Патологія

Том 17, № 2(49), травень – серпень 2020 р.
Редакційна колегія

Editorial Board

Головний редактор – проф. В.О. Туманський
Заст. гол. редактора – проф. А.В. Абрамов
Відповідальний секретар – проф. С.І. Тертишний

Editor-in-Chief – V.O. Tumanskiy
Deputy Editor-in-Chief – A.V. Abramov
Executive secretary – S.I. Tertyshnyi

чл.-кор. РАМН, проф. Н.М. Анічков (Санкт-Петербург, РФ)
д.м.н. С.І. Воротинцев (Запоріжжя)
проф. О.В. Ганчева (Запоріжжя)
проф. С.Г. Гичка (Київ)
проф. А.І. Гоженко (Одеса)
проф. О.А. Григор’єва (Запоріжжя)
проф. І.С. Давиденко (Чернівці)
проф. О.О. Дядик (Київ)
проф. М. Єлень (Вроцлав, Польша)
проф. С. М. Завгородній (Запоріжжя)
чл.-кор. НАМН України, проф. Т.Д. Задорожна (Київ)
проф. К.Д. Захаровскі (Франкфурт, ФРН)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. Д.Д. Зербіно (Львів)
чл.-кор. РАМН, проф. Л.В. Кактурський (Москва, РФ)
проф. О.М. Камишний (Запоріжжя)
проф. С.М. Киселев (Запоріжжя)
проф. А.В. Клименко (Запоріжжя)
проф. М.Ю. Колесник (Запоріжжя)
проф. Д. Контоґеорґос (Афіни, Греція)
проф. Г.О. Леженко (Запоріжжя)
проф. Н.С. Михайловська (Запоріжжя)
проф. М.К. Недзьведь (Мінськ, Республіка Білорусь)
проф. С.В. Петров (Казань, РФ)
проф. Ю.О. Поспішіль (Львів)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. О.Г. Резніков (Київ)
проф. Д.Г. Рекалов (Запоріжжя)
проф. О.С. Решетнікова (Калінінград, РФ)
академік НАМН, чл.-кор. НАН України, проф. A.M. Романенко
(Київ)
проф. А.М. Романюк (Суми)
чл.-кор. НАН України, проф. Г.Г. Скібо (Київ)
проф. І.В. Сорокіна (Харків)
проф. В.О. Шаврін (Запоріжжя)
проф. І.С. Шпонька (Дніпро)

N.M. Anichkov (St. Petersburg, RF)
I.S. Davydenko (Chernivtsi, Ukraine)
O.O. Dyadyk (Kyiv, Ukraine)
A.I. Gozhenko (Odesa, Ukraine)
S.H. Gychka (Kyiv, Ukraine)
О.V. Hancheva (Zaporizhzhia, Ukraine)
O.A. Hryhorieva (Zaporizhzhia, Ukraine)
M. Jeleń (Wroclaw, Poland)
L.V. Kakturskiy (Moscow, RF)
O.M. Kamyshnyi (Zaporizhzhia, Ukraine)
S.M. Kyselov (Zaporizhzhia, Ukraine)
A.V. Klymenko (Zaporizhzhia, Ukraine)
M. Yu. Kolesnyk (Zaporizhzhia, Ukraine)
G. Kontogeorgos (Athens, Greece)
G.O. Lezhenko (Zaporizhzhia, Ukraine)
N.S. Mykhailovska (Zaporizhzhia, Ukraine)
M.K. Nedzved (Minsk, Belarus)
S.V. Petrov (Kazan, RF)
Yu.O. Pospishil (Lviv, Ukraine)
M.D. Rekalov (Zaporizhzhia, Ukraine)
I.S. Reshetnikova (Kaliningrad, RF)
O.H. Reznikov (Kyiv, Ukraine)
A.M. Romanenko (Kyiv, Ukraine)
A.M. Romaniuk (Sumy, Ukraine)
V.O. Shavrin (Zaporizhzhia, Ukraine)
I.S. Shponka (Dnipro, Ukraine)
H.H. Skibo (Kyiv, Ukraine)
I.V. Sorokina (Kharkiv, Ukraine)
S.I. Vorotyntsev (Zaporizhzhia, Ukraine)
K.D. Zacharowski (Frankfurt, Germany)
T.D. Zadorozhna (Kyiv, Ukraine)
S.M. Zavhorodniy (Zaporizhzhia, Ukraine)
D.D. Zerbino (Lviv, Ukraine)

Pathologia
Volume 17 No. 2

May – August 2020

Scientific Medical Journal. Established in October 2004
Zaporizhzhia State Medical University
Submit papers are peer-reviewed
© Патологія, 2020

Maiakovskyi Avenue, 26,
Zaporizhzhіa, 69035,
UKRAINE
e-mail: med.jur@zsmu.zp.ua
http://pat.zsmu.edu.ua

Науково-практичний
медичний журнал
Запорізького державного
медичного університету
Заснований у жовтні 2004 р.
Виходить один раз на 4 місяці.
Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 20604-10404
від 27.02.2014 р.
Передплатний індекс – 95911.
Атестований
як наукове фахове видання
України категорії «А», в якому
можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт доктора
філософії, доктора та кандидата наук.
Галузь знань – охорона здоров’я (22);
спеціальності: медицина – 222,
педіатрія – 228, стоматологія – 221,
технології медичної діагностики
та лікування – 224
(наказ МОН України
№ 1301 від 15.10.2019 р.)
Журнал включений до
та інші міжнародні
наукометричні бази даних.
Статті, що надходять до журналу,
рецензуються за процедурою
Double-blind.
Ліцензія Creative Commons

Рекомендовано до друку
Вченою радою ЗДМУ
протокол № 1 від 31.08.2020 р.
Підписано до друку
15.09.2020 р.
Редакція:
Начальник редакційно-видавничого
відділу В.М. Миклашевський
Літературний редактор
О.С. Савеленко
Технічний редактор Ю.В. Полупан
Верстка А. М. Писарєва
Адреса редакції і видавця:
69035, Україна, м. Запоріжжя,
пр. Маяковського, 26, ЗДМУ,
e-mail: med.jur@zsmu.zp.ua
http://pat.zsmu.edu.ua
Віддруковано
у друкарні ТОВ «Х-ПРЕСС»
69068, м. Запоріжжя,
вул. Кругова, 165/18
e-mail: xpresszp@gmail.com
Свідоцтво про державну реєстрацію
АОО №198468 від 01.07.1999 р.
Формат 60х841/8.
Папір крейдяний, безкислотний,
Умов. друк. арк. 6. Тираж 200 прим.
Зам. № 8/20.

Зміст
Оригінальні дослідження

Original research

Колесник Ю. М., Ісаченко M. I.
Маркерний профіль ремоделювання міокарда при різних
етіопатогенетичних формах артеріальної гіпертензії в експерименті

136

Kolesnyk Yu. M., Isachenko M. I.
Marker profile of myocardial remodeling in different
etiopathogenetic forms of arterial hypertension in the experiment

Хара М. Р., Безкоровайна Г. О., Кліщ І. М.,
Пелих В. Є.
Статеві відмінності холінергічних кардіальних реакцій при розвитку
адреналін-індукованого некрозу міокарда на тлі світлового десинхронозу

142

Khara M. R., Bezkorovaina H. O., Klishch I. M.,
Pelykh V. Ye.
Sex differences in the cardiac cholinergic response to adrenalininduced myocardial necrosis and light desynchronosis

Тертишний С. І., Шулятнікова Т. В.,
Зубко М. Д.
Патоморфологічні зміни в серці в умовах тривалого вживання
алкоголю

149

Tertyshnyi S. I., Shuliatnikova T. V.,
Zubko M. D.
Heart pathomorphological changes in the long-term alcohol
consumption

Михайловська Н. С., Кулинич Т. О., Шершньова О. В.,
Базун Є. І., Бочарникова І. С., Падафа В. Е.,
Колесникова А. О., Гура Ю. В.
Особливості клінічного та метаболічного профілю хворих
на ішемічну хворобу серця, що асоційована з цукровим діабетом
2 типу (ретроспективний аналіз)

156

Mykhailovska N. S., Kulynych T. O., Shershnova O. V.,
Bazun Ye. I., Bocharnykova I. S., Padafa V. E.,
Kolesnykova A. O., Hura Yu. V.
Peculiarities of clinical and metabolic profile of patients with
coronary artery disease associated with type 2 diabetes mellitus
(retrospective analysis)

Пашкова О. Є., Чудова Н. І.
Оцінювання функціонального стану м’язової системи в дітей,
які хворі на цукровий діабет

164

Pashkova O. Ye., Chudova N. I.
Evaluation of functional state of muscular system in children
with diabetes mellitus

Шишкин М. А., Туманский В. А.,
Христенко Т. А.
Значение CD44- и ALDH1-позитивных стволовых клеток
в прогрессии колоректальной аденокарциномы

170

Shyshkin M. A., Tumanskyi V. O.,
Khrystenko T. O.
Significance of CD44- and ALDH1-positive stem cells
in сolorectal adenocarcinoma progression

Таращенко Ю. М., Коваленко А. Є., Остафійчук М. В.,
Некрасов К. А.
BRAF-статус у цитоморфологічній діагностиці тиреоїдних вузлів

178

Tarashchenko Yu. M., Kovalenko Ye. A., Ostafiichuk M. V.,
Nekrasov K. A.
BRAF status in сito-morphological diagnosis of thyroid nodules

Новицький О. М., Гайдаш І. С.
Інтерлейкіновий і простагландиновий статус хворих на оперізувальний
лишай залежно від ступеня важкості захворювання

184

Novytskyi O. M., Haidash I. S.
Interleukin and prostaglandin status of patients with shingles
depending on the severity of the disease

Живецька-Денисова А. А., Воробйова І. І., Скрипченко Н. Я.,
Ткаченко В. Б.
Особливості цитокінового профілю у структурах хоріона та плаценти
при передчасному перериванні вагітності

191

Zhyvetska-Denysova A. A., Vorobiova I. I., Skrypchenko N. Ya.,
Tkachenko V. B.
Features of the cytokine profile in the structures of chorion and
placenta in premature termination of pregnancy

Конакова О. В., Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М.,
Дралова О. А.
Вікові клініко-лабораторні особливості первинної Епштейна-Барр
вірусної інфекції в дітей

202

Konakova O. V., Usachоva O. V., Silina Ye. A., Pakholchuk T. M.,
Dralova O. A.
Age clinical and laboratory features of primary Epstein-Barr viral
infection in children

Григоровський В. В., Автомєєнко Є. М.
Патологія суглобових кінців кісток і частота випадків різного ступеня
ураження у хворих на ревматоїдний артрит, що ускладнений
фронтальними деформаціями колінного суглоба

209

Hryhorovskyi V. V., Avtomieienko Ye. M.
Pathology of bone epiphyses and frequency of various damage
degree cases in patients with rheumatoid arthritis complicated by
knee joint frontal deformities

Доманський А. М., Лоскутов О. Є.,
Хом’яков В. М.
Причини формування інвалідності внаслідок травм ліктьового суглоба

222

Domanskyi A. M., Loskutov O. Ye.,
Khomiakov V. M.
The causes of disability as a result of the elbow joint injuries

Скляр А. І., Коляда О. М., Вдовіченко Н. І.,
Коляда Т. І.
TLR-опосередкована активація фагоцитозу моноцитів периферичної
крові у хворих на розсіяний склероз

228

Skliar A. I., Koliada O. M., Vdovichenko N. I.,
Koliada T. I.
TLR-mediated activation of peripheral blood monocyte
phagocytosis in patients with multiple sclerosis

134

ISSN 2306-8027

http://pat.zsmu.edu.ua

Патологія. Том 17, № 2(49), січень – квітень 2020 р.

Contents
Оригінальні дослідження
Волошанська О. О., Тертишний С. І.
Патоморфологічні зміни судинного русла та стан колатерального
кровотоку при мозкових інфарктах

Original research

234

Огляди

Voloshanska O. O., Tertyshnyi S. І.
Pathomorphological changes of the vascular bed and the state of
collateral blood flow in cerebral infarction

Review

Демченко А. В., Бірюк В. В.
Сучасний погляд на потенційні біомаркери хвороби Паркінсона
(огляд)

241

Demchenko A. V., Biriuk V. V.
A modern view on potential biomarkers of Parkinson’s disease
(review)

Туманский В. А., Воротынцев С. И.,
Туманская Л. М.
Возрождение концепции и развитие донорства после циркуляторной
смерти человека в эру трансплантации органов

248

Tumanskyi V. O., Vorotyntsev S. I.,
Tumanska L. M.
Revival of the concept and development of donation after human
circulatory death in the era of organ transplantation

Брюханова Т. О., Загайко А. Л.,
Литкін Д. В.
Патофізіологічні механізми прогресування та фатальних ускладнень
коронавірусної хвороби (COVID-19) у пацієнтів із цукровим діабетом

256

Briukhanova T. O., Zagayko A. L.,
Lytkin D. V.
Pathophysiological mechanisms of coronavirus disease
(COVID-19) progression and fatal complications in patients
with diabetes

Клінічний випадок

Case report

Макуріна Г. І., Макарчук О. І., Дмитренко І. П., Головкін А. В.,
Чернеда Л. О.
Клінічний випадок терапії базально-клітинної карциноми
з використанням 5 % крему іміквімоду

264

Makurina H. I., Makarchuk O. I., Dmytrenko I. P., Holovkin A. V.,
Cherneda L. O.
Clinical case of basal cell carcinoma therapy using 5 % imiquimod
cream

Рябоконь О. В., Ізбицька Н. Г., Білокобила С. О., Оніщенко Т. Є.,
Рябоконь Ю. Ю.
Клінічні випадки кору у вагітних

269

Riabokon O. V., Izbytska N. H., Bilokobyla S. O.,
Onishchenko T. Ye., Riabokon Yu. Yu.
Clinical cases of measles in pregnant women

Тєлушко Я. В., Перцов В. І.,
Савченко С. І.
Етапна хірургічна тактика в лікуванні аспергіломи легень

275

Tielushko Ya. V., Pertsov V. I.,
Savchenko S. I.
Stage surgical tactics in the treatment of pulmonary
aspergilloma

Міжнародна індексація журналу / Indexing
Web of Science: http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2306-8027
Ulrich’s Periodicals Directory (США)
WorldCat (США): http://www.worldcat.org/title/patolohiia/oclc/260006269&referer=brief_results
The National Library of Medicine (США): http://locatorplus.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&SearchArg=Pathologia&Search_Code=JALL&S
L=None&CNT=25&PID=gATyrKW75IFCFItxUc1ajaR9n&SEQ=20141105025042&SID=3
The National Center for Biotechnology Information: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101470944
WORLDWIDE ELIBRARY(США): http://www.sciary.com/journal-scientific-patology-article-77962
getCITED (США): http://www.getcited.org/pub/103524559
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) (ФРН): http://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcresde&newsearch=1
JournalTOCs (Великобританія): http://www.journaltocs.ac.uk/index.php?action=browse&subAction=pub&publisherID=2830&journalID=29710&pag
eb=1&userQueryID=&sort=&local_page=1&sorType=&sorCol=1
CiteFactor (США): http://www.citefactor.org/journal/index/10492/pathologia#.VDJGUWd_smg
Google Scholar (Академія): http://scholar.google.com.ua/scholar?q=%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%D0%9F%D0%B0
%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%2C+Pathologia&btnG=&hl=ru&as_sdt=1%2C5&as_ylo=2014&as_vis=1
Index Copernicus (Польща): http://www.journals.indexcopernicus.com/Pathologia,p5665,3.html
DOAJ (Великобританія): https://doaj.org/toc/2310-1237
Pathologia. Volume 17. No. 2, January – April 2020

ISSN 2306-8027

http://pat.zsmu.edu.ua

135

УДК 616.98:578.825.13]-053.2-092-074
DOI: 10.14739/2310-1237.2020.2.212791

Оригінальні дослідження

Вікові клініко-лабораторні особливості первинної Епштейна-Барр
вірусної інфекції в дітей
О. В. Конакова*A,B,C,D, О. В. УсачоваA,E,F, Є. А. СілінаB, Т. М. ПахольчукB, О. А. ДраловаB,C
Запорізький державний медичний університет, Україна
A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті;
F – остаточне затвердження статті
Ключові слова:
діти, ВЕБ,
інфекційний
мононуклеоз,
гепатит.
Патологія. 2020.
Т. 17, № 2(49).
С. 202-208
*E-mail:
olgakonakova14@
gmail.com

Мета роботи – вивчити вікові особливості клініко-лабораторних проявів первинної Епштейна–Барр вірусної інфекції
(ЕБВІ) в дітей.
Матеріали та методи. Виконали ретроспективне дослідження, що включало демографічні, клініко-лабораторні дані
104 дітей, які хворі на інфекційний мононуклеоз Епштейна–Барр вірусної етіології. Аналіз включав серологічно підтверджені випадки – наявність IgM до капсидного антигена вірусу Епштейна–Барр (ВЕБ) (VCA IgM) і відсутність антитіл
до ядерного антигена ВЕБ (EBNA IgG).
Результати. Вік дітей становив 4,0 (2,6; 9,0) року. Максимальна госпітальна захворюваність на інфекційний мононуклеоз
визначена у віковій групі від 2 до 5 років – 35,6 %, найменш численна група – діти від 12 до 17 років – 19,2 %. Рівень
підвищення температури тіла був більшим у дітей молодших вікових груп. Ступінь збільшення шийних лімфатичних
вузлів вірогідно більший у дітей шкільного віку та підлітків порівняно з пацієнтами раннього віку (p < 0,001). Синдром
тонзиліту частіше спостерігали в дітей віком від 2 до 11 років (p < 0,05). Висипку виявили у 22,1 % (n = 23) дітей. Наявність петехій характерніша для дітей віком понад 12 років. Синдром гепатоспленомегалії часто реєстрували у старшій
віковій групі (50 %), рідко – в дітей перших 2 років життя (8,7 %). Цитолітичний синдром зареєстрували у 54,2 % пацієнтів
віком 6–11 років і в кожного зі старшої вікової групи; в осіб раннього віку він виявлений у 34,8 % (p < 0,001). Атипові
мононуклеари визначили у 8,7 % дітей раннього віку й у 24,3–37,5 % хворих старшого віку.
Висновки. У дітей перших 2 років життя ЕБВІ характеризується менш виразними проявами захворювання: помірною
шийною лімфаденопатією, нечастою спленомегалією та низькою частотою виявлення атипових мононуклеарів. Встановили виражену різницю за частотою розвитку гепатиту при первинній ЕБВІ в дітей різного віку – зі збільшенням віку
хворого середні значення активності АЛТ істотно та поступово збільшувалися.
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Age clinical and laboratory features of primary Epstein-Barr viral infection in children
O. V. Konakova, O. V. Usachоva, Ye. A. Silina, T. M. Pakholchuk, O. A. Dralova
Aim: to delineate the clinical presentation and laboratory profile of primary Epstein-Barr viral infection (EBVI) in children.
Materials and methods. A retrospective study was conducted on the demographic, clinical and laboratory data of 104 children with infectious mononucleosis due to Epstein–Barr virus (EBV) infection in children. The analysis included serologically
confirmed cases – the presence of IgM to the capsid EBV antigen (VCA IgM) with the absence of antibodies to the nuclear
EBV antigen (EBNA IgG).
Results. The mean age of children was 4.0 (2.6; 9.0) years. The maximum hospital morbidity for infectious mononucleosis
was observed in children from 2 to 5 years – 35.6 % whereas in patients from 12 years to 17 years – 19.2 %. The mean
peak temperature was higher in young children. The rate of the cervical lymphadenopathy was significantly higher in adolescents compared with infants (P < 0.001). Tonsillitis syndrome was more commonly seen in children aged from 2 to 11 years
(P < 0.05). Rash was detected in 22.1 % (n = 23) of children. The presence of petechiae was more common in older children.
Hepatosplenomegaly syndrome was reported in 50 % of older children and only in 8.7 % of infants. Cytolytic syndrome was
reported in 54.2 % of patients from 6 to 11 years and in 100 % of the adolescents from 12 to 17 years, although in infants it
was only in 34.8 % (P < 0.001). Atypical mononuclear cells were detected in 8.7% of early age children and in 24.3–37.5 %
of older children.
Conclusions. Age differences were noted in clinical findings for cervical lymphadenopathy and splenomegaly, which were
less common in children of the first 2 years. A significant difference in the incidence of hepatitis was found: with increasing
age of the patient, the mean level of ALT increased significantly and gradually.

Ключевые слова:
дети, ВЭБ, инфекционный моно
нуклеоз, гепатит.

Возрастные клинико-лабораторные особенности первичной Эпштейна-Барр
вирусной инфекции у детей
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Цель работы – изучить современные возрастные особенности клинико-лабораторных проявлений первичной Эпштейна-Барр вирусной инфекции (ЭБВИ) у детей.
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Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, включавшее демографические, клинико-лабораторные данные 104 детей, больных инфекционным мононуклеозом Эпштейна-Барр вирусной этиологии. Анализ
включал серологически подтвержденные случаи – наличие IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ)
(VCA IgM), отсутствие антител к ядерному антигену ВЭБ (EBNA IgG).
Результаты. Средний возраст детей составил 4,0 (2,6; 9,0) года. Максимальная госпитальная заболеваемость инфекционным мононуклеозом отмечена в возрастной группе от 2 до 5 лет – 35,6 %, самая малочисленная группа – дети в
возрасте от 12 до 17 лет – 19,2 %. Уровень повышения температуры тела был большим у детей младших возрастных
групп. Степень увеличения шейных лимфатических узлов достоверно выше у детей школьного возраста и подростков
по сравнению с пациентами раннего возраста (p < 0,001). Синдром тонзиллита чаще наблюдали у детей в возрасте от
2 до 11 лет (p < 0,05). Сыпь отмечена у 22,1 % (n = 23) детей. Наличие петехий более характерно для детей в возрасте
более 12 лет. Отмечено, что синдром гепатоспленомегалии часто регистрировали в старшей возрастной группе (50 %),
он был редким у детей первых 2 лет жизни (8,7 %). Цитолитический синдром зарегистрирован у 54,2 % пациентов в
возрасте 6–11 лет и у каждого из старшей возрастной группы, в раннем возрасте он отмечен у 34,8 % (p < 0,001) детей.
Атипичные мононуклеары обнаружены у 8,7 % детей раннего возраста и у 24,3–37,5 % пациентов старшего возраста.
Выводы. У детей первых 2 лет жизни ЭБВИ характеризуется менее выраженными проявлениями заболевания:
умеренной шейной лимфаденопатией, низкой частотой обнаружения спленомегалии и атипичных мононуклеаров.
Установлено значительное различие в частоте развития гепатита при первичной ЭБВИ у детей разного возраста – с
увеличением возраста больного средние значения активности АЛТ существенно и постепенно увеличивались.

Епштейна–Барр вірусна інфекція (ЕБВІ) належить до
найбільш поширених інфекційних захворювань людини. Антитіла до вірусу Епштейна–Барр (ВЕБ) виявляють у 60 % дітей перших 2 років життя та 80–100 %
дорослих. Нині у світі відзначають збільшення кількості
хворих на ЕБВІ, що пов’язано не тільки з покращенням
якості діагностики, але й поширенням захворювання.
Захворюваність на гостру форму ЕБВІ в різних країнах коливається від 4 до 45 на 100 тис. населення
[2,3]. У країнах, що розвиваються, діти інфікуються у
віці 3–5 років, майже 100 % повнолітнього населення
інфіковано ВЕБ [7–9]. Діти раннього віку у країнах
Північної Америки та Західної Європи часто уникають
первинної ЕБВІ, й інфікування відбувається у старшій
віковій групі. Діти першого року життя, навіть у випадку інфікуванні ВЕБ, рідко хворіють на інфекційний
мононуклеоз через наявність материнських антитіл.
У дітей віком до 3 років захворювання здебільшого
перебігає безсимптомно або під маскою інших вірусних
інфекцій. Однак специфічне дослідження дало змогу
виявити первинну ЕБВІ в дітей із різних етнічних груп
[6,8]. У багатьох дослідженнях доведено, що у клінічній
картині захворювання наявні вікові відмінності, що
зумовлюють розвиток передусім атипових і легких
форм інфекційного мононуклеозу в дітей раннього
віку на відміну від підлітків із типовими, часто важкими
формами захворювання [1–3,7,8].

Мета роботи
Вивчити вікові особливості клініко-лабораторних
проявів первинної Епштейна–Барр вірусної інфекції
в дітей.

Матеріали і методи дослідження
Здійснили ретроспективний аналіз 104 історій хвороби
дітей із первинною ЕБВІ, які перебували на стаціонарному лікуванні у КНП «Запорізька інфекційна клінічна
лікарня» ЗОР (головний лікар – В. Л. Шинкаренко) з
1 червня до 30 листопада 2018 р.
Після попереднього опрацювання всіх історій хвороб пацієнтів із діагнозом інфекційного мононуклеозу
Pathologia. Volume 17. No. 2, May – August 2020

(n = 133) проаналізували історії хвороб 104 осіб, які
відповідали діагностичним критеріям первинної ЕБВІ:
– наявність принаймні 3 із таких класичних клінічних проявів: лихоманка, тонзилофарингіт, цервікальна
лімфаденопатія, гепатомегалія або спленомегалія;
– серологічний профіль первинної ЕБВІ – наявність IgM до капсидного антигена ВЕБ (VCA IgM), відсутність антитіл до ядерного антигена ВЕБ (EBNA IgG).
За даними, що наведені на рис. 1, 14 пацієнтів
мали гостру цитомегаловірусну інфекцію, 4 – хронічну
цитомегаловірусну інфекцію, 8 – хронічну ЕБВІ, 3 –
поєднання хронічної ЦМВ та ЕБВІ. Ці хворі виключені
з дослідження.
Розглянули медичні записи в історіях хвороб і
зібрали демографічні, клінічні та лабораторні дані про
кожного пацієнта.
Дітей із первинною ЕБВІ поділили на 4 групи залежно від віку: перша група – від 1 до 2 років (n = 23;
22,1 %); друга – від 2 до 5 років (n = 37; 35,6 %); третя – від 6 до 11 років (n = 24; 23,1 %), четверта – від
12 до 17 років (n = 20; 19,2 %).
Вивчали клінічні прояви хвороби, результати
загального аналізу крові, біохімічних, серологічних і
молекулярних досліджень.
Лімфоцитоз визначали, якщо лімфоцитів крові більше ніж 70 % від загальної кількості лейкоцитів у дітей

Загалом госпіталізовані
133 хворих із діагнозом
інфекційного мононуклеозу

Виключено з дослідження 29 хворих
Гостра цитомегаловірусна
інфекція (CMV IgM+) – 14 хворих

Залучили в дослідження
104 хворих
Гостра ЕБВІ (VCA IgM+)

Хронічна цитомегаловірусна
інфекція (CMV IgG+) – 4 хворих
Хронічна ЕБВІ (EBNA IgG+) –
8 хворих
Хронічна цитомегаловірусна
інфекція (CMV IgG+) + хронічна
ЕБВІ (EBNA IgG+) – 3 хворих

Рис. 1. Алгоритм відбору хворих у дослідження.
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Таблиця 1. Частота реєстрації клініко-лабораторних ознак Епштейна–Барр
вірусної інфекції в дітей різних вікових груп, n (%)
Клінічний
симптом

Вікові групи, n (%)
1 група,
<2 років,
n = 23

2 група,
2–5
років,
n = 37

3 група,
6–11
років,
n = 24

4 група,
12–17 років,
n = 20

Загалом,
n = 104

Шийна
лімфаденопатія

18
(78,3 %)

36
(97,3 %)

24
(100 %)

19
(95 %)

97
(93,3 %)

1–2: 0,001
1–4: 0,006
2–3: 0,001
2–4: 0,001

Тонзиліт

17
(73,9 %)

32
(86,5 %)

20
(83,3 %)

14
(70 %)

83
(79,8 %)

1–2: 0,001
1–3: 0,009
1–4: 0,090
2–3: 0,004
2–4: 0,050
3–4: 0,030

Гепатомегалія

23
(100 %)

37
(100 %)

24
(100 %)

18
(90 %)

102
(98,1 %)

–

Спленомегалія

2
(8,7%)

15
(40,5%)

9
(37,5%)

10
(50%)

36
(34,6%)

1–2: 0,36
1–3: 0,04
1–4: 0,06
2–3: 0,03
2–4: 0,04
3–4: 0,37

Закладеність
носа

13
(56,5 %)

25
(67,6 %)

17
(70,8 %)

11
(55 %)

66
(63,5 %)

1–2: 0,02
1–3: 0,21
1–4: 0,91
2–3: 0,40
2–4: 0,92
3–4: 0,14

Висип

7
(30,4 %)

6
(16,2 %)

3
(12,5 %)

7
(35 %)

23
(22,1 %)

1–2: 0,040
1–3: 0,005
1–4: 0,080
2–3: 0,001
2–4: 0,001
3–4: 0,001

Петехії

1
(4,3 %)

1
(2,7 %)

2
(8,3 %)

3
(15 %)

7
(6,7 %)

1–2: 0,001
1–3: 0,001
1–4: 0,001
2–3: 0,001
2–4: 0,001
3–4: 0,001

Лімфоцитоз,

13
(56,5 %)

10
(27 %)

5
(20,8 %)

11
(55 %)

39
(37,5 %)

1–2: 0,900
1–3: 0,250
1–4: 0,900
2–3: 0,001
2–4: 0,010
3–4: 0,280

Атипові
мононуклеари,
%

2
(8,7 %)

9
(24,3 %)

9
(37,5 %)

5
(25 %)

25
(24 %)

1–2: 0,040
1–3: 0,040
1–4: 0,003
2–3: 0,003
2–4: 0,001
3–4: 0,260

10
(27 %)

13
(54,2 %)

20
(100 %)

51
(49 %)

1–2: 0,370
1–3: 0,780
2–3: 0,003

Підвищення
8
активності АлАТ (34,8 %)

р

1–2: р-значення при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 2 (2–5 років); 1–3: р-значення при
порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 3 (6–11 років); 1–4: р-значення при порівнянні групи 1
(<2 років) і групи 4 (12–17); 2–3: р-значення при порівнянні групи 2 (2–5 років) і групи 3
(6–11 років); 2–4: р-значення при порівнянні групи 2 (2–5 років) і групи 4 (12–17);
3–4: р-значення при порівнянні групи 3 (6–11 років) і групи 4 (12–17).

віком до 3 років, 60 % – 4–6 років, 55 % – 7–11 років,
50 % – 12–17 років; тромбоцитопенію діагностували,
коли кількість тромбоцитів була менше ніж 150 × 109/л.
Статистичне опрацювання результатів виконали
на персональному комп’ютері за допомогою програмного пакета Statistica for Windows 13 (StatSoft Inc.,
№ JPZ804I382130ARCN10-J). Оцінювали нормальність розподілу ознак за кожним із варіаційних рядів, що
отримали. Враховуючи малу вибірку та розподіл, що
відрізняється від нормального, кількісні ознаки наведені як медіана (верхній і нижній квартиль) – Me (Q25; Q75).
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Зіставлення частоти появи клінічних якісних ознак
ґрунтувалося на порівнянні емпіричних розподілів
за допомогою критерію χ2 з поправкою Єйтса. Вірогідність відмінностей між кількісними статистичними
величинами визначали, використовуючи непараметричний U-критерій Манна–Уітні. Відмінності вважали
вірогідними при p < 0,05, невірогідними – при p ≥ 0,05.

Результати
Вік хворих коливався від 1 до 17 років. Середній вік
дітей становив 4,0 (2,6; 9,0) року. У статевій структурі
в основній групі виявили незначне переважання хлопчиків – 55 (52,9 %). Максимальна госпітальна захворюваність на інфекційний мононуклеоз встановлена у
віковій групі від 2 до 5 років – 35,6 %, найменш численна група – діти віком від 12 року до 17 років – 19,2 %.
Хворих госпіталізували в термін від 1 до 7 діб від
початку захворювання. На догоспітальному етапі у
42,3 % (n = 44) хворих діагностували інфекційний мононуклеоз (ІМ), у 48,1 % (n = 50) – лакунарну форму
тонзиліту, у 4,8 % (n = 5) – ГРВІ. З діагнозами вірусний
гепатит, ентеровірусна інфекція, аденовірусна інфекція, гостра кишкова інфекція, лихоманка нез’ясованої
етіології госпіталізовані 5 дітей (4,8 %). У 100 пацієнтів
(96,2 %) стан визначений як середньої тяжкості, у 4
(3,8 %) – тяжкий. Усі тяжкі форми гострої ЕБВІ визначені в дітей старшого віку.
Захворювання в 98,1 % (n = 102) випадків починалося гостро з підвищення температури тіла. Середнє
значення максимальної температури у групі пацієнтів
віком до 2 років становило 39,0 (38,6; 39,7) ºС, від 2 до 5
років – 39,0 (38,5; 39,5) ºС; від 6 до 11 років – 38,9 (38,0;
39,4) ºС, від 12 до 17 років – 38,6 (38,3; 39,0) ºС. Рівень
підвищення температури тіла був більшим у дітей
молодших вікових груп – виявили вірогідні відмінності
між другою та четвертою групами хворих (р2–4 = 0,002).
Клінічна симптоматика, яку спостерігали у хворих
на гостру ЕБВІ, наведена в таблиці 1.
Шийна лімфаденопатія виявлена у 93,3 % (n = 97)
дітей. Вірогідна різниця за частотою виявлення лімфаденопатії наявна між групами 1 і 2, 4, а також між
групами 2 і 3, 4 (табл. 1). Ступінь збільшення шийних
лімфатичних вузлів достовірно вищий у дітей шкільного віку та підлітків порівняно з пацієнтами раннього
віку (p < 0,001) (табл. 2).
Одним із типових проявів захворювання був
тонзиліт, який діагностували у 79,8 % (n = 83) хворих.
Виявили вірогідну відмінність між віковими групами 1
і 2 (p = 0,001), між групами 1 і 3 (p = 0,009) і між групами 2 і 3 (p = 0,004) за частотою виникнення тонзиліту
(табл. 1). Залучення в запальний процес носогорла
проявлялося закладеністю носа, але виразність
ексудативного компонента незначна. Цей симптом
спостерігали у 63,5 % (n = 66) дітей.
Інший класичний прояв ІМ – гепатоспленомегалія. У
98,1 % (n = 102) обстежених спостерігали гепатомегалію,
в 34,6 % (n = 36) випадків діагностована спленомегалія.
Збільшення розмірів селезінки частіше реєстрували
у старшій віковій групі (50 %), рідше – у дітей перших
двох років життя (8,7 %), p < 0,05. Виявили також вірогідні відмінності між першою та другою групами хворих
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Таблиця 2. Характеристика виразності шийної лімфаденопатії, гепато- та спленомегалії у хворих на Епштейна–Барр вірусну інфекцію залежно
від віку, n (%)
Клінічний симптом

Вікові групи
<2 років, n = 23

p
2–5 років, n = 37

6–11 років, n = 24

12–17 років, n = 20

Загалом, n = 104

Розміри шийних лімфовузлів
1 см

17 (73,8 %)

28 (75,2 %)

9 (37,5 %)

7 (35 %)

61 (58,7 %)

2 см

1 (4,3 %)

7 (18,9 %)

14 (58,3 %)

8 (40 %)

30 (28,8 %)

3 см

0

1 (2,7 %)

0

4 (20 %)

5 (4,8 %)

Понад 3 см

0

0

1 (4,2 %)

0

1 (1 %)

0,5–1,0 см

7 (30,4 %)

14 (37,8 %)

9 (37,5 %)

6 (30 %)

36 (34,6 %)

1,5–2,0 см

14 (60,9 %)

18 (48,6 %)

10 (41,7 %)

9 (45 %)

51 (49 %)

2,5–3,0 см

2 (8,7 %)

3 (8,1 %)

3 (12,5 %)

3 (15 %)

11 (10,6 %)

Понад 3 см

0

2 (5,4 %)

2 (8,3 %)

0

4 (3,8 %)

1–2: 0,010
1–3: 0,001
1–4: 0,001
2–3: 0,003
2–4: 0,003
3–4: 0,805

Виразність гепатомегалії
1–2: 0,93
1–3: 0,67
1–4: 0,56
2–3: 0,71
2–4: 0,52
3–4: 0,39

Виразність спленомегалії
Край ребра

1 (4,3 %)

4 (10,8 %)

2 (8,3 %)

3 (15 %)

10 (9,6 %)

1 см

0

6 (16,2 %)

4 (16,7 %)

4 (20 %)

14 (13,5 %)

2 см

1 (4,3 %)

3 (8,1 %)

1 (4,2 %)

3 (15 %)

8 (7,7 %)

3–5 см

0

2 (5,4 %)

2 (8,3 %)

0

4 (3,8 %)

1–2: 0,035
1–3: 0,430
1–4: 0,014
2–3: 0,990
2–4: 0,730
3–4: 0,760

1–2: р-значення при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 2 (2–5 років); 1–3: р-значення при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 3 (6–11 років); 1–4: р-значення
при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 4 (12–17); 2–3: р-значення при порівнянні групи 2 (2–5 років) і групи 3 (6–11 років); 2–4: р-значення при порівнянні групи 2
(2–5 років) і групи 4 (12–17); 3–4: р-значення при порівнянні групи 3 (6–11 років) і групи 4 (12–17).

Таблиця 3. Основні лабораторні показники у хворих на Епштейна–Барр вірусну інфекцію з різних вікових груп, Ме (Q25; Q75)
Показник, одиниці
вимірювання

Вікові групи (n/%)
1 група, <2 років,
n = 23

2 група, 2–5 років,
n = 37

3 група, 6–11 років,
n = 24

4 група, 12–17 років,
n = 20

Загалом,
n = 104

p

Кількість лейкоцитів,
×109/л

6,3 (4,0; 11,4)

10,3 (7,5; 11,1)

7,4 (5,6; 11,2)

8,1 (6,0; 11,2)

8,1 (6,0; 11,2)

1–2: 0,063
1–3: 0,469
1–4: 0,278
2–3: 0,124
2–4: 0,349
3–4: 0,662

Кількість
лімфоцитів, %

56,0 (44,0; 65,0)

41,0 (33,5; 65,0)

42,0 (32,3; 53,5)

45,5 (29,5; 56,6)

45,0 (33,0; 58,0)

1–2: 0,020
1–3: 0,008
1–4: 0,043
2–3: 0,590
2–4: 0,795
3–4: 0,724

АлАТ, ммоль/л/год

0,47 (0,33; 0,99)

0,58 (0,29; 0,81)

0,86 (0,58; 1,92)

2,07 (1,42; 3,69)

0,75 (0,37; 1,65)

1–2: 0,802
1–3: 0,033
1–4: 0,001
2–3: 0,010
2–4: 0,001
3–4: 0,001

1–2: р-значення при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 2 (2–5 років); 1–3: р-значення при порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 3 (6–11 років); 1–4: р-значення при
порівнянні групи 1 (<2 років) і групи 4 (12–17); 2–3: р-значення при порівнянні групи 2 (2–5 років) і групи 3 (6–11 років); 2–4: р-значення при порівнянні групи 2 (2–5
років) і групи 4 (12–17); 3–4: р-значення при порівнянні групи 3 (6–11 років) і групи 4 (12–17).

(р1–2 = 0,035), між першою та четвертою (р1–4 = 0,014)
(табл. 2) за фактом збільшення цього органа.
Помірну жовтяницю спостерігали тільки у 3 (2,9 %)
підлітків, а в дітей молодших вікових груп цей симптом
не зареєстрували.
З-поміж рідких клінічних симптомів, що визначають
при ІМ, спостерігали висипку – у 22,1 % (n = 23) дітей;
екзантема мала здебільшого макулопапульозний
характер. Цей симптом зареєстрований у кожного
третього пацієнта з молодшої та старшої вікових груп,
нечасто – у хворих віком від 2 до 11 років. У всіх дітей,
які на догоспітальному етапі отримували напівсинтетичні антибіотики пеніцилінового ряду, виявили петехії
(6,7 %; n = 7). Наявність петехій характерніша для дітей
віком понад 12 років (табл. 1).
Pathologia. Volume 17. No. 2, May – August 2020

У таблиці 1 наведено також частоту виявлення
найважливіших лабораторних показників у дітей, які
хворі на ЕБВІ, враховуючи вік. У 39 (37,5 %) пацієнтів
встановили відносний лімфоцитоз, у 25 (24 %) хворих
виявлені атипові мононуклеари. Відносний процент
лімфоцитів був дещо більшим у дітей раннього віку,
однак, враховуючи вікові норми, у понад половини
хворих і з групи дітей віком до 2 років, із групи пацієнтів віком понад 12 років спостерігали лімфоцитоз
(табл. 3). Зворотна закономірність встановлена за
частотою виявлення атипових мононуклеарів: найменший процент – 8,7 % – виявлений у дітей раннього
віку, найвищий – у хворих старшого віку – 24,3–37,5 %).
Середня кількість тромбоцитів становила 216,0 (185,5;
274,5) × 109/л. Незначна тромбоцитопенія виявлена
ISSN 2306-8027
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0,7–13,3

2-4

84,2

91

78

23

77 / 64

100

НД

21

60 / 1,0:1,2

3–17

3-6

100

83,3

100

40

100 / 83,3

88,3

61,7

НД

Son and Chin

2011, Корея

81 / 1,53:1,00

1–18

3-7

90,1

55,8

46,9

НД

24,7 / 12,3

НД

50

11,1

І. І. Незгода та ін.

2016, Україна, Вінниця

45 / 1,6:1,0

1–17

4-6

100

94

100

НД

89 / 73

16

77,4

НД

Nandi et all

2017,Індія

53 / 1,1:1,0

0,1–12,0

5-8

100

56,6

16,9

32

73,5 / 73,5

26,4

17

41,5

А. Л. Бондаренко та ін.

2018, РФ, Кіров

194 / 1,08:1,00

0,4–45,0

0,4-3

72,5

94,5

69

18,2

80,8 / 32,7

43,3

11,1

НД

Наше дослідження

2019, Україна,
Запоріжжя

104 / 1,1:1,0

1–17

2-5

98

93,3

79,8

22,1

98,1 / 34,6

37,5

24

8,6

Тромбоцитопенія,
%

77 / 1,2:1,0

2010, Україна, Київ

Атипові
мононуклеари, %

2003, Китай

С. О. Камарьов та ін.

Лімфоцитоз, %

Висипка, %

Chun Wing Chan et all

Збільшення печінки
/ селезінки, %

Вік

Шийна
лімфаденопатія, %

Кількість
пацієнтів /
стать
(чол/жін)

Підвищення
температури, %

Рік, країна

Основна
вікова група

Автор

Тонзиліт, %

Таблиця 4. Порівняння клінічних особливостей і лабораторних показників, що отримані під час аналізу, з деякими попередньо опублікованими
дослідженнями

НД: немає даних.

тільки у 9 (8,6 %) пацієнтів без розвитку геморагічних
ускладнень.
Рівень загального білірубіну в межах нормальних
показників зареєстрували майже в усіх хворих, тільки
в 4 (3,8 %) пацієнтів зі старших вікових груп виявлена
помірна гіпербілірубінемія (25,2–29,9 мкмоль/л). Установлена сильна корелятивна залежність між рівнем
активності АЛТ і віком (p < 0,001). Діти молодшого віку
мали суттєво нижчі значення активності АлАТ сироватки крові (0,47 (0,33; 0,99) ммоль/л/год і 0,58 (0,29;
0,81) ммоль/л/год у групах 1 та 2) порівняно з дітьми
старших вікових груп (2,07 (1,42; 3,69) ммоль/л/год у
групі 4; p < 0,001) (табл. 3). Цитолітичний синдром
зареєстрований у 54,2 % пацієнтів віком 6–11 років
і в кожного хворого зі старшої вікової групи; в обстежених раннього віку він виявлений у 34,8 % випадків
(p < 0,001).
Ускладнені форми захворювання зареєстровані
у 16 (15,4 %) хворих. Найчастішим ускладненням був
алергічний дерматит – у 7 (6,7 %) дітей. Інші ускладнення: вторинний ацетонемічний синдром – 3 (2,9 %),
енцефалічна реакція, судомний варіант – 2 (1,9 %);
гострий бронхіт – 2 (1,9 %); гострий отит – 2 (1,9 %).
Тривалість перебування у стаціонарі становила
7,6 ± 3,2 дня, з одужанням виписані 49 (47,1 %)
осіб.

Обговорення
Наведено результати ретроспективного дослідження, що включає демографічні, клініко-лабораторні
дані 104 дітей, які хворі на інфекційний мононуклеоз
Епштейна–Барр вірусної етіології. Аналіз обмежили
серологічно підтвердженими випадками – наявність
IgM до капсидного антигена ВЕБ (VCA IgM), відсутність антитіл до ядерного антигена ВЕБ (EBNA IgG).
Результати дослідження показали вікові особливості
захворювання. Зважаючи на те, що прояви інфекційного захворювання можуть змінюватися залежно від
етнічних, соціально-економічних та екологічних умов,
дослідження також мало на меті визначити, наскільки
подібний або несхожий перебіг інфекційного мононуклеозу в Запорізькому регіоні (Україна) порівняно
з країнами світу.
206

ISSN 2306-8027

http://pat.zsmu.edu.ua

У таблиці 4 наведені порівняльні дані щодо окремих клінічних особливостей і лабораторних показників
дослідження, яке здійснили, і опублікованих в Україні
й за кордоном попередніх досліджень. Більшість
пацієнтів у нашому дослідженні належали до вікової
групи 2–5 років, а Nandi et al. [8] повідомляють про
максимальну захворюваність в Індії дітей віком від 5 до
8 років; А. Л. Бондаренко та ін. [2] – у дітей молодшої
вікової групи – від 4 місяців до 3 років. У інших дослідженнях з Китаю [7], Кореї [9] та України [3,5] встановлені подібні тенденції щодо вікової захворюваності.
У більшості досліджень, як і в нашому, не визначили відмінності захворюваності за статтю, але Son
and Chin [9] з Кореї та І. І. Незгода і співавт. з України
[5] визначили перевагу чоловіків.
Наявність принаймні трьох з основних клінічних
проявів: лихоманки, тонзилофарингіту, шийної лімфаденопатії, гепатомегалії або спленомегалії – зафіксована в усіх попередніх дослідженнях.
Аналогічно відомостям у цих публікаціях, у
нашому дослідженні більшість дітей мали також
класичні симптоми інфекційного мононуклеозу. Так,
за результатами дослідження, лихоманка та гепатомегалія визначені як найчастіші клінічні ознаки
(98,1 %), потім – шийна лімфаденопатія (93,3 %) і
гострий тонзиліт (79,8 %). Висипку мали 22,1 % дітей,
які залучені в дослідження, з них у 6,7 % встановили
появу петехіальних елементів після приймання ампіциліну. У попередніх дослідженнях частота висипки
варіювала від 18,2 % до 40,0 %. Більшість авторів
відзначили більшу частоту висипки в дітей віком до
6 років, а за нашими даними, цей симптом характерніший для дітей віком понад 12 років.
В окремих дослідженнях встановлені значущі
відмінності від класичного перебігу захворювання.
Наприклад, у дослідженні Nandi et al. [8] тонзиліт, який
вважають одним із компонентів класичної тріади, наявний тільки в 16,9 % дітей. За даними Son and Chin [9]
з Кореї, гепатомегалія та спленомегалія діагностовані
тільки у 24,7 % та 12,3 % відповідно.
Загальний спектр клінічних симптомів інфекційного мононуклеозу в дітей Запорізького регіону здається
схожим на описаний у попередніх повідомленнях.
Отже, можна припустити, що немає значущих відмінПатологія. Том 17, № 2(49), травень – серпень 2020 р.
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ностей клінічних ознак інфекційного мононуклеозу в
різних етнічних групах.
У більшості попередніх наукових праць автори
визначили певні вікові особливості перебігу захворювання. Так, шийну лімфаденопатію частіше виявляють
у старших вікових групах, а гепатоспленомегалію та
тонзиліт частіше діагностують у дітей віком до 6 років.
У дослідженні [9], наприклад, не виявлено будь-яких
вікових особливостей проявів інфекційного мононуклеозу, крім головного болю, який частіше визначали
у старших дітей. Досить багато учених встановили
більшу частоту висипки в дітей віком до 6 років, а
за нашими даними, цей симптом характерніший для
дітей віком до 2 років і у віковій групі старших за 12
років. Визначили також окремі інші вікові відмінності
клінічної картини захворювання. Так, у дітей раннього
віку встановили вірогідно вищі показники температури
тіла, рідко діагностували шийну лімфаденопатію та
спленомегалію.
Щодо лабораторних показників, то, за результатами попередніх досліджень, лімфоцитоз зареєстрований у 16–100 % пацієнтів, атипові мононуклеари – в
11,1–77,4 %. Частота виявлення атипових мононуклеарів (24 % хворих) у дослідженні, яке здійснили, суттєво
нижча, ніж у попередніх звітах українських учених
[2,3]. Атипові мононуклеари частіше виявляли в дітей
старших вікових груп, ніж у дітей раннього віку, в яких
цей показник становив 8,7 %. Це відповідає даним,
що опубліковані раніше. Частота тромбоцитопенії
становила 8,6 %, за нашими результатами, а в інших
дослідженнях тромбоцитопенію діагностували частіше – від 11,1 % (А. Л. Бондаренко та співавт. [2]) до
41,5 %, (Nandi et al. [8]).
Одним зі спостережень дослідження, яке виконали, була виражена різниця за частотою виявлення
гепатиту (підвищена активність печінкових трансаміназ) у дітей різного віку. Діти раннього віку мали мінімальне ураження печінки, а в дітей старших вікових
груп ознаки гепатиту наявні у 100 % випадків. Середні
значення АлАТ істотно та поступово збільшувалися від
групи дітей раннього віку до групи підлітків. Жовтяниця
визначена також у дітей старшого віку. Результати
збігаються з відомостями, що наведені в попередніх
публікаціях. Можливо, це пояснюється різницею активної імунної відповіді проти ВЕБ у дітей різного віку.

Висновки
1. Більшість дітей із гострою формою Епштейна–Барр вірусної інфекції незалежно від віку мають
класичні прояви захворювання: лихоманку, лімфаденопатію, гепатоспленомегалію, тонзилофарингіт.
2. У дітей перших 2 років життя ЕБВІ характеризується менш виразними проявами захворювання:
помірною шийною лімфаденопатією, нечастою спленомегалією, низькою частотою виявлення атипових
мононуклеарів. У цій групі частіше спостерігали істотне
підвищення температури тіла та висипку.
3. Виявили виражену різницю за частотою розвитку гепатиту при первинній ЕБВІ в дітей різного віку: зі
збільшенням віку хворого середні значення активності
АлАТ істотно та поступово збільшувалися.
Pathologia. Volume 17. No. 2, May – August 2020

4. Більшість результатів зіставні з відомостями, що
наведені в попередніх публікаціях. Однак відзначимо
наявність регіональних вікових особливостей перебігу
інфекційного мононуклеозу, а саме превалювання
дітей віком 2–5 років.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні уражень печінки в дітей з інфекційним
мононуклеозом залежно від віку.
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