЗНАР Лейкоцити, СD3+, % CD4+, % CD8+, % CD4+/ CD22+, % CD16+, % і станом здоров’я ⋅109/л CD8+

Стрес-реакція
здорові, n=1 7,8 46 32 14 2,3 12 11
з пневмонією, n=16 8,2±0,6 37,5±0,3** 24,3±0,2** 11,7±0,2** 2,6±0,1 11,2±0,2 10,7±0,3

Тренування
здорові, n=7 6,3±0,1 54,3±1,1 29,5±0,2** 15,0±0,1 2,1±0,1 9,8±0,1 13,0±0,4
з пневмонією, n=12 7,5±0,5 39,3±0,4* 26,8±0,3* 11,9±0,2* 2,4±0,1 10,9±0,2 11,2±0,2

Спокійна активація
здорові, n=6 5,98±0,10 51,8±1,5 31,7±0,5 14,3±0,4 2,1±0,1 10,8±0,1 13,5±0,4
з пневмонією, n=2 6,3±0,1 40,2±0,1* 27,3±0,1 12,2±0,1 2,3±0,1 10,3±0,1 11,5±0,1

Підвищена активація
здорові, n=14 6,19±0,10 47,7±0,6 30,0±0,2 12,3±0,1 2,4±0,1 10,7±0,1 11,7±0,2
з пневмонією, n=2 7,0±0,1 40,6±0,1* 27,0±0,1 13,0±0,1 2,4±0,1 10,7±0,1 11,7±0,1

Переактивація
здорові, n=4 4,58±0,10 42,0±1,3 35,3±0,5 12,8±0,5 2,3±0,1 9,0±0,6 11,5±0,7
з пневмонією, n=0 — — — — — — —
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ся недостатністю Т-клітинної
ланки імунітету та підвищенням
рівня ендогенної інтоксикації.

3. Попереднє визначення ти-
пу ЗНАР дозволяє виявити кон-
тингент ризику несприятливо-
го перебігу пневмонії шляхом
діагностики адаптаційних ре-
акцій стресу і тренування чи
розвитку переактивації.

Слід вважати перспектив-
ним продовження дослідження

імунного статусу у взаємозв’яз-
ку з визначенням адаптаційних
реакцій і поглибленим вивчен-
ням функціонально-морфоло-
гічних особливостей лімфоци-
тів як основних ефекторів клі-
тинного імунітету.
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1. Імунологічний статус здорових
дітей молодшого шкільного віку з синд-
ромом дезадаптації до шкільних на-

Примітка. * — статистично значуща розбіжність (Р<0,05) порівняно з по-
казниками здорових дітей; ** — статистично значуща розбіжність (Р<0,05) по-
рівняно зі стрес-реакцією.

Таблиця 3
Показники ендогенної інтоксикації

залежно від типу загальних неспецифічних
адаптаційних реакцій і стану здоров’я дітей, ум. од.

    Розподіл дітей                    Досліджуваний показник, M±m
    за типом ЗНАР
  і станом здоров’я МСМ-1, λ=254 МСМ-2, λ=280 ЕІІ

Стрес-реакція
здорові, n=1 343,2 162,4 31,2
з пневмонією, n=16 531,2±2,1* 218,4±2,5* 69,6±0,8*

Тренування
здорові, n=7 334,1±2,3 150,9±1,2 30,4±0,9
з пневмонією, n=12 525,4±1,6* 197,3±1,5* 56,4±0,3*

Спокійна активація
здорові, n=6 328,0±3,2** 148,4±2,1** 30,2±0,7
з пневмонією, n=2 527,3±2,1* 201,1±1,9* 53,2±0,1*

Підвищена активація
здорові, n=14 331,0±3,5** 148,2±1,8 28,7±0,5
з пневмонією, n=2 503,4±1,1*, ** 163,2±0,8*, ** 38,1±0,1*

Переактивація
здорові, n=4 341,4±0,7 149,6±0,5 29,3±0,3
з пневмонією, n=0 — — —
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Актуальність проблеми хро-
нічного гепатиту С (ХГС) сьо-
годні визначається широким
розповсюдженням цього захво-
рювання: фактично можна го-

вірус гепатиту С (HCV) значно
частіше, ніж інші віруси гепа-
титів, є причиною виникнення
хронічного гепатиту, цирозу пе-
чінки, на підставі якого розви-

ворити про пандемію гепатиту
С, яка за своїми масштабами та
кількістю інфікованих осіб у
5 разів переважає розповсю-
дження ВІЛ-інфекції. До того ж,
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