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 2 АНОТАЦІЯ  Гришакова А.М. Оптимізація лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» (221 – стоматологія. –  Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, 2017.   Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом шляхом розробки та впровадження патогенетично обґрунтованого комплексного загального та місцевого лікування, що передбачає використання противірусних, імуномоделюючих, пробіотичних, адаптогенних, антиоксидантних засобів. Всього під спостереженням знаходилися 159 дітей (76 хлопчиків і 83 дівчини) з гострим герпетичним стоматитом (ГГС) з легкою, середньою та тяжкою формою захворювання віком від 6 місяців до 3-х років, які проходили лікування в ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України» (Одеса) та КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» м. Одеса. Контрольну групу склали 30 здорових дітей аналогічного віку, в яких протягом 3-х місяців до обстеження не спостерігалося інфекційних захворювань. Для оцінки ефективності запропонованого лікувально-профілактичного комплексу було відібрано 65 дітей з важкою формою гострого герпетичного стоматиту, які були розподілені на 2 групи: группу порівняння (32 дитини) та основну групу (33 дитини).  Дітям групи порівняння для лікування ГГС призначали загальноприйняту терапію, яка передбачала використання герпевіру, антибіотиків широкого спектру дії, антигістамінних засобів (кларитин). 



 3 Дітям основної групи призначали обґрунтований й патогенетично спрямований комплекс лікувально-профілактичних засобів, який полягає у сполученому застосуванні гропринозину (у вигляді сиропу, добова доза 50 мг/кг маси тіла за 3 прийоми, 10  днів) та лаферобіону (у вигляді ректальних супозиторіїв, по 500000 ОД двічі на день, 7 днів), пробіотику біфідумбактерину (по 1 пакетику 3-4 рази на день, 3 тижня);  додатковому місцевому застосуванні пребіотичного адаптогену квертуліну (у вигляді гелю, нанесення на СОПР 2 рази на добу), безспиртового еліксиру «Лізомукоїд» (1 ч.л. на ¼ склянки води, обробка СОПР 2 рази на день) й антиоксиданту катомасу (у вигляді аплікацій на СОПР 3 рази на день); за наявності висипань на шкірних покривах – застосування противірусної мазі «Ацикловір» (нанесення на уражені ділянки шкіри 5 разів на день, 5 днів). В обох групах за необхідності проводили дезінтоксикаційну терапію. Були використані аналітичні, клінічні (вивчення особливостей уражень СОПР, перебігу захворювання та оцінки ефективності запропонованого лікування у дітей з ГГС); мікробіологічні (вивчення складу мікрофлори та ступеня дисбіозу порожнини рота дітей з ГГС); імунологічні (оцінка стану імунологічної системи дітей з ГГС); біохімічні (оцінка активності ферментів ротової рідини і  сироватки крові та стану неспецифічної резистентності ротової порожнини дітей з ГГС), статистичні (аналіз, визначення обґрунтованості й достовірності отриманих результатів) методи дослідження. При обстеженні 159 дітей з ГГС легкий перебіг захворювання діагностовано у 13 дітей (8,1 %), середньотяжкий – у 81 дитини (51 %), тяжкий перебіг – у 65 дітей (40,9 %).  До появи висипу на слизовій оболонці батьки вказували на в’ялість, зниження апетиту або відмову від їжі, капризність, поганий сон у дітей.  Слід відмітити, що такі клінічні прояви спостерігали в усіх групах дітей з ГГС.  Серед загальних клінічних проявів у дітей з ГГС було зафіксовано підвищення температури тіла, ознаки інтоксикації, лімфаденіт, при тяжкому перебігу – нудота, блювота, порушення сну. Серед місцевих проявів 



 4 стоматиту виявляли одиничні або згруповані болісні елементи висипу у вигляді везикул, кількість й локалізація яких залежала від тяжкості перебігу  захворювання, симптоматичний гінгівіт з кровоточивістю ясен. У загальному аналізі крові дітей із середньотяжким перебігом ГГС відзначали помірну лейкопенію, лімфо-, моноцитоз, прискорення ШЗЕ, при тяжком перебізі – виражену лейкопенію, зсув лейкоцитарної формули вліво, поодинокі плазматичні клітини, значне прискорення ШЗЕ. При проведенні мікробіологічних досліджень виявлено значні зміни складу мікрофлори дітей з ГГС від показників здорових дітей. При легкому перебігу ГГС зміни були незначними і характеризувалися, переважно, зменшенням вмісту Streptococcus mitis, Lactobacillus і Candida albicans.  При середньотяжкому і при тяжкому перебігу ГГС мало місце значне зменшення вмісту Streptococcus mitis і Lactobacillus. Більш значні відмінності частоти виявлення відзначені при дослідженні Lactobacillus. Так, ці молочнокислі бактерії знайдено у 23,4 % дітей з середньотяжким перебігом і лише у 10,8 % дітей з тяжким перебігом ГГС, що було, відповідно, в 3,8 і 8,3 рази менше, ніж у здорових дітей. Привертає до себе увагу поява Streptococcus pyogenes у дітей з ГГС середньотяжкого і тяжкого перебігу, а також значне збільшення частоти знайдення Staphylococcus aureus і Staphylococcus epidermidis. Зниженням частоти виявлення непатогенних Corynebacterium супроводжувалося одиничними випадками появи представників анаеробної флори – Clostridium.  Ступінь дисбіозу порожнини рота залежала від тяжкості перебігу ГГС: у дітей з легким перебігом переважали ознаки дисбіотичного зсуву, за умов тяжкого перебігу захворювання в 72,3 % відзначено прояви ІІІ або IV ступеня дисбіозу порожнини рота. Оцінка результатів біохімічних досліджень ротової рідини дітей з ГГС виявила певний дибаланс у системи ПОЛ-АОС, ступінь якого також залежав від тяжкості перебігу захворювання. Так, при легкому перебігу ГГС вміст МДА в слині дітей підвищувався в 1,2 рази, при середньотяжкому – в 1,6 



 5 рази, а при тяжкому перебігу – в 1,9 рази. Вміст ДК також збільшувався на 16,1 %, 33,7 % та в 2,1 рази відповідно. Про недостатність системи антиоксидантного захисту свідчать показники рівня G-SH й ГР у дітей з ГГС різного ступеня тяжкості. При легкому перебігу ГГС вміст відновлених еквівалентів глутатіону в слині дітей зменшувався в 1,3 рази, при середньотяжкому – в 1,5 рази, при тяжкому перебігу – майже в 2 рази. Зменшення активності ГР відбувалося на 23,1 %, 37,5 % і в 2,3 рази у дітей з ГГС легкого, среденьотяжкого й тяжкого перебігу відповідно. Отже, інтенсифікація процесів ВРО, на наш погляд, є однією з центральних ланок формування патологічних змін у клітинах СОПР при ГГС і потребує корекції. При вивченні стану системи IFN було виявлено тенденцію до зниження сироваткового IFN у дітей з ГГС в прямій залежності від тяжкості захворювання. Рівень IFN- у дітей при легкому перебігу ГГС достовірно не відрізнявся від показника здорових дітей, хоча був нижчий на 16,7 %. При середньотяжкому й тяжкому перебігу захворювання рівень IFN- був достовірно нижче на 33,4 % й 41,2 %. Динаміка рівня IFN- була аналогічною до IFN-: досліджуваний показник зменшувався  у міру прогресування патологічного процесу, однак зниження вмісту IFN- відбувалося більш прогресивно, ніж IFN- і відзначено в усіх групах дітей з ГГС. Так, встановлено зниження рівня IFN- у хворих з легким перебігом ГГС в 1,3 рази, у хворих з середньотяжким перебігом ГГС – майже в 2 рази, у хворих з тяжким перебігом ГГС – в 2,5 рази порівняно із здоровими обстеженими. Слід зазначити, що у всіх обстежених дітей спостерігалося переважання IFN- над IFN-.  Проведені статистичні дослідження виявили зворотний кореляційний зв’язок між вмістом ДК в сироватці крові та вмістом IFN- (r= -0,963), ДК та IFN- (r= -0,953); концентрацією МДА та IFN- (r= -0,833), МДА та IFN- (r= 



 6 -0,923). Також виявлено зворотній виражений кореляційний зв'язок між вмістом G-SH і інтерферонами І і ІІ типу: G-SH і IFN- (r= 0,883), G-SH і IFN- (r= 0,953). Таким чином, порушення у системі інтерферону (у вигляді зниження інтерфероногенезу) перебігають на фоні зростаючого дисбалансу в системі ПОЛ-АОС. В результаті проведених досліджень встановлено, що в ротовій рідині дітей з ГГС мало місце зниження рівня IL-12 в прямій залежності від перебігу захворювання – на 8,5 %, 21,6 % і 39,6 % при легкому, середньотяжкому й тяжкому перебігу. Вміст IL-4 і IL-10 також змінювався в залежності від перебігу ГГС, проте зв’язок був зворотнім. Так, при легкому перебігу вміст IL-4 і IL-10 збільшився в 1,6 рази й 1,4 рази, при середньотяжкому перебігу – в 2,3 рази й 2,1 рази, при тяжкому перебігу – в 3,5 рази і 2,9 рази відповідно. При проведенні статистичного аналізу встановлено прямий виражений кореляційний зв'язок між рівнем IL-12 і IFN- (r = 0,863) і зворотній кореляційний зв’язок між вмістом IL-12 і IL-4 (r = -0,963), IL-12 і IL-10 (r =    -0,983), що свідчить про взаємовплив цих цитокінів: високий рівень IL-4 і IL-10 при ГГС гальмує синтез ІL-12 і IFN-, що перешкоджає формуванню Th1-залежної імунної відповіді, сприяє розвитку дефектної реакції імунної системи організму дитини у відповідь на проникнення і подальшу реплікацію HSV. У дітей з ГГС виявлені певні порушення субпопуляційного складу лімфоцитів, які характеризувалися зменшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3+), зниженням вмісту Т-хелперів (CD4+), підвищенням кількості Т-супресорів (CD8+). Внаслідок цього відбувався зсув імунорегуляторного індексу (CD4 / CD8), переважно за рахунок зниження кількості CD4+. Також встановлено зменшення кількості NK-клітин (CD16+ та CD56+-лімфоцити). Тобто, у обстежених дітей з ГГС встановлено дефіцит всієї Т-ланки, який поглиблюється у міру зростання тяжкості перебігу хвороби. Як наслідок означених змін відбувалася активація гуморальної 



 7 ланки імунітету, що проявлялося В-лімфоцитозом і супроводжувалося проявами запального процесу різного ступеня вираженості. Підвищення вмісту CD20+ призводило до зниження показника співвідношення Т / В-лімфоцитів. Тобто, у дітей до 3-х років ГГС розвивається на фоні імунологічної недостатності, що особливо виражено при тяжкому перебігу хвороби. Отже, в результаті проведених досліджень у дітей з ГГС встановлені значні зміни з боку як метаболічних процесів, так й імунної системи, які відбуваються у відповідь на проникнення HSV, яке сприяє інтенсифікації реакцій ВРО. На початку розвитку хвороби глутатіонова протиперекисна система є здатною нейтралізувати ці токсичні речовини, але в умовах високої репродукції HSV розвивається недостатність у системі антиоксидантного захисту, ступінь вираженості якої залежить від тяжкості перебігу хвороби, виникає дисбаланс у системі ПОЛ-АОС із зсувом у бік ПОЛ. Такі зміни призводять, в свою чергу, до порушення цілісності клітинних мембран не лише СОПР, але й імунокомпетентних клітин. Порушення в імунній системі проявляються насамперед недостатністю в системі інтерферону, порушенням рівноваги у цитокіновій системі, змінами субпопуляційного складу лімфоцитів, що в свою чергу призводить до подальшого прогресування патологічного процесу. При оцінці ефективності запропонованого лікування дітей з ГГС встановлено, що застосування комплексу засобів покращує перебіг гострого герпетичного стоматиту, призводить до скорішого усунення клінічних прояв стоматиту (на 21,5 %) та скорочення тривалості хвороби (на 2,5 дні у порівнянні з традиційною терапією). Бактеріологічні дослідження матеріалу зі СОПР дітей з ГГС після лікування показали, що в основній групі збільшувалася кількість дітей, в яких висівалися Str. mitis (на 33,3 %), Lactobacillus (на 36,4 %), зменшувалася кількість дітей, в яких висівалися Str. pyogenes (на 9,1 %), S. aureus (на 24,3 %), S. epidermidis (на 33,3 %). В основній групі в 2,3 рази збільшилась 



 8 кількість дітей з ознаками дисбіотичного зсуву, частіше діагностували дисбіоз І-ІІ ступеня (у 36,3 дітей), зменшилась кількість дітей з ознаками дисбіозу ІІІ-IV ступеня (на 30,2 %). Вивчення показників системи ПОЛ-АОС показало нормалізацію досліджуваних показників в обох групах, проте більша динаміка змін була різною. Так, вміст МДА зменшився у дітей групи порівняння на 33,3 %, а у дітей основної групи – на 42,3 %, рівень ДК зменшився на 38,7 % й 49,8 % відповідно. Активність ГР і рівень G-SH в групі порівняння збільшився на 40,8 % й 68,9 %, тоді як в основній групі – на 71,9 % й в 2,2 рази відповідно (р < 0,05). При дослідженні показників системи INF також була виявлена позитивна динаміка у всіх дітей з ГГС, яка відрізнялася в групах спостереження. Вміст сироваткового INF збільшився у дітей групи порівняння на 12,8 %, у дітей основної групи – в 3,4 рази, перебільшуючи в 2,4 рази показники здорових дітей. вміст IFN- й IFN- також збільшилися: на 19,9 % і 62,4 % у групі порівняння, на 63,1 % й в 2,4 рази відповідно в основній групі, що свідчить про активацію інтерфероногенезу, більш виражену у дітей основної групи. Проведене комплексне лікування дітей з ГГС відбилося й на їх імунологічному стані. Так, відбулося збільшення вмісту IL-12 на 19,9 % у групі порівняння та на 51,4 % в основній групі, наближаючись до показників здорових осіб. Вміст IL-4 та IL-10 зменшився в групі порівняння на 44,3 % й 24,4 %, а в основній групі – в 2,7 рази та в 2,6 рази відповідно, що свідчить про адекватну імунну реакцію і захист організму дітей з ГГС в цілому від дії HSV під впливом пропонованого лікування. Дослідження кількості лейкоцитів і субпопуляційного складу лімфоцитів свідчить про те, що запропоноване лікування дітей з ГГС сприяє збільшенню числа CD3+-, CD4+-, CD16+- та CD56+-лімфоцитів при одночасному зменшенні CD8+- та CD20+-лімфоцитів, що свідчить про 



 9 відновлення активності клітинної ланки імунної відповіді у дітей і позитивно відображається на перебігу хвороби. Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що використання запропонованого комплексного лікування дітей з ГГС сприяє покращенню самопочуття хворих, скороченню тривалості інтоксикаційного синдрому, лімфаденопатії, скорішому початку епітелізації ушкоджених ділянок СОПР і шкіри, призводить до нормалізації системи ПОЛ-АОС, інтенсифікації інтерфероногенезу, сприяє розвитку збалансованої імунної реакції організму хворих у відповідь на втручання і подальшу реплікацію HSV. Ключові слова: гострий герпетичний стоматит, діти, патогенез, комплексне лікування.  SUMMARY  Grishakova A.N. Optimization of treatment of acute herpetic stomatitis in children. – Qualifying scientific work as a manuscript.   Thesis for scientific degree of candidate of medical sciences (PhD) on a specialty 14.01.22  «Stomatology» (221 – stomatology). – Odesa National Medical University of the Health Ministry of Ukraine; State Establishment «Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Odessa, 2017.   A total of 159 children (76 boys and 83 girls) with acute herpetic stomatitis (AHS) with mild, moderate and severe forms of the disease aged from 6 months to 3 years old who received treatment at the Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine (Odessa) and the City Clinical Infectious Diseases Hospital of Odessa city. The control group 



 10 consisted of 30 healthy children of the same age, in which, during the 3 months prior to the survey, no infectious diseases were observed. To evaluate the effectiveness of the proposed treatment and prevention complex, 65 children with severe forms of acute herpetic stomatitis were selected, which were divided into 2 groups: the comparison group (32 children) and the main group (33 children). Children of the comparison group for the treatment of AHS prescribed common therapy, which included the use of herpesvirus, broad-spectrum antibiotics, antihistamines (clarithine). The children of the main group prescribed a well-grounded and pathogenetically directed complex of therapeutic and prophylactic means, consisting of combined application of groprinozine (in the form of syrup, daily dose of 50 mg/kg body weight for 3 doses, 10 days) and laferobionum (in the form of rectal suppositories, by 500000 ОD twice a day, 7 days), probiotics of bifidumbacterin (for 1 package 3-4 times a day, 3 weeks); additional local application of the prebiotic adaptogen kvertulina (in the form of a gel, applying to oral mucosa 2 times a day), alcohol-free alixary "Lizomycoid" (1 tsp ¼ cup water, treatment of 2 times a day) and antioxidant Katomas (in the form of applications on oral mucosa 3 times a day); in the presence of skin rash - application of antiviral ointment "Acyclovir" (application to the affected skin 5 times a day, 5 days). In both groups, if necessary, detoxification therapy was performed. Analytical, clinical (study of the peculiarities of the lesions of oral mucosa, the course of the disease and evaluation of the effectiveness of the proposed treatment in children with AHS) were used; microbiological (study of the composition of the microflora and the degree of dysbiosis of the cavity of children with AHS); Immunological (assessment of the immune system of children with AHS); biochemical (evaluation of the activity of enzymes of oral liquid and serum and the state of non-specific resistance of the oral cavity of children with AHS), statistical (analysis, determining the validity and reliability of the results) methods of research. 



 11 In the examination of 159 children with AHS, the mild course of the disease was diagnosed in 13 children (8.1%), moderate - 81 children (51%), severe cases - in 65 children (40.9%). Before the appearance of a rash on the mucous membrane, the parents pointed to laziness, decreased appetite or refusal of food, capriciousness, poor sleep in children. It should be noted that such clinical manifestations were observed in all groups of children with AHS. Among the general clinical manifestations in children with AHS, fever, signs of intoxication, lymphadenitis, and in severe course - nausea, vomiting, sleep disturbances. Among the local manifestations of stomatitis, isolated or grouped painful elements of the rash in the form of vesicles were identified, the number and localization of which depended on the severity of the course of the disease, symptomatic gingivitis with bleeding gums. In the general blood analysis of children with a moderate duration of AHS, moderate leukopenia, lymphoma, monocytosis, acceleration of erythrocyte sedimentation rate, severe leukopenia, shift of leukocyte formula to the left, isolated plasma cells, and significant acceleration of erythrocyte sedimentation rate were noted during severe course. Microbiological studies revealed significant changes in the composition of the microflora of children with AHS from indicators of healthy children. In the mild АНS, the changes were negligible and characterized, mainly, by the decrease in the content of Streptococcus mitis, Lactobacillus and Candida albicans. With moderate and severe AHS, there was a significant decrease in the content of Streptococcus mitis and Lactobacillus. More significant differences in the detection frequency were noted in the study of Lactobacillus. Yes, these lactic acid bacteria were found in 23.4% of children with moderate duration and only in 10.8% of children with severe AHS, which was, respectively, 3.8 and 8.3 times less than in healthy children. Attention is drawn to the emergence of Streptococcus pyogenes in children with moderate to severe AHS and to a significant increase in the incidence of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. Reducing 



 12 the frequency of detection of nonpathogenic Corynebacterium was accompanied by individual cases of the appearance of representatives of anaerobic flora - Clostridium. The degree of dysbiosis of the oral cavity depended on the severity of the course of AHS: in children with mild progress, signs of dysbiotic shift prevailing, with severe illness in 72.3%, marked manifestations of III or IV degree of oral dysbiosis. The evaluation of the results of biochemical studies of oral fluid in children with AHS revealed a certain imbalance in the system of LP-AР, the degree of which also depended on the severity of the disease. Thus, with the gentle flow of AHS, the MDA content in the saliva of children increased by 1.2 times, with a moderate height - 1.6 times, and with severe course - 1.9 times. DK content also increased by 16.1%, 33.7% and 2.1 times respectively. The deficiency of the antioxidant defense system is evidenced by G-SH and GR levels in children with various degrees of severity. With the gentle flow of AHS, the content of the recovered glutathione equivalents in children's saliva was reduced by 1.3 times, with a moderate intensity of 1.5 times, with severe course - almost 2-fold. Decreased activity of GR occurred at 23.1%, 37.5% and 2.3 times in children with AHS, lung, moderate and severe, respectively. Consequently, the intensification of lipid peroxidation processes, in our opinion, is one of the central parts of the formation of pathological changes in oral mucosa cells in the AHS and needs correction. In the study of the state of the IFN system, a tendency towards a decrease in serum IFN in children with AHS was found to be directly related to the severity of the disease. The level of IFN-α in children with mild GCS did not differ significantly from healthy children, although it was lower by 16.7%. With a moderate and severe course of the disease, the level of IFN-γ was significantly lower by 33.4% and 41.2%. 



 13 The level of IFN-γ was similar to that of IFN-α: the rate decreased as the pathological progression progressed, however, the IFN-γ content decline was more progressive than IFN-α and was observed in all groups of children with AHS. Thus, there was a decrease in the level of IFN-γ in patients with mild AHS course in 1,3 times, in patients with moderate GCS - almost 2-fold, in patients with severe AHS - 2.5 times in comparison with healthy subjects. It should be noted that in all examined children, the prevalence of IFN- α over IFN-γ was observed. The statistical studies conducted revealed a reciprocal correlation between the content of blood vessels in the serum and the content of IFN- α (r = -0.963), DK and IFN-γ (r = -0.953); the concentration of MDA and IFN- α (r = -0.833), MDA and IFN-γ (r = -0.923). A reverse correlation between the content of G-SH and the interferons I and II type: G-SH and IFN- α (r = 0.883), G-SH and IFN-γ (r = 0.953) were also revealed. Thus, disturbances in the system of interferon (in the form of decrease in interferonogenesis) run against the backdrop of growing imbalance in the system of LP-AP. As a result of the conducted research, it was found that in the mouth of children with AHS there was a decrease in the level of IL-12 in direct relation to the course of the disease - by 8.5%, 21.6% and 39.6%, with mild, moderate and severe course. The content of IL-4 and IL-10 also varied depending on the course of the AHS, but the link was reversed. Thus, the less severe the contents of IL-4 and IL-10 increased 1.6-fold and 1.4-fold, with moderate flow - 2.3 times and 2.1 times, if severe - 3.5 times and 2.9 times respectively. In conducting statistical analysis expressed a direct correlation between the level of IL-12 and IFN-γ (r = 0,863) and inverse correlation between the content of IL-12 and IL-4 (r = -0,963), IL-12 and IL-10 (r = -0,983), indicating that the interplay of these cytokines, the high level of IL-4 and IL-10 in the AHS inhibits the synthesis of IL-12 and IFN-γ, which prevents the formation of Th1-dependent immune response promotes defective reaction of the immune system of the child's body in response to penetration and subsequent replication of the HSV. 



 14 Children with AHS identified certain violations subpopulation composition of lymphocytes, which are characterized by a decrease in total T cells (CD3 +), reduction of T-helper cells (CD4 +), increase the number of T-suppressor (CD8 +). As a result, there was a shift in the immunoregulatory index (CD4 / CD8), mainly due to reduced CD4 + count. Also, a decrease in the number of NK cells (CD16 + and CD56 + lymphocytes) has been established. That is, in the examined children with AHS there is a deficiency of the entire T-link, which deepens with increasing severity of the course of the disease. As a result of the aforementioned changes occurred activation of humoral immunity, B-lymphocytosis was shown and was accompanied by signs of inflammation of different severity. Increasing the CD20 + content resulted in a decrease in the T / B-lymphocyte ratio. That is, in children under 3 years of age, AHS develops against the backdrop of immune deficiency, which is especially pronounced in the course of the illness. Consequently, as a result of studies conducted in children with AHS, there are significant changes in both metabolic processes and the immune system that occur in response to the penetration of HSV, which contributes to the intensification of VR reactions. At the beginning of the disease, the glutathione antiviral system is able to neutralize these toxic substances, but in conditions of high reproduction of HSV, a deficiency in the antioxidant defense system develops, the degree of severity of which depends on the severity of the disease, an imbalance arises in the system of LP-AP with a shift to the LP. Such changes, in turn, lead to a violation of the integrity of cell membranes, not only oral mucosa, but also immunocompetent cells. Impairment in the immune system is manifested primarily by insufficiency in the system of interferon, imbalance in the cytokine system, changes in the subpopulation composition of lymphocytes, which in turn leads to further progression of the pathological process. In assessing the effectiveness of the proposed treatment for children with AHS, it has been established that the use of a complex of remedies improves the course of acute herpetic stomatitis, leads to a faster elimination of the clinical 



 15 manifestation of stomatitis (21.5%) and shortened duration of the disease (2.5 days compared to traditional therapy) . Bacteriological studies of the material from oral mucosa of children with AHS after treatment showed that in the main group, the number of children in which sows were sown increased. mitis (by 33.3%), Lactobacillus (by 36.4%) decreased the number of children in which sows were sown. pyogenes (by 9.1%), S. aureus (by 24.3%), S. epidermidis (by 33.3%). In the main group, the number of children with signs of dysbiotic shift increased 2.3 times, the first-grade II-II dysbiosis was more often diagnosed (36.3 children), and the number of children with signs of III-IV grade dysbiosis decreased by 30.2%. The study of the indicators of the LP-AP showed the normalization of the studied indicators in both groups, but the greater dynamics of changes was different. Thus, the content of MDA decreased in children of the comparison group by 33.3%, and in children of the main group - by 42.3%, the level of DC decreased by 38.7% and 49.8% respectively. The activity of GR and G-SH level in the comparison group increased by 40.8% and 68.9%, while in the main group - by 71.9% and 2.2 times, respectively (p <0.05). In the study of indicators of the INF system, positive dynamics was found in all children with AHS, which differed in observation groups. The content of serum INF has increased in children of the comparison group by 12,8%, in children of the main group - by 3,4 times, an increase of 2.4 times the indicators of healthy children. the content of IFN-α and IFN-γ also increased: by 19.9% and 62.4% in the comparison group, by 63.1% and 2.4 times, respectively, in the main group, indicating activation of interferonogenesis, more pronounced in children of the main group. The complex treatment of children with AHS was reflected in their immunological status. Thus, there was an increase in the content of IL-12 by 19.9% in the comparison group and by 51.4% in the main group, approaching the indicators of healthy individuals. The content of IL-4 and IL-10 decreased in the comparison group by 44.3% and 24.4%, and in the main group - by 2.7 times and 



 16 2.6 times respectively, indicating an adequate immune response and protection of the organism children with AHS in general from the effect of HSV under the influence of the proposed treatment. Investigation of the number of leukocytes and the subpopulative composition of lymphocytes suggests that the proposed treatment of children with AHS promotes an increase in the number of CD3 +, CD4 +, CD16 + and CD56 + lymphocytes, while reducing CD8 + and CD20 + lymphocytes, indicating that the activity of the cellular immune answers in children and is positively reflected in the course of the disease. Thus, the conducted studies allow us to conclude that the use of the proposed comprehensive treatment of children with acute herpetic stomatitis contributes to improving the well-being of patients, reducing the duration of intoxication syndrome, lymphadenopathy, early epithelization of damaged areas of oral mucosa and skin, leads to the normalization of the system of LP-AP, intensification of interferonogenesis, promotes the development of a balanced immune response of the body of patients in response to interventions and subsequent replication of the HSV. Keywords: acute herpetic stomatitis, children, pathogenesis, complex treatment.  ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА  1. Гришакова А. М. Зміни у складі мікрофлори слизової оболонки порожнини рота і з боку імунної системи при гострому герпетичному стоматиті у дітей / А. М. Гришакова, В. Я. Скиба, Т. В. Чабан // Інновації в стоматології. – 2015. – № 1. – С. 64-68. Участь здобувача полягає у проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших мікробіологічних досліджень, аналізі отриманих результатів, написанні статті. 2. Гришакова А. Н. Нарушения в системе цитокинов при остром герпетическом стоматите у детей / А. Н. Гришакова, В. Я. Скиба, Т. В. Чабан, 



 17 М. Т. Денисова // Journal of Health Sciences. – 2014. – № 4 (16). – С. 206-214. Участь здобувача полягає у лікуванні ГГС, проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших імунологічних досліджень, аналізі отриманих результатів, написанні статті. 3. Гришакова А. М. Взаємозв’язок порушень у системі перекисне окислення ліпідів – антиоксидантна система та інтерфероногенезу у дітей з гострим герпетичним стоматитом / А. М. Гришакова, Т. В. Чабан // Вісник стоматології. – 2016. – № 2. – С. 53-57. Участь здобувача полягає у проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших лабораторних досліджень, аналізі отриманих результатів, написанні статті. 4. Гришакова А. М. Клінічна ефективність лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей / А. М. Гришакова, Т. В. Чабан, В. Я. Скиба // Вісник стоматології. – 2017. – № 3. – С. 49-64. Участь здобувача полягає в лікуванні дітей з ГГС, проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших імунологічних досліджень, аналізі отриманих даних, написанні статті.  5. Гришакова А. М. Стан і динаміка клітинної і гуморальної ланок імунітету у дітей з гострим герпетичним стоматитом / А. М. Гришакова, В. М. Почтар, Т. В. Чабан // Вісник морської медицини. – 2017. – № 3 (76). – С. 38-43. Участь здобувача полягає у проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших лабораторних досліджень, аналізі отриманих результатів, написанні статті.  6. Гришакова А. М. Особливості лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом / А. М. Гришакова, Т. В. Чабан // Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики: міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 11-12 березня 2016 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 39-41. Участь здобувача полягає у проведенні клінічних досліджень, заборі матеріалу для подальших лабораторних досліджень, аналізі отриманих результатів, написанні тез.  



 18 ЗМІСТ Стор. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………. 20 ВСТУП………………………………………………………………………... 21 РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГЕРПЕТИЧНОГО СТОМАТИТУ У ДІТЕЙ (огляд літератури)…………………………………………………………………. 28 1.1. Сучасні уявлення про патогенез герпетичної інфекції……………….. 28 1.2. Роль деяких цитокінів у формуванні імунної відповіді та біологічні властивості…………………………………………………………………… 34 1.3. Сучасні напрямки лікування хворих на герпетичну інфекцію………. 41 1.3.1. Основні принципи місцевого лікування ГГС у дітей……………… 46 РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………….. 50 2.1. Загальна характеристика обстежених хворих………………………… 50 2.2. Лабораторні методи дослідження……………………………………… 52 2.2.1. Мікробіологічні дослідження……………………………………….. 53 2.2.2. Біохімічні методи дослідження………………………………………. 53 2.2.3. Імунологічні методи дослідження…………………………………… 55 2.3. Статистичні методи досідження………………………………………. 57 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ 58 3.1. Клінічні прояви гострого герпетичного стоматиту у дітей в залежності від тяжкості його перебігу …………………………………… 58 3.2 Особливості складу мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини у дітей з гострим герпетичним стоматитом…………………. 61 3.3. Показники системи ПОЛ/АОС у дітей з гострим герпетичним стоматитом…………………………………………………………………… 66 3.4. Стан інтерфероногенезу і показники цитокінової мережі у дітей з гострим герпетичним стоматитом…………………………………………. 71   



 19 3.5. Стан і динаміка клітинної ланки імунітету у дітей з гострим герпетичним стоматитом…………………………………………………… 80 РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ……………………………. 88 4.1. Клінічна ефективність лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом…………………………………………………………………… 88 4.2. Динаміка змін мікрофлори порожнини рота дітей з ГГС після проведеного лікування……………………………………………………… 90 4.2. Вплив лікування на показники системи ПОЛ/АОС………………….. 95 4.3. Імунологічна ефективність різних засобів лікування у дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту……………………. 98 РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ………………………………………………………………. 116 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 127 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………….. 129 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 130 ДОДАТОК А………………………………………………………………… 147   



 20 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ   АОС – антиоксидантна система ВРО – вільнорадикальне окислення ГГС  – гострий герпетичний стоматит ГР – глутатіонредуктаза ДК – дієнові кон’югати  МДА – малоновий діальдегід ПОЛ – перекисне окислення ліпідів CD – кластер диференціації, комплекс розрізняння  G-SH – відновлений глутатіон HSV – вірус простого герпесу IFN – інтерферон IL – інтерлейкін NK-клітини – натуральні цитотоксичні клітини, натуральні кілери Тс-лімфоцити – Т-цитотоксичні лімфоцити Th–лімфоцити - Т-лімфоцити-помічники TNF – фактор некрозу пухлин  Ts-лімфоцити – Т-лімфоцити-супресори            



 21 ВСТУП  Актуальність теми. Герпетична інфекція являється однією з найпоширеніших вірусних інфекцій в світі. За даними експертів ВООЗ, загальна зараженість герпесвірусами коливається від 50 % до 100 %, що обумовлює соціальну значимість герпесвірусних захворювань. Третина населення Земної кулі хворіє на герпетичну інфекцію, а більше половини таких хворих щорічно переносять декілька атак захворювання, у тому числі такі, що супроводжуються змінами у порожнині рота [5, 11,13, 30, 50, 53, 56, 117, 123]. Особливої гостроти проблема герпетичної інфекції набуває в дитячій стоматологічній практиці, тому що первинне інфікування відбувається ще в ранньому дитинстві. При цьому однією з найчастіших клінічних прояв первинної герпетичної інфекції є гострий герпетичний стоматит (ГГС). Ураження слизової оболонки порожнини рота у таких хворих порою перебігають у тяжкій формі, супроводжуються виникненням частих рецидивів і розвитком асоційованих форм захворювання [11,18, 22, 52, 68, 74, 84, 147]. Проникнення HSV в організм людини і його подальша реплікація ініціюють включення каскаду метаболічних, імунних реакцій, розвиток деструктивних, захисних та репаративних процесів.  Відомо, що перебіг герпетичної інфекції супроводжується порушеннями в імунній системи, розвиток яких залежить від якості імунної відповіді людини на проникнення та ушкоджуючу дію HSV. Характер імунної відповіді залежить від домінуючої участі T-лімфоцитів-хелперів (Th) типів 1 та 2, що різняться за типом цитокінів, які вони продукують. Цитокіни, що синтезуються Th1-лімфоцитами сприяють зменшенню вірусної реплікації та прискоренню клінічного одужання хворих. Цитокіни, які секретуються Th2-лімфоцитами, володіють протилежною дією. Саме дисбаланс у співвідношенні Th1/Th2 – лімфоцитів може бути одним з основних факторів 



 22 в механізмах хронізації та прогресуванні захворювання [9, 28, 42, 61, 129, 131]. У хворих на герпетичну інфекцію виявлено зниження активності NK-клітин, зменшення абсолютної кількості та зниження активності СD3+ та СD4+ лімфоцитів, підвищення кількості циркулюючих імунних комплексів. У таких умовах низького імунологічного контролю не тільки стає неможливим процес елімінації вірусу з організму хворого, але й створюються сприятливі умови для його розповсюдження [59, 67, 80, 107, 120]. Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує активація вільно-радикального окислення (ВРО) і порушення, що відбуваються в системі антиоксидантного захисту. Саме надлишкові продукти пероксидації, які неспроможна нейтралізувати антиоксидантна система  (АОС), чинять ушкоджуючий вплив на біомембрани клітин і їх функціональну активність [45, 57, 65, 66, 69, 99, 134, 141]. Існує певний зв'язок між АОС і імунною системами: компоненти АОС перешкоджають підвищеному радикалоутворенню в імунокомпетентних клітинах і, насамперед, у фагоцитах. Будь-які зміни з боку однієї з цих систем обов’язково призводить до змін в іншій, розвивається вторинний імунодефіцит. Але особливості показників системи ПОЛ-АОС при гострому герпетичному стоматиті та їх взаємозв’язок з імунологічними показниками, особливо у дітей раннього віку, висвітлені лише в поодиноких дослідженнях, до того ж, представлені дані порою є суперечними. Останніми роками суттєво збільшився арсенал засобів, призначених для терапії хворих на герпетичну інфекцію, в тому числі й гострий герпетичний стоматит [84], проте не завжди висока ефективність загальноприйнятих схем лікування нерідко призводять до значного погіршення фізичного і психічного стану дітей. На наш погляд, детальніше знання основних ланок патогенезу гострого герпетичного стоматиту дозволить підвисити ефективність лікування хворих й прискорити їх повну реабілітацію 



 23 Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»: «Дослідити порушення процесів мінералізації та колагеноутворення у порожнині рота при стоматологічній патології та удосконалити методи ранньої діагностики та корекції цих порушень»  (Шифр НАМН 098.16, № ДР 0116U004300). Здобувач є співвиконавцем окремих фрагментів зазначеної теми. Мета дослідження – підвищення ефективності лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей шляхом розробки і використання обґрунтованого комплексу етіопатогенетичних засобів на підставі вивчення основних патогенетичних ланок захворювання.   Для досягнення мети дослідження були поставлені наступні завдання: 1. Вивчити склад мікрофлори в ротовій порожнині у дітей з гострим герпетичним стоматитом залежно від тяжкості перебігу хвороби. 2. Визначити вміст продуктів перекисного окислення ліпідів та показники ферментів антиоксидантного захисту у сироватці крові дітей з гострим герпетичним стоматитом у дітей залежно від тяжкості перебігу хвороби. 3. Дослідити показники клітинного і гуморального імунітету у дітей з гострим герпетичним стоматитом залежно від тяжкості перебігу хвороби. 4. Визначити взаємозв’язок між показниками перекисного окиснення ліпідів, ферментів антиоксидантного захисту, імунної системи у дітей з гострим герпетичним стоматитом залежно від тяжкості перебігу хвороби. 5. Оцінити ефективність запропонованого комплексного лікування дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту. Об’єкт дослідження – гострий герпетичний стоматит.  Предмет дослідження – обґрунтування та оцінка ефективності комплексу засобів для лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей.  Методи дослідження: аналітичні – для визначення мети та завдань дослідження; клінічні – для вивчення особливостей уражень слизової 



 24 оболонки порожнини рота та оцінки ефективності запропонованого лікування у дітей з ГГС; мікробіологічні – для вивчення складу мікрофлори та ступеня дисбіозу порожнини рота дітей з ГГС; імунологічні – для оцінки стану імунологічної системи дітей з ГГС; біохімічні – для оцінки активності ферментів ротової рідини і  сироватки крові та стану неспецифічної резистентності ротової порожнини дітей з ГГС; статистичні – для обробки результатів дослідження та визначення обґрунтованості й достовірності отриманих результатів. Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані про особливості складу мікрофлори слизової оболонки порожнини рота у дітей з гострим герпетичним стоматитом в залежності від тяжкості перебігу хвороби. Уточнено наукові дані про те, що зміни, які відбуваються у субпопуляційному складі лімфоцитів, з боку окремих цитокінів, разом із недостатністю інтерфероногенезу призводять до формування імунодефіцитного стану у дітей з гострим герпетичним стоматитом. Підтверджено наукові дані про те, що пригнічення інтерфероногенезу є наслідком негативних процесів, які відбуваються в результаті реплікації вірусу та активації перекисного окислення ліпідів  в організмі хворих. Вперше комплексно досліджено показники перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної, імунної систем у дітей з гострим герпетичним стоматитом та виявлено взаємозв’язок між показниками системи ПОЛ/АОС, імунної системи і тяжкістю перебігу гострого герпетичного стоматиту. Показано, що порушення в системі інтерферону (у вигляді зниження інтерфероногенезу) перебігають на фоні зростаючого дисбалансу в системі ПОЛ/АОС, що підтверджується вираженим кореляційним зв'язком між вмістом G-SH та IFN-α (r= 0,883) і IFN-γ (r= 0,953), а також зворотним кореляційним зв’язком між вмістом дієнових конʼюгатів та вмістом IFN-α (r= -0,963) і IFN-γ (r= -0,953); концентрацією МДА та IFN-α (r= -0,833) і IFN-γ (r= -0,923). 



 25 В результаті проведених досліджень встановлено певний дисбаланс в системі ПОЛ/АОС у дітей з гострим герпетичним стоматитом, ступінь  порушень яких залежить від вираженості клінічних ознак герпетичного стоматиту і тяжкості перебігу, про що свідчить  збільшення рівня дієнових конʼюгатів у хворих з легким перебігом стоматиту в 1,2 рази порівняно із здоровими дітьми, у хворих з тяжким перебігом стоматиту – в 2,1 рази. Доведено, що однією з причин накопичення токсичних продуктів пероксидації є пригнічення функціональної спроможності глутатіонової протиперекисної системи, активність якої зменшується в залежності від тяжкості стоматиту (на 23,6 % легкому перебігу стоматиту, на 37,5 % при середньотяжкому перебігу, на 56,5 % при тяжкому перебігу захворювання).  Вперше показано, що використання патогенетично обґрунтованого лікувально-профілактичного комплексу дітьми із тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту сприяє зниженню інтенсивності процесів вільнорадикального окислення ліпідів (на 18,1 % у порівнянні з традиційним лікуванням), відновлення функціональної активності глутатіонової протиперекисної системи (збільшення на 30,2 %), інтерфероногенезу (до рівня здорових дітей), усунення дисбалансу основних регуляторних цитокінів (збільшення числа CD3+, CD4+, CD16+ та CD56+ лімфоцитів при одночасному зменшенні CD8+ і CD20+ лімфоцитів), сприяє розвитку збалансованої імунної реакції організму хворих у відповідь на втручання і подальшу реплікацію HSV. Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано та впроваджено в практику спосіб лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей, який полягає у сполученому застосуванні противірусних й імуномоделюючих засобів гропринозину та лаферобіону, пробіотику біфідумбактерину, десенсибілізуючого засобу кларітину;  додатковому місцевому застосуванні пребіотичного адаптогену квертуліну (у вигляді гелю), безспиртового еліксиру «Лізомукоїд» й антиоксиданту катомасу; за 



 26 наявності висипань на шкірних покривах – застосування противірусної мазі «Ацикловір». Вперше показано, що застосування запропонованого комплексного лікування покращує перебіг гострого герпетичного стоматиту, призводить до скорішого усунення клінічних прояв стоматиту (на 21,5 %) та скорочення тривалості хвороби (на 2,5 дні у порівнянні з традиційною терапією). Результати роботи впроваджені в лікувальну практику клінічних відділів ДУ «ІС ЩЛХ НАМН», стоматологічних поліклінік м. Одеси, м. Харкова та м. Дніпра. Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі Одеського національного медичного університету, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Харківської медичної академії післядипломної освіти, на курсах інформації і стажування в ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. Одеса. Особистий внесок здобувача. Автором проведено аналіз наукової літератури з обраної теми, патентно-інформаційний пошук, самостійно проведено комплексне обстеження здорових осіб й лікування хворих. Разом з науковим керівником сформульовано мету і завдання дослідження, обрані адекватні методи дослідження, сформульовані основні висновки й рекомендації роботи. Дисертантка приймала участь у виконанні біохімічних, імунологічних, мікробіологічних досліджень, самостійно здійснила статистичну обробку отриманих результатів та провела їх аналіз, впровадила результати наукових досліджень у клінічну практику. Клінічні дослідження проведені на базі КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» м. Одеси та у відділенні стоматології дитячого віку ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», м. Одеса. Імунологічні дослідження проведені на базі КУ "Одеський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом", біохімічні й мікробіологічні – в  лабораторіях КУ «Міська клінічна інфекційна лікарня» м. Одеси. 



 27 Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації представлені та обговорені на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методи лікування зубо-щелепних аномалій. Профілактика основних стоматологічних захворювань при ортодонтичному лікуванні» (Одеса, 2011); міжнародній науково-практичній конференції «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» (Дніпро, 2016); науково-практичній конференції «Профессиональное здоровье работников транспорта как составляющая общественного здоровья в Украине» (Одеса, 2017). Публікації. За матеріалами роботи надруковано 6 наукових робіт, з яких 5 статей (4 статті у наукових фахових виданнях України, у стаття у науковому виданні Польщі), 1 тези доповіді на науково-практичній конференції. Об’єм та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 148 сторінках принтерного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, 3-х розділів власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаної літератури (164 джерела, з яких 58 написано латиницею) та додатку. Робота містить 16 таблиць, ілюстрована 16 рисунками.   



 28 РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ПАТОГЕНЕЗ ТА ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ГЕРПЕТИЧНОГО СТОМАТИТУ У ДІТЕЙ (огляд літератури)  1.1. Сучасні уявлення про патогенез герпетичної інфекції  Захворювання СОПР в структурі стоматологічних захворювань займають незначне місце, а проблема їх профілактики та лікування являється  актуальною як для теоретиків, так і практичних лікарів. В останні роки відмічається тенденція до росту захворюванності, що повязане з баготьма факторами [14, 85]. Герпетична інфекція займає ведуче місце серед захворювань в дитячому віці, що повязано не тільки з широким росповсюдженням віруса простого герпеса, а также з особливостями становлення імуної системи дитячого організму. Гострий герпетичний стоматит (ГГС), як гостре контагіозне непідконтрольне захворювання протікає з явищами загального токсикозу та досить часто переходить в хронічну форму [85, 156]. Якщо етіологія госторого герпетичного стоматиту в порожнині рота не визиває сумніву, то патогенез вивчено недостатньо, недостатньо обгрунтовано патогенетичне лікування цих хворих.  Причиною розвитку гострого герпетичного стоматиту є альфа-віруси, що містять ДНК, із сімейства Herpesviridae. В експерименті встановлено, що синтез вірусних білків починається вже через 2 години після зараження. У періоді латенції вібріони находяться у нервових клітинах регіональних гангліїв, що супроводжується втратою оболонки. Віріони, які не мають оболонки здатні довічно персистувати у нервових клітинах в неактивному стані. Реактивація можлива під впливом провокуючих факторів, таких як зниження імунологічної реактивності, переохолодження, загострення 



 29 хронічних захворювань, медичні маніпуляції, стрес та ін. [5, 7, 9, 15, 55, 138, 140, 148].   За основними генетичними та антигенними властивостями віруси поділяються на 1 і 2 типи. Геном HSV-1 і HSV-2 приблизно мають 50 % гомологічної генетичної інформації. При чому, гомологічні фрагменти розподілені рівномірно по всьому геному [14, 15, 147, 157].  Інфікування HSV-1 (орофаціальний штам) частіше відбувається в перші 3 роки життя людини. В Україні HSV-1 у дітей раннього віку виявляється у формі вірусоносійства в 24,7 % випадків, а у 9,9 % дітей реєструється гострий перебіг хвороби [12, 18, 72, 158].  Інфекції, спричинені HSV, характеризуються різноманітністю клінічних проявів, обумовлених типом збудника, локалізацією і поширеністю ураження, чутливістю до проведеної терапії, а також глибиною імунологічних порушень, що супроводжують інфекційний процес. На сьогодні герпетична інфекція розглядається як серйозне інфекційне захворювання зі складним патогенезом [19, 102, 125, 132, 155]. Своєрідність клініки і перебігу захворювання пов’язані з біологічними особливостями HSV: - короткий цикл реплікації; - виражена цитопатогенна дія - HSV уражує насамперед клітини ектодермального походження – шкіру, слизові оболонки і нервову тканину. Крім того, мішенями для HSV є клітини печінки, крові (лімфоцити, еритроцити, тромбоцити) і ендотелій судин; - утворення безоболонкових L-часток, у такій формі вірус персистує у паравертебральних нервових гангліях і залишається недоступним для імунної системи; - здатність до інтеграції у геном клітини, ДНК вірусу вбудовується у геном зараженої клітини, що являється одним з механізмів розвитку латентної інфекції і може привести до її злоякісної трансформації; 



 30 - імунотропна активність, вірус спричиняє виражену імуносупресію, що пов’язано з ураженням Т-лімфоцитів, макрофагів, порушенням реакції антитіл-залежної цитотоксичності, пригніченням активності інтерферону і комплементу, що дозволяє HSV «вислизати» від відповідних реакцій імунної системи, які стримують реплікацію вірусу [61, 73, 126, 146].  Вивчення патогенезу герпетичної інфекції показало, що існують різні форми взаємодії вірусу з організмом людини залежно від тривалості перебування збудника в останньому. По-перше, у зв’язку з нетривалою присутністю вірусу в організмі людини інфекційний процес може перебігати або в гострій (короткий інкубаційний період з наступним розвитком характерних симптомів), або в інаппарантній (безсимптомній) формі. По-друге, тип взаємодії обумовлений тривалою персистенцією вірусу в організмі людини і проявляється трьома основними формами інфекції: латентною (безсимптомна персистенція збудника, коли порушується повний цикл репродукції вірусу і він знаходиться у клітинах людини у вигляді субвірусних часток; або хронічною (персистенція вірусу маніфестується клінічною симптоматикою захворювання протягом тривалого часу); повільною вірусною інфекцією, що характеризується тривалим інкубаційним періодом із наступним повільним прогредієнтним перебігом, з розвитком тяжких клінічних симптомів і, порою, смертю хворого [7, 42, 44, 117].   В області вхідних воріт HSV адсорбується на клітинній мембрані і його ДНК проникає у клітину. Внутрішньоклітинна ДНК ініціює реплікацію вірусних часток. Віріони, що сформувалися покидають клітину і контактно уражують оточуючу тканину. Вважається, що із вогнищ первинної локалізації вірус рідко потрапляє у лімфатичні вузли і в кров, обумовлюючи вірусемію.  У випадку розвитку генералізованого варіанта вібріони, які реплікують у клітині, ушкоджують її і потрапляють у лімфатичні судини, а потім в кров. З током крові збудник потрапляє у внутрішні органи, спричиняючи їх ураження. В крові швидко накопичуються віруснейтралізуючі і 



 31 комплементзв’язуючі антитіла, але вони не інактивують вірусну ДНК, яка знаходиться усередині клітини. HSV здатний знаходитися в інтегрованому стані у нервових клітинах чутливих гангліїв вегетативної нервової системи. У латентному стані вірус не доступний для дії хіміотерапевтичних засобів. Незалежно від характеру перебігу первинного процесу і незважаючи на утворення специфічних антитіл, вірус герпесу знаходиться у латентному стані довічно [14, 19, 39, 147]. Незважаючи на те, що причини тривалої персистенції вірусу в організмі людини поки до кінця не з’ясовані, можна стверджувати, що імунні механізми контролюють репродукцію HSV і забезпечують його збереження в організмі людини у латентному стані.   Інтерферон здатний пригнічувати реплікацію вірусу, впливаючи не на сам вірус, а на вірусінфіковані клітини. Інтерферон спричиняє специфічне гальмування транскрипції вірусного генома і пригнічення трансляції вірусної мРНК, що попереджає накопичення вірусу у клітинах-мішенях. Розмноження HSV і інтерфероногенез являються взаємовиключними процесами [22, 36, 42, 107, 117].   У механізмах специфічного протигерпетичного захисту основну роль в елімінації вірусів грають клітинні імунні реакції, до каскаду яких, крім цитотоксичних лімфоцитів, залучаються й макрофаги, гранулоцити, тканинні макрофаги.   Серед клітинних імунних реакцій, що супроводжують вірусну інфекцію, провідну роль грають цитотоксичні Т-лімфоцити, які здійснюють антиген специфічний лізис клітин, інфікованих вірусом, а також натуральні кілери (NK-клітини), що викликають спонтанний або антитілзалежний цитоліз вірусінфікованих клітинних мішеней. Макрофаги стають здатними до елімінації вірусу лише після активаційного впливу Т-хелперів І типу [27, 105, 127].  Реакції гуморальної імунної відповіді, опосередковані антитілами, при герпетичній інфекції реалізуються за участю Т-хелперів 2 типу і В-



 32 лімфоцитів. При цьому антитіла, що синтезуються активованими В-лімфоцитами, виконують переважно вірус нейтралізуючу, комплементзв’язуючу функції, забезпечення реакцій антитіло залежної цитотоксичності із залучанням NK-клітин і макрофагів [40, 85, 131].   У розвитку герпетичної інфекції, що проявляється переважно у порожнині рота, велике значення має структура слизової оболонки у дітей в ранішньому віці і активність місцевого тканинного імунітету. Найбільша розповсюдженість ГГС у віці до 3 років може бути обумовлена віково-морфологічними особливостями, які проявляються високою проникністю у цей період гістогематичних бар’єрів і низьким рівнем реакцій клітинного імунітету внаслідок тонкості епітеліального покриву з невисоким рівнем глікогену і нуклеїнових кислот, рихлості і слабкої диференціації базальної мембрани і волокнистих структур сполучної тканини (рясна васкуляризація, високий вміст опасистих клітин з їх низькою функціональною активністю та ін.) [22, 103].  Таким чином, формування імунітету при герпетичній інфекції являється складним і багатокомпонентним процесом, в ході якого клітинна кооперація може порушуватися на різних етапах. Активність макрофагів, характер вірусної інфекції і доставка вірус специфічного антигену В-лімфоцитам визначає резистентність організму до цієї інфекції. Вирішальний вплив на герпетичну інфекцію справляє специфічний клітинний імунітет, опосередкований Т-лімфоцитами. Саме стан клітинного імунітету людини значною мірою визначає характер перебігу герпетичної інфекції, частоту і інтенсивність рецидивів.    Значну роль у патогенезі захворювання грають лімфатичні вузли і елементи ретикулоендотеліальної системи, що узгоджується з послідовністброзвитку клінічних проявів стоматиту. Виникненню елементів ураження на слизовій оболонці порожнини рота передує лімфаденіт різного ступеня вираженості.  



 33   Місцевий імунітет слизової оболонки рота забезпечується складним каскадом реакцій за участю імуноглобулінів, цитокінів, фагоцитів і інших компонентів імунної системи. Порушення, що відбуваються в імунній системі людини незмінно відображаються на стані захисних механізмів порожнини рота, складі мікрофлори  ротової порожнини, сприяє виникненню дисбактеріозу [33, 34, 44, 112, 118]. Мікрофлора ротової порожнини, склад якої набуває змін вже з першого дня хвороби справляє певний вплив на перебіг ГГС. Якщо у здорових дітей склад мікрофлори порожнини рота достатньо різноманітний і включає негемолітичні стрептококи, епідермальний стафілокок, актиноміцети, гемофільни бактерії, анаеробні бактерії та ін. у певних кількісних співвідношеннях, то при ГГС частіше виділяються золотисті стафілококи в асоціації зі стрептококами, кишковою паличкою, грибами Candida [2, 33, 60, 62, 78, 81, 92].  Останніми роками проведені дослідження, які свідчать про те, що якісні і кількісні зміни мікрофлори можна виявити у 60% хворих з ГГС. Зміни біоценозу були обумовлені появою у порожнині рота типової кишкової палички, лактозонеферментуючих представників ентеробактерій, ентерококу, золотистого стафілококу і грибів роду Candida [2, 63]. Інше бактеріологічне дослідження (Р.В. Казакова і співавт., 2002) показало, що у дітей з ГГС аутохтонна мікрофлора висівалася лише в 70,94% випадків. Однак відносно часто і в більшій кількості виділялися нетипові для слизової оболонки порожнини рота дитячого віку патогенне і умовно-патогенні мікроорганізми (золотистий стафілокок, гемолітичний стрептокок, кишкова паличка), причому у ряді випадків відзначені ознаки дисбіозу ІІ-ІІІ, а при тяжкому перебігу ГГС – ІV ступеня. Тому порушення складу мікрофлори порожнини рота, зміни імунного статусу і клінічні прояви ГГС слід розглядати у комплексі, де роль пускового механізму належить будь-якої з цих складових.  



 34 1.2. Роль деяких цитокінів у формуванні імунної відповіді та їх біологічні властивості  За сучасними даними, найскоріше у відповідь на вірусне інфікування організму людини розвиваються ранні цитокінові реакції. Цитокіни являються продуктами імунокомпетентних клітин, беруть участь не лише у формуванні і регуляції захисних реакцій організму, а також у регуляції нормальних фізіологічних функцій. За основним механізмом дії цитокіни можна розділити на: ростові фактори, що контролюють продукцію імунокомпетентних клітин; прозапальні цитокіни, які забезпечують мобілізацію клітин-учасниць запалення; прозапальні цитокіни із альтернативним характером дії, які обмежують розвиток запалення; цитокіни, що регулюють імунну відповідь; цитокіни, які володіють власними ефекторними функціями (противірусною, цитотоксичною). Однак, вище наведене не вичерпує все різноманіття ефектів цитокінів, які здатні контролювати й процеси ангіогенезу, й процеси регенерації, й метаболічні процеси та ін. [6, 16, 17, 28, 46, 54, 119].   Регуляція захисних реакцій цитокінів відбувається не лише в рамках імунної системи, але й шляхом організації захисних реакцій на рівні всього організму за рахунок регуляції розвитку запалення і імунної відповіді. Така функція цитокінів пов’язується з двома основними напрямками біологічної дії цитокінів – захистом від інфекційних хвороб і відновленням уражених тканин. Цитокіни у першу чергу регулюють розвиток локальних захисних реакцій в тканинах за участю різних типів клітин крові, ендотелію, сполученої тканини та епітеліїв. Захист на локальному рівні розвивається шляхом формування типової запальної реакції з її класичними проявами: гіперемією, розвитком набряку, больовим синдромом та ін. [20, 35, 48, 94].   Синтез цитокінів починається під час проникнення у тканини патогенів або порушення їх цілісності, що зазвичай перебігає паралельно. Продукція цитокінів являється складовою частиною клітинної відповіді, пов’язаною із 



 35 розпізнаванням клітинами мієломоноцитарного ряду схожих структурних компонентів різних патогенів – патоген-асоційованих молекулярних патернів. Такими патернами являються ліпополісахариди грамнегативних бактерій, пептидоглікани грампозитивних мікроорганізмів, DNA бактерій. Лейкоцити експресують відповідні рецептори – Toll-рецептори. Після взаємодії мікроорганізмів або їх компонентів з TLR запускається внутрішньоклітинний каскад передачі сигналу, який приводить до посилення функціональної активності лейкоцитів і експресії генів цитокінів [38, 77, 114].   Сьогодні загальновизнаним є існування двох основних типів захисних реакцій: неспецифічного або природного, й специфічного або набутого імунітету. Лейкоцити, дендритні клітини і макрофаги, розташовані на межі тканин і навколишнього середовища розпізнають мікроорганізми за допомогою Toll-подібних рецепторів (TLR). Запалення являється специфічною реакцією на патоген, але залежить від молекулярних структур патогенів і рецепторів, які їх зв’язують під час розвитку запальної реакції. У першу чергу синтезуються IL-1, TNF, IL-6, а також хемокіни. Не менш важливою подією являється синтез дендритними клітинами і макрофагами цитокінів, що ініціюють диференціровку Т-лімфоцитів і розвиток набутого імунітету. Характер відповіді Т-лімфоцитів залежить від особливостей взаємовідносин патогена з клітинами організму і визначає варіант розвитку набутого імунітету, за клітинним або гуморальним типом [41, 85, 106, 133, 152].  Th1 у відповідь на антигенну стимуляцію продукують IFN-, IL-2 i TNF, в той час як Th2 – IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 i IL-13. Th1-лімфоцити захищають організм від внутрішньоклітинних мікробів, а Th2 – перешкоджають розвитку інфекції, яка спричинена глистовою інвазією. В-лімфоцити у відповідь на зв’язування антигену з В-клітинним антигенним рецептором утворюють антитіла, що нейтралізують патоген [41, 90, 109, 127].  



 36  У відповідь на активацію TLR індукується синтез таких важливих цитокінів як IFN І типу (IFN-, IFN-), цитокіни сімейств IL-1 і TNF, хемокінів і IL-12.  Слід відмітити, що цитокіни сімейства IL-12 мають важливе значення у диференціровці Th-клонів і регуляції розвитку різних варіантів імунологічної реактивності, що приводить до переважного розвитку гуморального або клітинного імунітету [26, 109, 135].   За теперішнього часу більшість дослідників вважає, що Th1 і Th2 являють собою альтернативні стани експресії генів і функції CD4+ Т-лімфоцитів. Ключовими факторами що визначають тип імунітету є IL-4 і IFN-. Так, за відсутністю гена IFN- порушується імунна відповідь за клітинним типом, яка підтримується Th1, елімінація IL-4 блокує Th2-залежну гуморальну відповідь [31, 114, 120].  Продукти Th1 і Th2 негативно впливають на активацію протилежних клонів. IL-2 пригнічує проліферацію лімфоцитів, індуковану IL-4, і, навпаки. Цитокіни Th2, в основному IL-4 і IL-10, прямо пригнічують продукцію IL-2 Т-лімфоцитами, експресію -ланцюга рецептора IL-2 на Т-лімфоцитах і -ланцюга на В-лімфоцитах, NK-клітинах і активність NK-клітин. IFN- пригнічує ряд біологічних ефектів, спричинених IL-4: індукцію синтезу антитіл класу Ig E, індукцію експресії CD23 і антигенів гістосумісності, нейтралізує пригнічення IL-4 активації LAK, викликаної IL-2. Різні типи активованих Th синтезують кілька цитокінів, які грають важливу роль у регуляції імунітету [38, 41, 88, 127].  IFN- і IFN- справляють виражений імунорегуляторний вплив: індукують експресію молекул МНІ І класу, модулюють продукцію антитіл, підвищують цитотоксичність Т-лімфоцитів і NK-клітин, інгібують проліферативну активність лімфоцитів, Т-клітинну супресію і сприяють переважній диференціровці Т-хелперів на Th1-лімфоцити. Крім того, IFN- і IFN- захищають активовані Т-лімфоцити або Т-клітини пам’яті від апоптозу, індукують проліферацію CD8+. Доведено, що IFN- і IFN- 



 37 регулюють проліферацію і активацію NK-клітин і їх переміщення у печінку, що підвищує ефективність противірусного захисту. Характер імуномодулюючої активності IFN- і IFN- дозволяє вважати їх важливішими звя’зувальними елементами між природженою і адаптивною імунною відповіддю. На гуморальний імунітет IFN І типу впливають або непрямо, регулюючи розвиток специфічних субпопуляцій Т-хелперів, або безпосередньо на рівні В-лімфоцитів [136, 144, 145].  Продукція IFN- і IFN- позитивно і негативно регулюється різними цитокінами. При цьому, самі IFN- і IFN- справляють виражений вплив на продукцію ряду цитокінів. Доведено, що продукцію IFN- і IFN- у макрофагах людини пригнічують IL-4, 10 і цитокіни, які інгібують функцію макрофагів. Позитивна регуляція продукції IFN- і IFN- може здійснюватися самими IFN І типу, які посилюють експресію один одного, що дозволяє посилювати імунну відповідь проти тих вірусів, які є слабкими індукторами IFN. Крім того, IFN- і IFN- впливають на експресію і функцію IL-12, 15 і IFN- [20, 67, 90].  IL-12 продукується макрофагами і дендритними клітинами для активації NK-клітин і Т-лімфоцитів у імунних реакціях, спрямованих на захист від внутрішньоклітинних патогенів. Однією з найважливіших властивостей IL-12 являється поляризація Th0 на Th1, що пов’язується з індукцією синтезу IFN- Th1-лімфоцитами. За умов відсутності IL-12 формування Th1-залежної проективної імунної відповіді проти  внутрішньоклітинних паразитів і мікробів неможливо. У результаті починає домінувати Th2 імунна відповідь, що призводить до ускладненого перебігу інфекційних захворювань [85, 114, 128].  Синтезований IFN- потенціює, в свою чергу, індукцію синтезу IL-12 макрофагами. NK-клітини, що знаходяться у стані спокою, експресують рецептори для IL-12 і являються його мішенями, які відповідають на дію IL-12 продукцією IFN-. Для NK-клітин характерними є транзиторний синтез 



 38 IFN-, призначений для контролю розвитку інфекції в ранішній стадії. Інші прозапальні цитокіни (IL-1, TNF), що секретуються макрофагами у відповідь на індукцію мікробними компонентами і продуктами являються синергістами з IL-12 в індукції синтезу IFN- NK-клітинами. IL-12 не здатний активувати проліферацію Т і NK-клітин, які знаходяться у стані спокою в периферичній крові, хоча він один або у сполученні з IL-2  підтримує ріст, розповсюдженість і виживання раніше активованих Т-клітин, CD4+ і CD8+, лімфокін-активованих кілерів. IL-12 посилює цитотоксичну реактивність NK-клітин [59, 90, 143].  Цитокіни, які належать до сімейства IL-12, беруть участь у формуванні природного і набутого проти інфекційного імунітету. Ці цитокіни здатні захищати організм людини від інфекцій, в основному викликаних внутрішньоклітинними мікроорганізмами. Так, доведено, що IL-12 грає важливу роль у розвитку імунітету проти M. tuberculosis, M. bovis, L. major, T. gondii, Str. pyogenes, деяких вірусів і, можливо, інших інфекційних агентів. Однак, механізми дії цих мікробних агентів на продукцію цитокінів залишаються недостатньо вивченими. При використанні E. coli, Pseudomonas aeruginosa, St. aureus, Ent. faecalis для дослідження реакцій імунітету встановлено, що такі збудники стимулюють продукцію цитокінів сімейства IL-12 незрілими дендритними клітинами [38, 41, 124, 131].  Відомо, що неконтролюємий синтез IL-12 може викликати надлишкову активацію клітинно-опосередкованої імунної відповіді із розвитком аутоімунної патології.   Фізіологічним інгібітором IL-12 являється IL-10 - продукт Th2-клітин, який є типовим протизапальним цитокіном, що інгібує продукцію не лише IFN-, але й в цілому Th1-відповідь. Тобто, IL-10 є ключовим регулятором імунної відповіді. IL-10 синтезується активованими CD4+, CD8+-лімфоцитами, В-лімфоцитами, опасистими клітинами і активованими ліпополісахаридами моноцитами/макрофагами. Синтез IL-10 моноцитами пригнічується IL-4. Антигенпрезентуючі клітини і лімфоцити являються 



 39 первинними мішенями для IL-10. Прямий ефект н6а ці популяції пояснює значний імуномодулюючий вплив цього цитокіни, включаючи Th1/Th2 баланс. IL-10 інгібує синтез прозапальних цитокінів і реактивних інтермедіатів кисню і азоту макрофагами і моноцитами. Тому IL-10 може викликати зміну спрямованості імунітету, перетворюючи його з Th1 на Th2-залежну відповідь. IL-10 посилює розвиток Th2-клітин шляхом інгібування продукції IFN- Т-лімфоцитами, особливо через супресію синтезу IL-12 [38, 67, 114].  Із активацією Th2 пов’язується здатність IL-10 костимулювати проліферацію і диференціровку В-лімфоцитів, які є необхідними в адекватному захисті організму від кишкових паразитів, нейтралізації бактеріальних токсинів і локальному захисті слизових оболонок. IL-10 попереджає апоптоз і посилює диференціровку В-клітин на плазматичні клітини, що продукують Ig M. Отже, хоча IL-10 у ряді випадків інгібує кооперацію Т- і В-клітин, в цілому він посилює функціональну активацію Th2-лімфоцитів. Також IL-10 активує NK-клітини, сприяє підвищенню їх цитотоксичності [96, 98, 104, 130].   Відомо, що надлишкова кількість IL-10 спостерігається при станах, які супроводжуються зниженням протиінфекційного захисту при хронічних інфекційних захворюваннях.  IFN- синтезується, головним чином, активованими Т-лімфоцитами і NK-клітинами. Серед Т-лімфоцитів синтез і секреція IFN- здійснюється цитотоксичними Т-клітинами і переважно CD4+. Продукція IFN- контролюється кількома факторами, включаючи цитокіни дендритних клітин  IL-12 і IL-18, що активують диференціровку Т-лімфоцитів у напрямку Th1-лімфоцитів. Негативна регуляція синтезу IFN- здійснюється  TGF- [122, 127, 133, 137].  Біологічна активність IFN-, як й інтерферонів інших типів, видоспецифічна. Всі біологічні властивості IFN- можуть бути зведеними до 5 основних функцій: 



 40 1. активація макрофагів, 2. активація NK-клітини, 3. стимуляція експресії антигенів гістосумісності ІІ класу, 4. регуляція синтезу ізотопів імуноглобулінів В-лімфоцитами, 5. пряма антивірусна активність, однак, у IFN- вона нижче, ніж у інтерферонів І типу. Активація макрофагів під впливом IFN- пов’язується із збільшенням показника завершення фагоцитозу, а також з посиленням продукції активних метаболітів кисню і стимуляцією активності NO-синтетази, що приводить до підвищення продукції NO. За рахунок цього зростає здатність макрофагів знищувати внутрішньоклітинні патогени, зокрема T. gondii, мікобактерії, деякі віруси [26, 109, 115]. IFN- також стимулює протипухлинну активність макрофагів, підвищує їх здатність до лізису клітин пухлин. Під впливом IFN- на макрофагах і дендритних клітинах відбувається посилення експресії антигенів гістосумісності ІІ класу, необхідної для ефективнішого їх представлення Th-лімфоцитам, що являється одним з механізмів роботи клітинної ланки імунітету [4, 8, 26, 85]. Наслідки експериментальних вірусних інфекцій на фоні дефіциту IFN- залежать від типу вірусу і не дають остаточної відповіді на питання про роль IFN- у механізмах захисту. У деяких випадках відсутність IFN- призводить до посилення інфекційного процесу, в інших – викликає швидку елімінацію інфекційного агента [9, 12, 88, 90]. IL-4 належить до протизапальних цитокінів і продукується активованими Т-лімфоцитами, базофілами, опасистими клітинами, Тс-лімфоцитами, еозинофілами та ін. Однією з головних функцій IL-4 являється його здатність активувати проліферацію і активність В-лімфоцитів. IL-4 за своїми властивостями інгібує NK-клітини. Також IL-4 здатний регулювати проліферацію і диференціровку Т-лімфоцитів, є одним з важливіших цитокінів, що забезпечують прояву хелперних функцій Т-лімфоцитів 



 41 відносно В-клітин. IL-4 вважається одним з головних регуляторів розвитку алергічних реакцій і алергічного запалення в тканинах у силу здатності посилювати синтез Ig E, а також активувати базофіли і еозинофіли [41, 119, 129]. Цей цитокін грає роль одного з основних негативних регуляторів розвитку реакцій клітинного імунітету, здійснюючи це шляхом прямого придушення імунологічних реакцій, спричинених цитокінами Th1-лімфоцитів. IL-4 блокує й спонтанну, й індуковану продукцію прозапальних цитокінів IL-1, IL-6, IL-8, TNF моноцитами і макрофагами, підвищуючи одночасно продукцію G-CSF i M-CSF цими клітинами [20, 41, 104].  Запальні реакції, обумовлені гострою або хронічною гіперпродукцією цитокінів Th2-лімфоцитів, можуть спричиняти серйозні патологічні зміни в тканинах й при паразитарних інфекціях [116]. Сучасні літератури дані про вміст та біологічні властивості цитокінів у дітей з ГГС є порою розрізненими і суперечними. Тому необхідним є подальше проведення досліджень в цьому напрямку. Важливим, на наш погляд, також є вивчення динаміки рівня представників цитокінової мережі в залежно від тяжкості перебігу ГГС, що дозволить розкрити раніше невідомі ланки патогенезу захворювання й призначати адекватне ефективне лікування хворим.  1.3. Сучасні напрямки лікування хворих на герпетичну інфекцію   Лікування герпетичної інфекції до теперішнього часу залишається складною задачею. Це пов’язано, в першу чергу, із різноманіттям клінічних прояв, розвитком резистентності вірусу до лікарських засобів. Крім того, відзначається зниження специфічних і неспецифічних факторів імунологічної резистентності і сенсибілізації організму хворих [1, 10, 11, 64, 95, 100].  Враховуючи те, що у патогенезі герпетичної інфекції провідну роль грають порушення, що відбуваються в системі імунітету хворих і носять 



 42 неоднорідний характер, їх корекція потребує диференційованого підходу. Враховуючи здатність HSV до персистування в організмі людини протягом тривалого часу лікувальні заходи повинні бути спрямованими на пригнічення репродукції вірусу, формування адекватної імунної відповіді, тривалу підтримку досягнутого ефекту для попередження реактивації процесу у місцях персистенції вірусу [3, 25, 49, 70, 107, 139].  Для ефективного лікування хворих на герпетичну інфекцію, в т.ч. й гострий герпетичний стоматит, необхідно правильно обрати противірусний препарат, його дозу і тривалість лікування, використовувати комбінацію різних ліків. Однак, навіть при використанні сучасних схем терапії гострих проявів герпетичної інфекції не завжди вдається уникнути рецидивування захворювання, а в ряді випадків – досягти нормалізації імунологічних показників у таких хворих [21, 32, 82, 88, 101]. Сьогодні виділяють 2 основні напрямки в загальній терапії герпетичної інфекції: етіотропне лікування (противірусні засоби) і корекція порушень у функціонуванні імунної системи [21, 36, 86, 146]. Слід враховувати, що спектр противірусних хіміопрепаратів, які володіють достатньою активністю і можуть бути використаними при лікування дітей з ГГС віком до 3-х років  обмежений і являє певні труднощі [89]. Найбільш широко використовується група ациклічних нуклеозидів, яка представлена синтетичними аналогами природних нуклеозидів, що вбудовуються у ДНК. Відомо, що при розмноженні HSV створення нового покоління вібріонів починається із синтезу дочірніх ДНК. При цьому ДНК синтезуються переважно із нуклеозидів, які знаходяться у зараженій клітині. Тому під час насичення організму псевдонуклеозидами вони будуть активно використовуватися для утворення дочірніх ДНК, перетворюючи останні на нефункціональні підробки. Пригнічення реплікації вірусів посилюється під час використання аналогів нуклеозидів, що найчастіше повторюються у кінцевих та внутрішніх ланцюгах вірусної ДНК. Отже, будь-яка заміна 



 43 нуклеозидів у ланцюгу ДНК або його розрив  призводить до генетичного порушення або нежиттєздатності ДНК. Саме такий принцип знаходиться в основі сучасної терапії герпетичної інфекції [24, 86, 108]. Сьогодні практичними лікарями використовуються різні синтетичні аналоги нуклеозидів. Найчастіше для лікування хворих на герпетичну інфекцію призначають ацикловір, який має дві основні властивості – високу виборність і низьку токсичність відносно клітин людини.  Недоліком ациклічних нуклеозидів є те, що згідно механізму дії вони пригнічують лише герпесвіруси, які розмножуються і не справляють впливу на їх внутрішньоядерну персистенцію. Це означає, що ефективне разове використання курсу не запобігає можливому рецидиву тієї ж самої герпесвірусної інфекції або нової інфекції, викликаної спорідненими штамами або новим типом герпесвірусу [22, 24]. До того ж відомі несприятливі реакції організму дитини після введення препаратів цієї групи, а саме: нудота, свербіж, печія та ін. До недоліків ацикловіру можна віднести й відносно швидке утворення резистентних мутантів HSV. Найчастіша причина формування стійкості до ацикловіру HSV обумовлена мутаціями в генах тімідинкінази і ДНК-полімерази, а також подвійною мутацією в цих генах. У роботах сучасних дослідників показано, що ацикловіррезистентні штами герпесвірусів можна виявити у 3-10% хворих [12, 21, 22, 151, 153]. Крім того, ацикловір за своєю природою є нуклеозидом, а багато з них мають значну імуностимулюючу активність як відносно клітинного, так й відносно гуморального імунітету. Тому не виключено, що ацикловір, крім противірусного ефекту, справляє й імуностимулюючий вплив. Наведено дані, що свідчать про можливе збільшення тяжкості рецидивів герпетичної інфекції одразу після тривалого курсу використання ацикловіру, що може пояснюватися пригнічення імунної системи [187]. Такі обставини спонукають до активної розробки методів комплексної терапії рецидивуючої герпетичної інфекції. Ефективне лікування герпетичної 



 44 інфекції сьогодні може бути забезпеченим лише за умов використання засобів етіотропної і імунокорегуючої патогенетичної терапії. Переваги комплексного лікування герпетичної інфекції: - сполучене використання протигерпетичних хіміопрепаратів і імунобіологічних засобів забезпечує адитивний або синергідний ефект; - зниження дози противірусного хіміопрепарату, як слідство, зменшення можливості розвитку небажаних ефектів і токсичного впливу на організм хворого; - зниження можливості виникнення штамів герпесвірусу, стійких до даного препарату; - досягнення імунокорегуючого ефекту; - скорочення тривалості гострого періоду хвороби і термінів лікування. Важливою складовою комплексної терапії герпетичної інфекції являються препарати, що володіють імуномоделюючими ефектами. З цією метою застосовується широке коло лікарських засобів, серед яких можна виділити препарати інтерферону та його індуктори, цитомедіни тимусу, імуномодулятори з полівалентною дією та інші імунокорегуючі препарати [24, 88, 110, 111]. Слід враховувати індивідуальні показники імунного статусу хворого, особливості клінічного перебігу та ін. У зв’язку з цим слід підбирати і проводити імунотерапію з урахуванням тяжкості перебігу хвороби, дані противірусного захисту – інтерферонового статусу, субпопуляцій лімфоцитів, показників цитокінової мережі. Імунокорегуюча терапія повинна проводитися з урахуванням індивідуальних порушень клітинного і гуморального імунітету та інтерферонового статусу [36, 56, 61]. Серед групи синтетичних імуномодуляторів останнім часом увагу дослідників привертають похідні пурину. Відомо, що такі засоби здатні модулювати клітинну імунну відповідь і посилювати гуморальну. Це 



 45 відбувається за рахунок безпосередньої стимуляції диференціровки Т-лімфоцитів у Т-кілери і Т-хелпери, а також за рахунок збільшення продукції лімфокінів. Представником цієї групи лікарських засобів є гропринозин, який стимулює диференціровку В-лімфоцитів у плазматичні клітини і посилює біосинтез антитіл. Важливою здатністю препарату є посилення активності NK-клітин – важливіших клітин універсального противірусного захисту. Гропринозин підвищує активність ендогенного інтерферону, хемотаксис і фагоцитоз нейтрофілів, моноцитів і макрофагів. Противірусна активність проявляється пригніченням синтезу РНК і посиленням синтезу лімфоцитарної РНК [24, 86, 88]. Також під впливом гропринозину стимулюється синтез IL-1, мікробіоцидність, експресія мембранних рецепторів та їх здатність реагувати на лімфо генні і хемотаксичні фактори. В результаті чого відновлюється активність імунної системи, значно активується синтез інтерферонів, що сприяє стійкості до інфекції і швидкій локалізації вогнища інфекції. Препарат запобігає послабленню клітинного синтезу РНК і білка в інфікованих клітинах, що є особливо важливим відносно імунокомпетентних клітин. Таким чином, гропринозин стимулює клітинну ланку імунітету, внаслідок чого зменшується вірусне навантаження, скорочується тривалість хвороби. Препарати інтерферону з імунобіологічної точки зору також розглядаються як імуномодулятори, які впливають на процеси диференціровки, рекрутування і функціональну активність ефекторних клітин імунної системи – Т-лімфоцитів і моноцитів/макрофагів [26, 90]. Також відомо, що у дітей перших років життя і дітей, які страждають на хронічні захворювання, продукція ендогенного інтерферону значно знижена. Тому їх доцільно вводити з лікувальною і профілактичною метою готові препарати інтерферону.  Обґрунтованість призначення інтерферонів комплексному лікуванні хворих на герпетичну інфекцію підтверджена результатами досліджень багатьох авторів [24, 56, 100]. За сучасними даними, інтерферони належать 



 46 до цитокінів, володіють противірусною, імуномодулюючою і протипухлинною активністю. Доведено, що система IFN представлена практично в кожній системі організму людини. IFN впливають ні на геном клітини, а через мембранно-рецепторні механізми. При цьому IFN не врятовують заражені вірусом клітини, але індукують механізми противірусного захисту в оточуючих здорових клітинах.  Противірусна дія IFN- здійснюється наступним чином. Після зв’язування із специфічним рецептором клітинної мембрани IFN- індукує синтез ряду функціональних білків, в тому числі олігоаденілатсинтетази, що активує ендорібонуклеазу. Остання, в свою чергу, руйнує ДНК та/або РНК вірусів, пригнічує їх реплікацію. IFN- також значно (в 5-10 разів) підвищує рівень протеїнкінази Р1, в результаті чого зменшується синтез білка та, відповідно, утворення нових вірусних часток. Імуномодулювальний ефект IFN виявляється збільшенням активності природних кілерів, цитотоксичних Т-лімфоцитів, а також підвищенням експресії антигенів HLA І класу. IFN- підвищує фагоцитарну активність макрофагів, посилює специфічну цитотоксичну дію лімфоцитів на клітини-мішені, стимулює утворення антитіл і лімфокінів [26, 55, 90]. Дослідження по використанню інтерферону при гострому герметичному стоматиті торкаються, переважно, місцевого його застосування. Позитивний ефект отриманий при обробці слизової оболонки порожнини рота сумішшю лейкоцитарного інтерферону людини і полівінілпіролідину у вигляді розчину або лініменту на ланоліновій або вазеліновій основі, сумішшю інтерферону з метацилом. Ефективними виявилися мазі на основі IFN- і IFN- з вініліном, а також ультразвукове розпилення людського лейкоцитарного інтерферону [23, 97, 110].  1.3.1. О с н о в н і  п р и н ц и п и  м і с ц е в о г о  л і к у в а н н я  Г Г С  у  д і т е й . Завданнями місцевого лікування при ГГС є: 1) усунення або послаблення хворобливих симптомів в порожнині рота; 2) попередження повторних висипань елементів ураження; 



 47 3) вплив на патогенну асоціативну мікрофлору; 4) прискорення епітелізації елементів ураження [83, 94, 150, 154]. На думку Страхової С.Ю., Дроботько Л.М., препаратом, що відповідає всім принципам місцевого лікування при ГГС, є «Солкосерил дентальна адгезивна паста», яка є комбінацією активних інгредієнтів полідоканолу і солкосерила. Полідоканол має гарну адгезивну здатність до слизової оболонки, його дія в 400 разів перевищує дію прокаїну і в 4 рази дію тетракаїну. Знеболювання настає через 2-5 хвилин і зберігається в середньому до 3,5 годин. Основа пасти залишається на поверхні СОПР до 3-х годин, тим самим поліпшується всмоктування і біодоступність основних компонентів препарату. Плівка, що утворюється, одночасно захищає рану при прийомі їжі. Збереження солкосерила на поверхні рани тривалий час призводить до того, що безводна основа пасти, що складається з желатину, пектину і целюлози, поглинає слину і ранове виділення. Вхідні в основу пасти компоненти набухають, утворюючи адгезивну плівку на поверхні рани, захищають її під час прийому їжі і пиття. Тривала адгезія сприяє виділенню активних компонентів препарату. За думкою авторів, Солкосерил дентальна адгезивна паста володіє найбільш вираженими ранозагоювальними, аналгетичними та захисними властивостями [86]. Запропоновано наступний алгоритм на прийомі у лікарів-стоматологів:  • промити слизову оболонку порожнини рота 0,5-1% розчином перекису водню, 1:6000 розчином перманганату калію, 0,02% розчин фурациліну; • обробка всієї поверхні СОПР противірусною маззю: 5% ацикловір, 0,5% флореналовая, 1% бромнафтохінонова [3, 151]. Противірусними засобами рекомендується обробляти і уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, і області без елементів ураження, тому що ці препарати в більшій мірі дають профілактичний ефект, ніж лікувальний [24, 94]. За такою ж схемою батьки можуть обробляти слизову рота дитини в домашніх умовах: в розпал хвороби – 5-8 разів, в період епітелізації – рідше. 



 48 Після обробки порожнини рота не рекомендується приймати їжу протягом 1-2 годин. У період згасання хвороби провідна роль надається зрошенню порожнини рота слабкими антисептиками і обробка СОПР кератопластичними засобів – масляний розчин вітаміну А і Е, масла шипшини, обліпихи, бета-каротин, солкосерил (гель, мазь, дентальная адгезивная паста), винилин [3]. Завдання місцевого лікування може вирішуватися знеболенням, механічним очищенням нальоту 1% розчином перекису водню з промиванням антисептичними розчинами фурациліну або 0,02 % розчином хлоргексидину. Для видалення некротизованих тканин і очищення слизової оболонки і ясенного краю і зубів від нальоту використовують розчини ферментів: трипсин, хімотрипсин, хімопсін, лізоамідаза та ін. Далі аплікації – масло обліпихи. Дану процедуру автори рекомендують повторювати до 3-х разів в день, аплікації масла – до 6-ти разів й чергувати із застосуванням противірусних препаратів, зокрема Ацикловіру [29]. Для підвищення ефективності лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом було запропоновано використання лікарського препарату «Холісал». Авторами показано, що препарат «Холісал» гель, що володіє знеболюючою, протизапальною, протимікробною дією, прискорює терміни епітелізації при гострому герпетичному стоматиті в середньому на 3 дні і може бути використаний в широкій клінічній практиці у дітей [87, 94]. Доведено ефективність використання у дітей з ГГС «Імудону», який є активним специфічним імуностимулюючим засобом, який значно скорочує терміни епітелізації елементів ураження при ГГС у дітей шляхом корекції місцевого імунітету [88, 94, 113] Застосовують також фізіотерапевтичні процедури – ультрафіолетове опромінення і опромінення гелій-неоновим лазером [94].     



 49 Резюме   Таким чином, огляди літератури свідчать, про те, що 80 % з усіх захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей припадає на ГГС. Дане захворювання зустрічається частіше за інші інфекційні захворювання. За останній час різко зросла кількість хворих на ГГС, особливо в середньотяжкій формі. Багато авторів стверджують, що число нових хворих щорічно зростає більш ніж на 10 %.  Лікування хворих з ГГС представляє певні труднощі і залежить від механізму зараження, форми і тяжкості інфекційного процесу, а також локалізації ураження. Незважаючи на те, що проблемі лікування простого герпесу приділяється достатньо уваги, питання терапії залишаються відкритими. Не враховуються можливості використання комбінацій противірусних препаратів, що мають різну хімічну структуру і принципово різний механізм дії, що може призводити до посилення антивірусного ефекту. На закінчення слід зазначити, що гострий герпетичний стоматит, протікаючи в будь-якій формі, є гострим інфекційним захворюванням і вимагає у всіх випадках уваги з боку педіатра і стоматолога: щоб забезпечити комплексне лікування, виключити контакт хворої дитини зі здоровими дітьми, провести заходи профілактики цього захворювання в дитячих колективах.      



 50 РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ   Для вирішення поставленої мети та завдань досліджень були проведені клінічні, мікробіологічні, клініко-лабораторні та статистичні дослідження.    2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих  Під нашим спостереженням знаходилися 159 дітей з гострим герпетичним стоматитом віком до 3-х років, які проходили лікування в ДУ «Інститут стоматології НАМН України» з легкою, середньою та тяжкою  формою захворювання та міській інфекційній лікарні м. Одеса. За даними Савичук Н.О., 2009,  найбільша вірогідність розвитку гострого герпетичного стоматиту у дітей відповідає віку від 6 міс до 3 років, що обумовлено зникненням материнських антитіл до вірусу простого герпесу 1/2 типу, несформуванням місцевого імунітету слизової оболонки порожнини рота і частими порушеннями її цілісності.  Серед обстежених дітей були 76 хлопчиків і 83 дівчаток. Під час підбору дітей до груп спостереження намагалися включати осіб без супутньої патології, або осіб, у яких супутні захворювання клінічно себе не проявляли. Пацієнти включені в дослідження за випадковою ознакою та інформованою згодою батьків. Контрольну групу склали 30 здорових дітей віком до 3-х років, у яких протягом 3-х місяців до обстеження інфекційні захворювання не спостерігали. Вікові групи формували з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей розвитку дитячого організму. Розподіл обстежених дітей за статтю та віком представлено в таблиці 2.1.        



 51 Таблиця 2.1  Розподіл обстежених дітей за статтю та віком    До 1 року 1-3 роки Всього Абс. % Абс. % Абс. % Діти з гострим герпетичним стоматитом Хлопчики 7 4,4 69 43,4 76 47,8 Дівчинки  11 6,9 72 45,3 83 52,2 Всього 18 11,3 141 88,7 159 100 Здорові діти  Хлопчики 1 3,3 11 36,7 12 40,0 Дівчинки  2 6,7 16 53,3 18 60,0 Всього 3 10,0 27 90,0 30 100,0  Як видно з таблиці 2.1, при наявності ГГС переважали діти віком від 1 до 3 років, на їх долю приходилось 88,7  % випадків. При порівнянні статевої ознаки, кількість хлопчиків і дівчинок була приблизно однаковою в обох групах дітей. Діагноз ГГС встановлювали на підставі даних анамнезу, клінічних проявів захворювання (характер та локалізація елементів уражень СОПР, площа ураження, кількість везикул, тяжкість симптоматичного гінгівіту, лімфаденіт). Підтверджували знайденням у ротовій рідині дітей вірусу Herpes simplex 1 та 2 типу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Тяжкість перебігу ГГС визначали за виразністю ознак токсикозу і характеру уражень СОПР.  32 дітям з тяжким перебігом ГГС, які складали контрольну групу, призначали загальноприйняте лікування, яке включало призначення використання герпевіру, антибіотиків широкого спектру дії, антигістамінних засобів, дезінтоксикаційної терапії. 33 дітям з тяжким перебігом ГГС, які складали основну групу, призначали розроблений патогенетично спрямований комплекс лікувально-профілактичних засобів (табл. 2.2).   



 52 Таблиця 2.2 Комплексне лікування гострого герпетичного стоматиту у дітей Препарат Дозування Терміни Основна дія Загальне лікування Гропринозин  (UA/6286/02/01) у вигляді сиропу, добова доза 50 мг/кг маси тіла за 3 прийоми 10  днів противірусна імуномодулююча Лаферобіон  (UA/13779/01/01) ректальні супозиторії,  по 500000 ОД двічі на день 7 днів противірусна, антимікробна,  імуномодулююча, протизапальна, антипроліферативна Біфідум-бактерін (№ 136/09-300200000) по 1 пакетику 3-4 рази на день 3 тижня пробіотична Кларитин  (UA/2171/02/01) у вигляді сиропу  по 5 мл на добу 1 тиждень антигістамінна Місцеве лікування Квертулін  (№ 05.03.02 - 06/44464) у вигляді гелю нанесення на СОПР 2 рази на добу до повної епітелізації адаптогенна, пребіотична, антиоксиданта, протизапальна Лізомукоїд  (ТУ У 24.5-13903778-37-2005; № 05.03.02-04/29065) 1 ч.л. еліксиру на ¼ склянки води, обробка СОПР 2 рази на день до повної епітелізації антимікробна, протизапальна, противірусна, ранозагоювальна, імуностимулююча, очищувальна Катомас (ТУ У 013903778-81-99; № 05.03.02-06/11539) аплікацій на СОПР 3 рази на день до повної епітелізації кератопластична Ацикловір (мазь) (UA/14085/01/01) нанесення на уражені ділянки шкіри 5 разів на день 5 днів противірусна В обох групах за необхідності проводили дезінтоксикаційну терапію.  2.2. Лабораторні методи дослідження  У всіх обстежених дітей досліджували стан мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини, визначали показники системи ПОЛ/АОС, активність інтерфероногенезу, концентрацію прозапальних та протизапальних цитокінів, субпопуляційний склад лімфоцитів в ротовій рідині та сироватки крові.  



 53 2.2.1. М і к р о б і о л о г і ч н і  д о с л і д ж е н н я . Склад мікрофлори порожнини рота досліджували бактеріологічним методом. У день забору матеріалу діти мали втримуватися від чистки зубів, застосування лікарських препаратів і полоскання порожнини рота. Забір матеріалу для дослідження здійснювали натще або через 2-3 години після їжі з поверхні СОПР стандартним стерильним тампоном транспортної системи «Sarstedit» (Німеччина). Після забору матеріалу тампони поміщали в стерильні пробірки і відправляли в лабораторію для дослідження. Проводили посів отриманого матеріалу на спеціальні живильні середовища фірми «Bio Merieux» (Франція). Культивування матеріалу на поживних середовищах здійснювали у термостаті при температурі 37 °С 3-5 діб, анаеробних культур – мікроанаеростатах фірми «Bio Merieux». Ідентифікацію виділених мікроорганізмів здійснювали загальноприйнятими методами з урахуванням морфологічних, культуральних і біохімічних властивостей. Визначали 4 ступеня дисбіозу мікрофлори порожнини рота (Хазанова В.В. с соавт., 1996): 1 - дисбіотичний зсув - незначне змінення кількості одного виду умовно-патогенного мікроорганізму при збереженні нормального видового складу мікрофлори рота (латентна або компенсована форма);  2 - дисбактеріоз І-ІІ ступеня (субкомпенсована форма), на фоні помірного зниження титру лактобактерій виділяють  2–3 патогенних види; 3 - дисбактеріоз ІІІ ступеня (субкомпенсований), знайдення патогенної монокультури при значному зниженні кількості або повній відсутності представників нормальної мікрофлори; 4 - дисбактеріоз ІV ступеня (декомпенсований), наявність асоціацій патогенних видів бактерій з дріждєподібними грибами. 2.2.2. Б і о х і м і ч н і  м е т о д и  д о с л і д ж е н н я . Оцінку стану процесів ПОЛ проводили за визначенням наступних показників у слині обстежених дітей: концентрація дієнових кон’югатів, малонового діальдегіду, відновленого глутатіону, активність глутатіонредуктази.   



 54 Нестимульовану змішану ротову рідину збирали натще в стерильні пробірки  до сніданку. Для визначення концентрації дієнових кон'югатів (ДК) користовувалися методом І. Д. Стальної [92], який заснований на тому, що стадія утворення вільних радикалів в молекулах поліненасичених жирних кислот супроводжується системою спряжених подвійних зв’язків. Внаслідок цього виникає новий максимум в спектрі поглинання 233 нм.  Проводили центрифугування досліджуваного матеріалу протягом 10 хвилин при 4000 обертів. Надосадову фракцію поміщали в окремі пробірки та додавали 1/10 об’єму дистильованої води. Пробірки двічі струшували, після розшарування відбирали гептанову фазу. До об’ємів 0,5 мл додавали етиловий спирт у співвідношенні 1:5 – 1:10. Вимірювання оптичної густини проби проводили на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 233 нм. За якості контролю використовували 0,1М фосфатний буфер, рН – 7,6.   Величина молярного коефіцієнту екстинції при  = 233 нм для спряжених дієнів поліненасичних жирних кислот дорівнювалася  2,2105см-1м-1. Виражали в нмоль/л.  Концентрацію малонового діальдегіду (МДА) досліджували за методом І. Д. Стальної та Т. Г. Гаришвілі [92], який базується на тому, що при в умовах високої температури в кислому середовищі МДА реагує з 2-тіобарбітуровою кислотою. В результаті цієї реакції утворюється пофарбований триметіновий комплекс з максимумом поглинання 532 нм.  До досліджуваного матеріалу об’ємом 0,2 мл додавали 2,5 мл буферного розчину (рН – 7,4) та 1 мл 17 % розчину три хлороцтової кислоти. Проводили центрифугування проб протягом 10 хвилин при 4000 обертів. Надосадову рідину відбирали в окремі пробірки та додавали 1,5 мл 0,8 % водного розчину 2-тіобарбітурової кислоти. Проби витримували на водяній бані протягом 10 хвилин. Після розвитку рожевого пофарбування їх охолоджували при кімнатній температурі. Оптичну густину вимірювали при 
 = 532 нм на спектрофотометрі СФ-46. Контролем був буферний розчин, рН 



 55 – 7,4. Для розрахунку концентрації МДА використовували молярний коефіцієнт екстинкції, який дорівнювався 1,56105см-1м-1. Отриманий результат виражали в нмоль/л.  Активність глутатіонредуктази (ГР) досліджували за методом               Ф. Є. Путіліної (1982), принцип якого ґрунтується на здатності цього ферменту каталізувати реакцію відновлення окисленого глутатіону з використанням за якості відновлювального еквівалента НАДФН2.  У ході проведення визначення активності ГР використовували інкубаційне середовище (GS-SG, НАДФН2, фосфатний буфер, рН – 6,6), до якого додавали еритроцитарну завись або сироватку крові хворих. Зменшення вмісту НАДФН2 в досліджуваній пробі визначали на спектрофотометрі СФ-46,  = 340 нм з інтервалом 1 хвилина протягом 5 хвилин. Активність ГР виражали в нмоль НАДФН2/хв. на 1 г білка. Принцип метода дослідження вмісту відновленого глутатіону (G-SH)   Ф. Є. Путіліної заснований на тому, що глутатіон реагує з надлишком алоксану. В результаті такої реакції утворюється сполука, яка має максимум поглинання при довжині хвилі 305 нм. Умовно така речовина має назву “алоксан-305”. Кількість утвореного комплексу “алоксан-305” прямо пропорційна вмісту G-SH в пробі. Для визначення кількості G-SH в досліджуваній пробі використовували калібровану криву, побудовану за стандартним розчином G-SH. Отриману концентрацію G-SH виражали в мг/мл слини. 2.2.3. І м у н о л о г і ч н і  м е т о д и  д о с л і д ж е н н я . Імунологічні дослідження проведені з метою вивчення показників інтерфероногенезу, стану та динаміки клітиної ланки імунітету, субпопуляції лейкоцитів в крові дітей з ГГС.  З метою кількісного вивчення цитокінів використовували проточну лазерну цитометрію із застосуванням парамагнітних часток. Метод ґрунтується на поетапному зв’язуванні молекули певного цитокіну з двома типами моноклональних антитіл. Перші антитіла зв’язуються з поверхнею 



 56 парамагнітних полістіролових часток, а другі несуть на собі флуоресцентну метку – фікоеритрин. При подальшому аналізі полістіролових часток на проточному цитофлюорометрі враховували інтенсивність свічення часток, яка корелювала з кількістю зв’язаного цитокіну. Вміст цитокінів у зразках визначали за калібровочною кривою. Чутливість даного метода є надзвичайно високою. Інтенсивність флюоресценції парамагнітних часток прямо корелює з концентрацією необхідного цитокіну в зразку та перевищує фонову флюоресценцію до 1000 разів. За допомогою даної методики можна аналізувати зразки, які містять цитокіни в концентрації від 5 пг до 20 нг в мл.  Для проведення дослідження використовували проточний лазерний цитофлюорометр  FACS Calibrum™ System (виробник Bectom Dickinson) та тест-системи виробника. Кількісне визначення субпопуляцій лімфоцитів здійснювали за допомогою метода проточної лазерної цитометрії з використанням моноклональних антитіл з подвійною меткою. В основі метода знаходиться взаємодія моноклональних антитіл, мічених флуоресцентною меткою з поверхневими антигенами лімфоцитів та наступний аналіз зразків на проточному лазерному цитометрі. Більш точне та інформативне дослідження субпопуляцій лімфоцитів досягається за умов використання антитіл з подвійною меткою. В такому випадку до зразка крові додають одночасно два типи моноклональних антитіл, які несуть на собі різні флуоресцентні барвники (флюоресцин-5-ізотіоцинат та фікоеритрин).  Таким чином, можна диференціювати лімфоцити, які зв’язали на своєї поверхні лише перший тип антитіл, лише другий та обидва типи. Чутливість метода є високою. Інтенсивність свічення позитивних клітин перевищує інтенсивність свічення негативної популяції від 10 разів до 1000 разів. Дослідження здійснювали на проточному лазерному цитофлюорометрі  FACS Calibrum™ System (виробник Bectom Dickinson), користуючись інструкцією та тест-системами виробника.  



 57 2.3. Статистичні методи досідження  Статистичну обробку одержаних результатів здійснювали на персональному комп’ютері з використанням сформованої бази даних обстежених пацієнтів і здорових осіб в програмі Stat Plus 2009. Бази даних формувалися в таблицях Microsoft Exel. Для кожного варіаційного ряду розраховували середню арифметичну (М), середнє квадратичне відхилення (σ), середню помилку середньої арифметичної (m). За допомогою критерію Ст’юдента-Фішера (t) оцінювали вірогідність різниці середніх величин у групах порівняння (р). Для оцінки достовірності різниці якісних ознак між двома незалежними вибірками застосовували метод хі-квадрат (χ2). Для оцінки достовірності різниці ознак між двома залежними вибірками застосовували критерій Вілкоксона. Ступень зв’язку між ознаками оцінювали методом рангової кореляції Спірмена з обчисленням коефіцієнта кореляції (r), враховували характер і силу кореляційного зв’язку. Коефіцієнт кореляції є величиною відносною, здатний приймати значення від - 1 до  + 1, тобто -1 ≤ r ≤ 1. При r >0 зв'язок оцінювали, як прямий, при r <0 – зворотний, при значенні 0 – 0,1 – зв'язок відсутній, при r = 1 – функціональний. Сила зв’язку розцінювалася наступним чином: r <0,3 – слаба, 0,3 ≤ r ≤ 0,7 – помірна, r > 0,7 – виражена.           



 58 РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ  ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ  3.1. Клінічні прояви гострого герпетичного стоматиту у дітей в залежності від тяжкості його перебігу  Серед 159 обстежених дітей з ГГС у 13 (8,1 %) дітей діагностовано легкий перебіг ГГС, у 81 (51 %) дитини – середньотяжкий перебіг ГГС, у 65 (40,9 %) дітей – тяжкий перебіг ГГС (табл. 3.1).  Таблиця 3.1  Розподіл обстежених дітей за віком і тяжкістю перебігу ГГС                  Вік  Перебіг ГГС До 1 року (n=18) 1-3 роки (n=141) Всього (n=159) Абс. % Абс. % Абс. % Легкий перебіг  2 1,2 11 6,9 13 8,1 Середньотяжкий перебіг 9 5,7 72 45,3 81 51,0 Тяжкий перебіг 7 4,4 58 36,5 65 40,9 Низьку питому вагу дітей з легким перебігом ГГС можна пояснити нечастим звертанням батьків за медичною допомогою. До появи  висипу на слизовій оболонці батьки вказували на в’ялість, зниження апетиту або відмову від їжі, капризність, поганий сон у дітей.  Слід відмітити, що такі клінічні прояви спостерігали в усіх групах дітей з ГГС. При легкому перебігу ГГС відзначали підвищення температури тіла у дітей до (7,26 ± 0,21ºС протягом (,81 ± 0,30 днів. Ознаки інтоксикації виражені слабко, у 8 хворих відмічали  збільшення підщелепних лімфовузлів. На фоні гіперемії слизової оболонки порожнини рота спостерігали одиничні або згруповані болісні елементи висипу у вигляді везикул, кількість яких не перевищувала  5. Везикули мали округлу або овальну форму, чіткі границі й ободок гіперемії навколо елементів. Через 1-2 дні больовий синдром був 



 59 менш вираженим, краї і центр елементів ставали «розмитими». Повторного висипу не було. Після епітелізації елементів ще протягом 2-3 днів спостерігалися прояви катарального гінгівіту. Тривалість хвороби не перевищувала в середньому 6,13 ± 0,42 дні (табл. 3.2).  Таблиця 3.2 Основні клінічні ознаки у дітей з гострим герпетичним стоиатитом      Тяжкість перебігу                                     ГГС  Клінічні ознаки Легкий (n=13) Середньо- тяжкий (n=81) Тяжкий (n=65) Всього (n=159) Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Непокій 7 53,8 46 56,8 42 64,6 95 59,7 Відмові від їжі 13 100 81 100 65 100 159 100 Нудота, блювота 1 7,7 8 9,9 19 29,2 28 17,6 Порушення сну 4 30,8 67 82,7 54 83,1 125 78,6 Слинотеча 3 23,1 54 66,7 61 93,8 118 74,2 Лімфаденіт 8 61,5 81 100 65 100 154 96,8 Блідість шкірних покривів 2 15,4 70 86,4 63 96,9 135 84,9 Кровоточивість ясен -  53 65,4 52 80 105 66,0 Локалізація висипу: - слизова оболонка рота  13  100  81  100  65  100  159  100 - носогубний трикутник  2  15,4  23  28,4  35  53,8  60  37,7 - вії, кон’юнктиви  -    6  7,4  7  10,8  13  8,2 - шкірні покриви  -   7  8,6  11  16,9  18  11,32 Температура тіла, ºС 37,26 ± 0,21 37,81 ± 0,73 39,36 ± 0,62    Середньотяжка форма ГГС супроводжувалася чітко вираженим токсикозом і ураженням слизової оболонки порожнини рота протягом всього періоду хвороби. На початку хвороби у  37 (45,7 %) дітей спостерігали катаральну ангіну, у 34 (42,0 %) - симптоми гострого респіраторного 



 60 захворювання, у всіх дітей пальпували збільшені, болісні підщелепні лімфовузли, у 27 (33,3 %) дітей – збільшені шийні лімфовузли. Температура тіла підвищувалася до 37,81 ± 0,23 ºС, діти скаржилися на головний біль, нудоту, загальну слабкість. При об’єктивному огляді звертала на себе увагу блідість шкірних покривів, гіперемія і набряклість СОПР, елементи висипу (кількістю до 20) розташовувалися не лише в порожнині рота, але й на шкірі навколоротової області, вій, кон’юнктиві очей, у 53 (65,4 %) дітей спостерігали кровоточивість ясен, посилену салівацію. Після первинного висипу температура тіла у дітей знижалася, але поява нових елементів знов супроводжувалася її підвищенням. Такі везикули знаходилися біля первинних, часто відзначали їх зливання з формуванням крупних ерозій, що мали неправильну форму, виразкового гінгівіту. Епітелізація елементів сипу відбувалася протягом 5-6 днів.  Тривалість хвороби складала в середньому 10,74 ± 0,61 днів (див. табл. 3.2). У загальному аналізі крові дітей із середньотяжким перебігом ГГС відзначали помірну лейкопенію, лімфо- моноцитоз, прискорення ШЗЕ. Тяжку форму ГГС діагностували у 65 (40,9 %) дітей. Під час збору анамнезу встановлено, що в цій групі обстежених часто мали місце такі фактори ризику схильності до виникнення ГГС як ексудативний діатез, часті гострі респіраторні вірусні інфекції, кон’юнктивіт, перехід на штучне годування в період до 6 місяців життя, у матерів – гестози другої половини вагітності, передчасні пологи, наявність хронічної герпетичної інфекції у батьків. Слід відмітити, що у 9 (13,8 %) дітей раніше встановлений імунодефіцитний стан. На початку хвороби у дітей відзначали адинамію, головний біль, відказ від їжі, сонливість, нудоту, повторну блювоту, збільшені, болісні, рухомі підщелепні, підборідні і шийні лімфовузли. У 37 (57 %) дітей спостерігали нежить, сухий кашель. У періоді розпалу температура тіла досягала (39,36 ± 0,62)ºС. Слизова оболонка рота була гіперемована, набрякла, виражені прояви катарального гінгівіту, у 7 (10,8 %) – виразково-некротичного гінгівіту. Множинні герпетичні везикули виникали 



 61 на слизовій оболонці рота, губ, язика, у 43 (66,1 %) дітей - на щоках, у 36 (55,4 %) дітей – на яснах. Також елементи висипу спостерігали на шкірі носо-губного трикутника у 32 (49,2 %) дітей, вушних раковин, пальців рук, вій, на кон’юнктиві очей – у 12 (18,5 %) обстежених дітей. При зливанні везикул виникали крупні елементи, після відкриття яких формувалися крупні ерозії. Відзначали різкий гнильний запах із рота, надлишкову салівацію із домішкою крові (див. табл. 3.2).  Загальний аналіз крові характеризувався наступними змінами: виражена лейкопенія, зсув лейкоцитарної формули вліво, поодинокі плазматичні клітини, підвищення ШЗЕ. Таким чином,  найбільша кількість дітей, які звернулися за допомогою, хворіли на ГГС середньотяжкого перебігу (45,3 %) у віці 1-3 років. Показано, що батьки всіх дітей з ГГС вказували на в’ялість, зниження апетиту або відмову від їжі, капризність, поганий сон у дітей.  Загальні клінічні прояви ГГС (підвищення температури тіла, інтоксикація, лімфаденіт, при тяжкому перебігу – нудота, блювота, порушення сну) корелювали з місцевими ознаками захворювання (одиничні або згруповані болісні елементи висипу у вигляді везикул, кількість й локалізація яких залежала від тяжкості перебігу  захворювання, симптоматичний гінгівіт з кровоточивістю ясен).  3.2. Особливості складу мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини у дітей з гострим герпетичним стоматитом  Одним із факторів неспецифічного захисту людини є мікрофлора ротової порожнини, яка являється індикатором стану не лише порожнини рота, але й організму в цілому. Видовий склад мікробної флори в нормі є достатньо постійним, але кількість мікробів може значно коливатися і залежить від наступних факторів: стан слизової оболонки ротової порожнини, особливості її будови, температура, рН, окисно-відновлювальний потенціал, природна резистентність організму та ін. Кожен 



 62 з них здатний впливати на відбір мікроорганізмів і допомагає підтримувати рівновагу між бактеріальними популяціями.   Вірусні інфекції, в т.ч. й інфекція, спричинена HSV, супроводжуються змінами в імунній системі організму людини. Імунна недостатність, в свою чергу, відображається на стані місцевої інфекційної резистентності. Тому для з’ясування механізмів основних патологічних процесів, які відбуваються в організмі дитини за умов розвитку гострого герпетичного стоматиту ми вважали за доцільне вивчення складу супутньої мікрофлори ротової порожнини. Результати проведеного дослідження представлені в таблиці 3.3 [159]. Таблиця 3.3 Склад мікрофлори ротової порожнини обстежених дітей                                                       Мікроорганізми  Діти з ГГС Здорові діти (n=30) Легкий перебіг (n=13) Середньо- тяжкий перебіг (n=81) Тяжкий перебіг (n=65) Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %       Streptococcus mitis 11 84,6 44 54,3 19 29,2 30 100 Streptococcus pyogenes -  3 3,7 8 12,3 -  Staphylococcus aureus 2 15,4 35 43,2 38 58,5 5 16,7 Staphylococcus epidermidis -  14 17,3 31 47,7 2 6,7 Corynebacterium 3 23,1 15 18,5 6 9,2 7 23,3 Candida albicans 1 7,8 24 29,6 27 41,5 6 20 Lactobacillus 10 76,9 19 23,4 7 10,8 27 90 Clostridium -  2 2,5 3 4,6 -   Як видно з представлених даних, склад мікрофлори ротової порожнини здорових дітей суттєво відрізнявся від показників дітей з ГГС. До того ж, мали місце відмінності й залежно від тяжкості перебігу ГГС. Так, у складі мікрофлори ротової порожнини здорових дітей найбільшу питому вагу 



 63 складали факультативні анаероби - Streptococcus mitis (100 %) і Lactobacillus (90 %). Володіючи значною ферментативною активністю, стрептококи зброджують вуглеводи з утворенням молочної кислоти, спричиняючи молочнокисле бродіння. Кислоти, які з’являються  у результаті бродіння, пригнічують ріст ряду гнильних мікробів порожнини рота. Лактобактерії також викликають молочнокисле бродіння і являються  антагоністами стафілококів, кишкової палички і дизентерійних паличок. У 7 (23,3 %) дітей знаходили непатогених представників роду Corynebacterium: дифтероїди і паличка Гофмана; 6 (20 %) дітей - Candida albicans; у 5 (16,7 %) дітей - Staphylococcus aureus; у 2 (6,7 %) дітей - Staphylococcus epidermidis (див. табл. 3.3).  У дітей з гострим герпетичним стоматитом склад мікрофлори ротової порожнини був іншим і залежав від ступеня тяжкості герпетичної інфекції. Слід відмітити, що при легкому перебігу ГГС зміни були незначними і характеризувалися, переважно зменшенням вмісту Streptococcus mitis, Lactobacillus і Candida albicans. На слизовій оболонці у таких дітей спостерігали лише поодинокі везикули з ободком гіперемії навколо висипань. Прояви інтоксикації і больовий синдром у цій групі обстежених були незначними.  Як видно з таблиці 3.1, і при середньотяжкому, і при тяжкому перебігу ГГС мало місце значне зменшення вмісту Streptococcus mitis і Lactobacillus. Якщо при середньотяжкій формі ГГС Streptococcus mitis зустрічався в 54,3 % випадків, то при тяжкій формі – лише у 29,2 % дітей. Більш значні відмінності частоти виявлення відзначені при дослідженні Lactobacillus. Так, ці молочнокислі бактерії знайдено у 23,4 % дітей з середньотяжким перебігом і лише у 10,8 % дітей з тяжким перебігом ГГС, що було, відповідно, в 3,8 і 8,3 рази менше, ніж у здорових дітей. Такі зміни й обумовили, на наш погляд, подальші порушення біоценозу ротової порожнини, зростання питомої ваги гнильної мікрофлори.  



 64  Привертає до себе увагу поява такого представника кокової флори як Streptococcus pyogenes – у 3,7 % дітей з ГГС середньої тяжкості і 12,3 % дітей з ГГС тяжкого перебігу, а також значне збільшення частоти знайдення Staphylococcus aureus і Staphylococcus epidermidis. В цих групах дітей спостерігали субфебрильні або високі цифри температури тіла, ознаки інтоксикаційного синдрому, прояви виразкового гінгівіту, кровоточивість ясен, значну кількість герпетичних висипань не лише на слизовій оболонці рота, але й на шкірі навколоротової області, вушних раковин, кон’юнктиві очей та ін. Але, слід відмітити, що гнійні ураження, які викликаються означеними збудниками у обстежених дітей діагностовано не було.  Зниженням частоти виявлення непатогенних Corynebacterium супроводжувалося одиничними випадками появи представників анаеробної флори – Clostridium (у 2,5 % дітей з середньотяжким і 4,6 % дітей з тяжким перебігом ГГС).  Цікавим є й той факт, що не дивлячись на достатньо високу частоту знайдення Candida albicans, клінічні прояви кандидозу діагностували лише у 1 дитини з тяжким перебігом ГГС. Співставлення частоти висіву аеробної і анаеробної флори було наступним: 4,9 : 1 – у здорових дітей, 4,4 : 1 – в групі дітей з легким перебігом ГГС, 3,3 : 1 – при середньотяжкому перебігу ГГС і 3 : 1 – у дітей з тяжким перебігом ГГС (рис. 3.1). Такий характер змін, встановлений у дітей з різним ступенем тяжкості ГГС, дозволяє припустити, що різноманітність складу мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини являється компенсаторним механізмом, який не спрацьовує в умовах розвитку герпетичної інфекції. В результаті спостерігається зменшення частоти знайдення анаеробних мікроорганізмів,   при одночасному значному зростанні частки аеробної флори. 



 65          Здорові діти                     Легкий перебіг ГГС 
  Рис. 3.1. Співвідношення анаеробної і аеробної мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини у обстежених дітей. Отримані дані щодо особливостей порушення мікробіоценезу СОПР стали підставою для визначення ступеня дисбіозу порожнини рота (таблиця 3.4). Таблиця 3.4 Розподіл дітей з ГГС за ступенем дисбіозу СОПР (n=159)  Ступінь дисбіозу Легкий перебіг ГГС  (n=13) Середньотяжкий перебіг ГГС (n=81) Тяжкий перебіг ГГС  (n=65) Абс. % Абс. % Абс. % дисбіотичний зсув 8 61,5 25 30,9 6 9,2 I-II  5 38,5 27 33,3 12 18,5 ІІІ -  23 28,4 26 40,0 ІV -  6 7,4 21 32,3 
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 66 Отже, якщо у дітей з легким перебігом ГГС переважали ознаки дисбіотичного зсуву (61,5 %), у за умов тяжкого перебігу хвороби в 72,3 % відзначено прояви ІІІ або IV ступеня дисбіозу, що негативно відображалося на клінічних симптомах хвороби. У дітей з тяжким перебігом ГГС відзначали, що СОПР була гіперемована, набрякла, спостерігали виражені прояви катарального або виразково-некротичного гінгівіту. Множинні герпетичні везикули виникали на слизовій оболонці рота, губ, язика, на щоках, на яснах. Також елементи висипу спостерігали на шкірі носо-губного трикутника, вушних раковин, пальців рук, вій, на кон’юнктиві очей. При зливанні везикул виникали крупні елементи, після відкриття яких формувалися крупні ерозії. Відзначали різкий гнильний запах із рота, надлишкову салівацію із домішкою крові.  Таким чином, аналіз складу мікрофлори слизової оболонки порожнини рота показав, що у дітей з ГГС мають місце суттєві зміни її складу, вираженість яких залежить від тяжкості перебігу хвороби. Саме підвищення частоти знайдення представників аеробної мікрофлори (зокрема, кокової з патогненними властивостями) супроводжується найвиразнішими клінічними проявами ГГС у вигляді не лише везикул, але й ерозій, які розташовувалися як на слизовій оболонці, так й на різних ділянках шкіри обличчя. Перерозподіл складу мікрофлору також призводить до значного відсотку розвитку дисбіозу III – IV ступеня у дітей з середньотяжким і тяжким перебігом ГГС. Все це, на наш погляд, є підставою для використання у комплексному лікуванні таких дітей антисептиків, що володіють антибактеріальною і протигрибковою дією.  3.3. Показники системи ПОЛ/АОС у ротовій рідині дітей з гострим герпетичним стоматитом  Оцінку стану процесів ПОЛ проводили за визначенням концентрації основних метаболітів  пероксидації  ліпідів – ДК і МДА. ДК є первиними 



 67 продуктами перекисного окислення ліпідів, а МДА кінцевим продуктом цього процесу. Про стан системи антиоксидантного захисту судили по вмісту G-SH і активності ГР. Дослідження  проводили до початку терапії. Групи обстежених хворих були рандомізовані за віком, статтю, тривалістю інфекційного процесу.  У результаті проведених досліджень відзначений певний дисбаланс в системі ПОЛ/АОС у дітей з ГГС. Ступінь встановлених порушень залежав від вираженості клінічних ознак герпетичного стоматиту, тяжкості перебігу хвороби (табл. 3.5). Таблиця 3.5 Вміст ДК, МДА, G-SH і активності ГР в слині дітей з ГГС залежно від тяжкості перебігу хвороби (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) Легкий перебіг (n=13) Середньотяжкий перебіг  (n=81) Тяжкий перебіг (n=65) МДА, нмоль/л 151,57  6,39* 202,09  6,74* 239,72  8,49* 126,31  4,28 ДК,  нмоль/л 9,59  0,31* 11,04  1,65* 17,36  1,08* 8,26  0,32 G-SH,  мг/мл 134,17  7,62* 68,81  5,36* 52,12  3,96* 103,21  6,14  ГР, НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка 17,83  0,46* 14,49  0,37* 10,08  0,23* 23,19  1,25 П р и м і т к а . * – вірогідна різниця в порівнянні з показниками здорових дітей (p < 0,05).   Так, при легкому перебігу ГГС вміст МДА в слині дітей підвищувався лише в 1,2 разу, а при середньотяжкому – в 1,6 разу (p<0,05).  Найвищий рівень МДА (239,72  8,49) нмоль/л відзначений в групі дітей з тяжким перебігом ГГС. Встановлений показник перевищував фізіологічний результат в 1,9 разу (p<0,05). В цій групі при проведенні мікробіологічного дослідження спостерігали й найбільшу кількість дітей (47-72,3 %) з ознаками 



 68 дисбіозу ІІІ-ІV ступеня (рис. 3.2). Слід відмітити, що при співставленні отриманих результатів кількості МДА між групами обстежених, в усіх випадках визначали вірогідну різницю. 
 Рис. 3.2. Вміст ДК, МДА, розподіл хворих за ступенем дисбіозу ротової порожнини залежно від тяжкості перебігу ГГС.  Ступінь зростання вмісту ДК в слині дітей з ГГС також корелював з тяжкістю перебігу хвороби (див. табл. 3.3). Якщо в групі дітей з легким перебігом ГГС кратність збільшення рівня ДК дорівнювала лише 1,2 порівняно із здоровими дітьми, то за умов розвитку тяжкого перебігу ГГС означений показник підвищувався в 2,1 разу (p<0,05). При проведенні статистичної обробки встановлені достовірні відмінності між показниками, встановленими в усіх групах дітей з ГГС та здоровими обстеженими (p<0,05). Але, не відзначено значущого відхилення при співставленні результатів дослідження ДК у дітей з легким та середньотяжким перебігом ГГС. Проведеними дослідженнями встановлено, що найвищий вміст продуктів ПОЛ – ДК і МДА спостерігався у хворих з більш вираженими 
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 69 клінічними проявами стоматиту (група спостереження, пацієнти, у яких діагностований тяжкий перебіг ГГС). За даними мікробіологічного дослідження в цій групі хворих відмічена також найбільша кількість пацієнтів, у яких встановлено ознаки вираженого дисбіозу ротової порожнини (див. рис. 3.2).  Складна багатокомпонентна система антиоксидантного захисту  організму людини протистоїть ушкоджуючій дії вільних радикалів, перекисів гідроперекисів, що утворюються внаслідок активації реакцій ВРО ліпідів.  Як відомо, інгібуючий потенціал АОС має компенсаторно-пристосувальну спрямованість, а оцінка АОС організму може надати можливість судити про ефективність адаптаційних реакцій до руйнувальної дії вірусів, в т. ч. й      HSV. Саме АОС у фізіологічних умовах запобігає переходу процесів ПОЛ із стабільного фізіологічного стану в патологічний. Важливим компонентом антиоксидантного захисту людини являється  ферментативна  глутатіонова протиперекисна система, яка володіє антиоксидантним та антирадикальним механізмами, завдяки чому здатна забезпечити максимальний захист клітинних мембран від надлишкових токсичних продуктів пероксидації. Як видно з таблиці 3.3, у результаті проведених досліджень виявлено недостатність реакції системи антиоксидантного захисту у відповідь на посилення процесів ПОЛ у дітей з ГГС. Однак, мали місце певні особливості в характері її реагування у відповідь на прискорення вільнорадикальних процесів при різних ступенях активності ГГС. Цікавими, на наш погляд, були показники рівня G-SH в групах дітей з різним ступенем тяжкості перебігу ГГС. При легкому перебігу ГГС вміст відновлених еквівалентів глутатіону в слині дітей збільшувався в 1,3 разу (p<0,05). Але, набував значного зменшення при прогресуванні тяжкості перебігу ГГС. Так, при середньотяжкому перебігу відзначено зниження кількості G-SH  в 1,5 рази, тяжкому перебігу - майже в 2 рази порівняно із показником здорових  обстежених дітей (p<0,05). Такі результати були нижче, відповідно, в 1,9 і 2,6 разів, ніж у в групі з легким перебігом ГГС (p<0,05).   



 70 Пригнічення активності ферменту ГР у слині хворих дітей відбувалося паралельно з підвищенням концентрації продуктів ПОЛ – ДК та МДА і збільшенням тяжкості перебігу ГГС (див. табл. 3.3, рис. 3.3).  Якщо в групі дітей з легким перебігом ГГС показник активності ГР дорівнював (17,83  0,46) НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка, то в групі з тяжким перебігом він складав лише (10,08  0,23) НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка. Означені результати були нижче за норму в 1,3 і 2,3 рази відповідно (p<0,05). 

 Рис. 3.3. Порушення з боку системи ПОЛ/АОС в слині дітей з ГГС залежно від тяжкості перебігу хвороби. Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок про  безпосередню участь системи  ПОЛ/АОС у патогенезі ГГС.  Саме вільнорадикальні форми кисню, що утворюються після втручання та  
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 71 подальшої реплікації HSV, призводять до деструкції клітинних мембран. На наш погляд, збільшення вмісту G-SH, яке спостерігалося при легкому перебігу ГГС, є компенсаторною реакцією АОС у відповідь на дію патогену - HSV. Однак, навіть  за даних умов одночасно з інтенсифікацією процесів ПОЛ розвивається певна недостатність глутатіонової протиперекисної системи, що проявляється низькою активністю ферменту ГР. Високий вміст продуктів пероксидації, що спостерігається при середньотяжкому і тяжкому перебігу ГГС супроводжується розвитком значної недостатності в системі антиоксидантного захисту. Такі зміни свідчать про наявність декомпенсації в функціонуванні глутатіонової протиперекисної системи, яка стає неспроможную нейтралізувати надлишкові продукти гіперліпідопероксидації. Отже, наведені дані вказують на порушення рівноваги ПОЛ/АОС та зсув цього співвідношення в бік ПОЛ, що може сприяти подальшому прогресуванню ГГС.  У результаті надлишкового накопичення продуктів ПОЛ спостерігаються зміни поверхневого заряду біомембран клітин,  змінюються біологічні властивості клітинних мембран, в них виникають пори, підвищується проникність для іонів Na+, Ca2+, H+. Разом з тим із клітин в цитоплазму виходять іони К+, які також здатні ушкоджувати клітинні біомембрани. Отже, інтенсифікація процесів ВРО, на наш погляд, є одною з центральних ланок формування патологічних змін у клітинах слизової оболонки рота при ГГС і потребує корекції.  3.4. Стан інтерфероногенезу і показники цитокінової мережі у дітей з гострим герпетичним стоматитом  Імунний захист організму також забезпечує нейтралізацію та виділення з організму різних речовин. При цьому функціональні можливості імунокомпетентних клітин визначаються їх внутрішньоклітинними метаболічними процесами, серед яких ключову роль грають процеси вільно-



 72 радикального окислення та утворення активних форм кисню. Такий взаємозв’язок імунної системи та АОС забезпечує надійність їх сумісної діяльності, але з іншого боку, будь-які зміни одної системи обов’язково призводять до змін іншої. За сучасними оцінками, скоріше за все у відповідь на вірусне ураження організму людини виникають ранішні цитокінові реакції. Цитокіни  являються продуктами імуннокомпетентних клітин, беруть участь не лише у формуванні захисних реакцій організму, але в регуляції нормальних фізіологічних функцій. Синтез цитокінів починається при проникненні у тканини патогенів або порушенні їх цілісності, що зазвичай перебігає паралельно. Найбільш вивчену групу цитокінів (медіаторів імунітету) являють собою інтерферони. Відомо, що IFN представлені родиною білків, які володіють противірусною, імуномодулюючою, антипроліферативною і іншими видами біологічної активності. IFN. Система IFN належить до числа швидкореагуючих – швидкість залучання до активного противірусного захисту організму людини відбувається лише через декілька годин після втручання чужорідного патогенну. Провідну роль у збереженні гомеостазу грають IFN І типу, які беруть участь у захисті організму від вірусів, володіючи унікальною здатністю пригнічувати експресію чужорідної інформації. Фізіологічні ефекти IFN- спрямовано як на підтримку неспецифічного запалення, так і на регуляцію адаптивної імунної відповіді. До того ж, IFN- є основним активатором макрофагів серед цитокінів,  стимулює продукцію прозапальних цитокінів, таких як TNF-, IL-1, IL-6. Це може сприяти активації протизапальних процесів за рахунок підвищення продукції супероксидних радикалів.   У ході виконання роботи ми вивчали стан системи IFN у дітей з ГГС за такими показниками: вміст сироваткового IFN, рівень IFNα і IFN-, що синтезувалися лімфоцитами периферичної крові у відповідь на вірусне 



 73 ураження. Дослідження проводились залежно від тяжкості перебігу ГГС. Отримані результати представлені в таблиці 3.6 [159]. Таблиця 3.6 Вміст сироваткового IFN, IFN-  та IFN- у  дітей з гострис герпетичним стоматитом  залежно від тяжкості перебігу хвороби (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) Легкий перебіг (n=13) Середньотяжкий перебіг  (n=81) Тяжкий перебіг (n=65) Сироватковий IFN, Од/мл 2,46  0,35 2,03  0,38 1,87  0,24 2,7  0,63 IFN-, пг/мл 18,18  0,73 14,54  0,66* 12,83  0,59* 21,82  1,61 IFN-, пг/мл 12,88  1,03* 9,42 ± 0,28* 6,72 ± 0,13* 16,74 ± 2,18 П р и м і т к а . * – вірогідна різниця в порівнянні з показниками здорових дітей (p<0,05). Як видно з представлених результатів, вміст сироваткового IFN у всіх обстежених дітей з ГГС знаходився у межах середнього показника, встановленого у здорових дітей (p>0,05). Однак, при проведенні дослідження відзначені значні розбіжності отриманих результатів як у дітей з ГГС, так й у здорових обстежених. Так встановлено, що в групі здорових дітей рівень сироваткового IFN був нижче 1 Од/мл у 2 (6,7 %) дітей, вище 4 Од/мл – у 4 (13,3 %) дітей і перевищував 16 Од/мл у 1 (3,33 %) дитини. Слід зазначити, що у таких дітей протягом 3-х місяців до обстеження батьки ніяких захворювань не відмічали, на момент дослідження діти ніяких жалоб не пред’являли, при об’єктивному обстеженні виявити будь-які патологічні ознаки не вдалося.  Також рівень сироваткового IFN зазнавав значних коливань й у групах дітей з ГГС. Значення сироваткового IFN, які не перевищували 1 Од/мл зареєстровані у 7 (8,6 %) дітей з середньотяжким і у 13 (21,3 %) дітей з тяжким перебігом ГГС. Підвищенні показники сироваткового IFN відзначали у 13 (8,2 %) дітей, хворих на ГГС. По групах розподіл пацієнтів був 



 74 наступним: за умов легкого перебігу ГГС – рівень сироваткового IFN перевищував 4 Од/мл у 1 (7,8 %) дитини; за умов середньотяжкого перебігу ГГС -  рівень сироваткового IFN перевищував 4 Од/мл у 7 (8,6 %) дітей, понад 16 Од/мл – у 1 (1,2 %) дитини; за умов тяжкого перебігу ГГС - рівень сироваткового IFN перевищував 4 Од/мл у 4 (6,1 %) дітей. Зниження рівня IFN- відбувалося лише у дітей з середньотяжким і тяжким перебігом ГГС (див. табл. 3.4). Отримані результати були нижче, ніж у здорових дітей, відповідно в 1,5 і 1,7 (p<0,05).   У групі дітей з легким перебігом ГГС показник IFN- знаходився в межах норми. У таких дітей відзначали нетривале підвищення температури тіла до (37,26 ± 0,21)ºС протягом (2,81 ± 0,30) днів. Ознаки інтоксикації були виражені слабко. На фоні гіперемії слизової оболонки порожнини рота спостерігали одиничні або згруповані болісні елементи висипу у вигляді везикул, кількість яких не перевищувала 5. Тривалість хвороби в мередньому не перевищуваліа ( 6,13 ± 0,42) дні. Динаміка рівня IFN- була аналогічною до IFN-: досліджуваний показник зменшувався  у міру прогресування патологічного процесу. Однак, зниження вмісту IFN- відбувалося більш прогресивно, ніж IFN- і відзначено в усіх групах дітей з ГГС. Так, встановлено зниження рівня IFN- у хворих з легким перебігом ГГС в 1,3 рази, у хворих з середньотяжким перебігом ГГС – майже в 2 рази, у хворих з тяжким перебігом ГГС – в 2,5 рази порівняно із здоровими обстеженими (p<0,05). Слід зазначити, що у всіх обстежених дітей (здорових і хворих на ГГС) спостерігалося переважання IFN- над IFN-.  У міру зниження вмісту IFN- і IFN- відзначали більш виразні прояви ГГС: посилювалися ознаки токсикозу, період гарячки був тривалішим і супроводжувався вищими значеннями температури тіла, збільшувалася кількість елементів висипу, які набували крупних розмірів й розташовувалися  не лише на слизовій оболонці порожнини рота, але й на обличчі, а у дітей з тяжкою формою хвороби – й на пальцях рук. У 



 75 загальному аналізі  крові дітей спостерігали лейкопенію різного ступеня вираженості, прискорення ШЗЕ. Зниження інтерфероногенезу перебігало разом із зростанням ступеню дисбіозу (рис. 3.4).  
 Рис. 3.4. Вміст IFN- і IFN- у і вираженість дисбіозу у дітей з ГГС  залежно від тяжкості перебігу ГГС Тобто, низький вміст IFN- і IFN-, що вказує на зменшення інтерферонпродукуючої спроможності клітин, є одним з показників  недостатності імунної реакції організму дитини у відповідь на втручання і подальшу дію HSV. Зниження інтерфероногенезу, в свою чергу, справляє суттєвий негативний вплив на стан місцевої інфекційної резистентності, що погіршується разом із зростанням тяжкості перебігу ГГС.  У результаті чого при тяжких формах ГГС спостерігається зменшення або повне зникнення нормальної мікрофлори і обсіменіння анаеробними мікроорганізмами, що проявляється збільшенням кількості дітей із дисбіозом слизової оболонки порожнини рота ІІІ-IV ступеня. 
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 76 Зміни в системі інтерферону також корелювали зі змінами, які відбувалися з боку ПОЛ/АОС (рис 3.5) [161].  

  Рис. 3.5. Вміст ДК, МДА, G-SH, IFN- і IFN- у дітей залежно від тяжкості перебігу ГГС. Так, встановлено зворотний кореляційний зв’язок між вмістом ДК в сироватці крові та вмістом IFN- (r= -0,963), ДК та IFN- (r= -0,953); концентрацією МДА та IFN- (r= -0,833), МДА та IFN- (r= -0,923).  Також виявлений зворотній виражений кореляційний зв'язок між вмістом G-SH і інтерферонами І і ІІ типу: G-SH і IFN- (r= 0,883), G-SH і IFN- (r= 0,953). Таким чином, порушення у системі інтерферону (у вигляді зниження інтерфероногенезу) перебігають на фоні зростаючого дисбалансу в системі ПОЛ/АОС.  
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 77   Одним з цитокінів, що беруть участь в поляризації Th0- на Th1-лімфоцити являється IL-12, що продукується макрофагами і дендритними клітинами. У випадку відсутності або недостатньої продукції IL-12 формування Th1-залежної імунної відповіді проти інфекційних агентів стає неможливим. В результаті домінує Th2 імунна відповідь, що призводить до обтяженого перебігу інфекційних захворювань. Основний ефект IL-12 – індукція синтезу IFN-. При цьому синтезований IFN- починає потенціювати синтез IL-12 макрофагами. В таких випадках інфекційний процес характеризується самолімітуючим перебігом, при якому розмноження  патогенних мікроорганізмів ефективно контролюється імунною системою. Рівень продукції IL-12 і IFN- в свою чергу контролюється субпопуляцією Th2-лімфоцитів, продукуючих IL-10. При відсутності адекватного контролю синтез IL-12 призводить до надлишкової активації імунної системи з імунопатологічними наслідками: аутоімунними захворюваннями, септичним шоком. У результаті проведених досліджень встановлено, що в ротовій рідині дітей з ГГС мало місце зниження рівня IL-12 (табл. 3.7) [159].  Таблиця 3.7 Вміст IL-12, IL-4 і IL-10 у  дітей з гострим герпетичним стоматитом залежно від тяжкості перебігу хвороби (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) Легкий перебіг (n=13) Середньотяжкий перебіг  (n=81) Тяжкий перебіг (n=65) IL-12,  пг/мл 226,03 ± 6,54* 193,87 ± 5,29* 149,32 ± 6,73* 247,35 ± 7,29 IL-4,  пг/мл 29,35 ± 2,08* 43,38 ± 3,19* 64,26 ± 4,43* 18,65 ± 2,46 IL-10,  пг/мл 24,48 ± 2,36 35,76 ± 2,24* 49,21 ± 2,78* 17,02 ± 1,23 П р и м і т к а . * – вірогідна різниця в порівнянні з показниками здорових дітей (p<0,05). 



 78 Однак, ступінь зниження вмісту цього цитокіну був різним. Так, при легкому перебігу хвороби рівень IL-12 знижався незначно, середнє значення було менше показника здорових дітей лише в 1,1 разу. За умов середньотяжкого перебігу ГГС отриманий результат зменшувався в 1,3 разу, а при тяжкому перебігу ГГС означений показник знижався в 1,6 разу (p<0,05). При проведенні обстеження у таких дітей відзначали прояви інтоксикаційного синдрому: висока температура тіла, головний біль, нудота, зниження апетиту, в’ялість, адинамія, біль в роті. В обох групах дітей спостерігали лімфаденопатію різного ступеня вираженості, набряк і гіперемію слизової оболонки ротової порожнини, появу везикул. IL-12 стимулює продукцію IFN- за рахунок експресії його гена і прискорення зчитування інформації мРНК у клітинах-продуцентах. Фізіологічні ефекти IFN- спрямовані як на підтримку неспецифічного запалення, так й на регуляцію адаптивної імунної відповіді. Високий рівень продукції IFN- асоціюється з ефективною імунною відповіддю проти внутрішньоклітинних патогенів, в т.ч., й HSV. Порушення синтезу IL-12 у обстежених дітей з ГГС супроводжувалось одночасним зниженням продукції IFN-. Найменше значення рівня IL-12 (149,32 ± 6,73) пг/мл і IFN- (6,72 ± 0,13) пг/мл, що було, відповідно в 1,6 і 2,5 разів менше, ніж фізіологічний результат  (p<0,05), спостерігали у дітей з тяжким перебігом ГГС.  IFN- перешкоджає синтезу IL-4. Але, й  IL-4, в свою чергу, пригнічує виділення антитіл, утворення яких стимулює IFN-. IL-4 разом з IL-10  гальмує виділення IFN- Th1-лімфоцитами. За сучасними даними, IL-4 (разом з IFN-) є ключовим фактором, що визначає тип імунної відповіді, потенціює експресію секреторного компонента IgA. IL-10 гальмує продукцію цитокінів Th1-лімфоцитами, моноцитами, макрофагами; синтез макрофагами прозапальних цитокінів, в т.ч. й IL-12. IL-10 являється антагоністом IFN-: ці цитокіни інгібують не лише продукцію, 



 79 але й біологічну активність один одного.  Надлишок IL-10 сприяє зниженню протиінфекційного захисту і розвитку хронічних інфекцій. Як видно з таблиці 3.7, у дітей з ГГС встановлені зміни вмісту протизапальних цитокінів - IL-4 і IL-10. Однак, на відміну від IL-12 і IFN-, рівень IL-4 і IL-10 був підвищеним у всіх дітей з ГГС. Так, в кратність збільшення показника IL-4 складала 1,6 при легкому перебігу ГГС, 2,3 – при середньотяжкому і 3,4 при тяжкому перебігу ГГС (p<0,05). Вміст IL-10 збільшувався, відповідно в 1,4, 2,1 і 2,9 разів порівняно із здоровими дітьми (p<0,05). Ступінь збільшення вмісту IL-10 також залежала від тяжкості перебігу ГГС: найвище значення, яке перевищувало фізіологічний результат в 2,9 разів (p<0,05) встановлено у дітей з тяжким перебігом ГГС. При проведенні статистичного аналізу встановлений прямий виражений кореляційний зв'язок між рівнем IL-12 і IFN- (r= 0,863) і  зворотній кореляційний зв’язок між вмістом IL-12 і IL-4 (r= -0,963), IL-12 і IL-10 (r= -0,983), що свідчить про взаємовплив цих цитокінів: високий рівень IL-4 і IL-10 при ГГС гальмує синтез L-12 і IFN- (рис. 3.6).   
 Рис. 3.6 Вміст IFN-, IL-12, IL-4 і IL-10 у дітей залежно від тяжкості перебігу ГГС легкий перебіг ГГС середньотяжкий перебіг ГГС тяжкий перебіг ГГС-50050100150200250 % (відхилення)
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 80 На наш погляд, підвищений вміст протизапальних цитокінів (IL-4 і    IL-10) справляє інгібуючий вплив на синтез IL-12, що в свою чергу, тягне за собою  низьку продукцію IFN-. Такі зміни можуть бути одним з факторів, що перешкоджає формуванню Th1-залежної імунної відповіді, сприяє розвитку дефектної реакції імунної системи організму дитини у відповідь на проникнення і подальшу реплікацію вірусу простого герпесу.   3.5. Стан і динаміка клітинної ланки імунітету у дітей з гострим герпетичним стоматитом  Ефективність і тип імунного реагування на різні інфекційні агенти визначається активністю клітинної і гуморальної ланок імунітету, які регулюються через продукцію імунокомпетентними клітинами, зокрема, Т-хелперами (Th) 1 і 2 типів регуляторних цитокінів. При цьому адекватна імунна відповідь забезпечує елімінацію патогену, зокрема, вірусу простого герпесу, а недостатня інтенсивність імунного запалення сприяє персистенції вірусної інфекції. Ключова роль в імунній відповіді належить Th клітинам, що несуть маркери CD4, які стимулюють продукцію антитіл В-лімфоцитами і активують CD8-клітини, специфічні для вірусінфікованих клітин. Проліферація CD4-лімфоцитів супроводжується продукцією цитокінів, які беруть участь у формуванні антигенспецифічної клітинної (Th1) і гуморальної (Th2) імунної відповіді. CD8- цитотоксичні Т-лімфоцити грають важливу роль у патогенезі вірусних інфекцій. Функцією цих клітин являється розпізнавання антигенів на клітинній поверхні у комплексі з молекулами головного комплексу гістосумісності І класу. CD8-лімфоцити здатні справляти ушкоджуючий вплив на різні клітини організму людини. Імунологічні дослідження здійснювали при первинному обстеженні  до початку проведення терапії. У результаті проведених досліджень відзначено, що у дітей з ГГС мають місце  певні імунологічні зсуви, вираженість яких залежить від тяжкості перебігу хвороби (табл. 3.8) [163]. 



 81 Таблиця 3.8 Кількість лейкоцитів і субпопуляційний склад лімфоцитів у дітей з гострим герпетичним стоматитом (M±m)                                                        Діти з ГГС Здорові діти (n=30) Легкий перебіг (n=13) Середньо- тяжкий перебіг (n=81) Тяжкий перебіг (n=65) Лейкоцити, г/л 7,06 ± 0,12 5,37 ±  0,21* 4,72 ± 0,15* 7,23 ± 0,18 Лімфоцити, % абс. 25,77 ± 2,07 36,58 ± 3,73* 44,63 ± 4,98* 24,58 ± 2,39 1,82 ± 0,11 1,96 ± 0,13* 2,10 ± 0,13* 1,78 ± 0,09 CD3+, % абс. 59,9 ± 3,7 54,6 ± 2,7* 39,1 ± 2,6* 63,2 ± 2,3 1,09 ± 0,08 1,07 ± 0,08 0,82 ± 0,05* 1,12 ± 0,06 CD4+, % абс. 40,1 ± 2,9 34,7 ± 2,4* 27,1 ± 1,3* 42,1 ± 3,8 0,73 ± 0,06 0,68 ± 0,06 0,57 ± 0,02* 0,75 ± 0,04 CD8+, % абс. 27,3 ± 1,7* 28,2 ± 1,2* 30,1 ± 1,6* 23,1 ± 1,4 0,50 ± 0,02* 0,55 ± 0,03*     0,63 ± 0,03* 0,41 ± 0,02 CD4 / CD8 1,47 ± 0,01* 1,23 ± 0,01* 0,92 ± 0,02* 1,82 ± 0,03 CD16+, % абс. 14,3 ± 1,2* 10,2 ± 0,8* 8,6 ± 0,4* 17,7 ± 1,3 0,26 ± 0,01* 0,20 ± 0,02* 0,18 ± 0,01*  0,32 ± 0,01 CD56+, % абс. 10,2 ± 0,9 8,6 ± 0,5 7,3 ± 0,6* 10,4 ± 1,2 0,18 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,15 ± 0,01* 0,18 ± 0,01 CD20+, % абс. 19,4 ± 1,1 20,2 ± 1,3* 22,9 ± 1,2* 17,3 ± 1,2 0,35 ± 0,02 0,39 ± 0,03* 0,48 ± 0,02* 0,31 ± 0,04 Т-/В-лімфоцити 3,08 ± 0,03* 2,73 ± 0,08* 1,70 ± 0,04* 3,67 ± 0,05 П р и м і т к а. * – вірогідна різниця порівняно з показниками здорових осіб (p<0,05). Як видно з представлених даних, у дітей з середньотяжким і тяжким перебігом ГГС спостерігали лейкопенію різного ступеня вираженості. Так, при обстеженні дітей, у яких діагностований середньотяжкий перебіг ГГС 



 82 загальна кількість лейкоцитів була в 1,3 рази, а при тяжкому перебігу – в 1,5 рази менше результатів, встановлених у здорових дітей (p<0,05). Такі порушення перебігали разом із зміною кількості лімфоцитів. Однак, поглиблення лейкопенії супроводжувалося збільшенням кількості лімфоцитів. Так, найбільша кількість лімфоцитів, як абсолютна, так й відносна, відзначена при тяжкому перебігу ГГС. Отримані значення в 1,2 і 1,8 разів перевищували відповідні фізіологічні показники (p<0,05). У дітей з легкою формою ГГС кількість лімфоцитів знаходилась у межах норми.  CD3+-лімфоцити першими з усіх імунокомпетентних клітин реагують на виникнення запального процесу, ще до появи клінічних симптомів. Основна функція цих клітин полягає у розпізнаванні та знищенні клітин, інфікованих вірусом.  Слід відзначити, що у дітей з ГГС мало місце змінення кількості CD3+-лімфоцитів. При легкому перебігу ГГС і абсолютний, і відсотковий показник істотно не змінювалися, при середньотяжкій формі ГГС відсоток CD3+ був нижче показника здорових дітей в 1,2 рази (p<0,05). Але, найвиразніших змін CD3+-клітини зазнавали в групі дітей з тяжким перебігом ГГС (39,1 ± 2,6 % і 0,82 ± 0,05 г/л). Такі результати були, відповідно, в 1,6 і 1,4 рази менше фізіологічних показників (p<0,05). Силу імунної відповіді організму на чужорідний антиген регулюють CD4+-лімфоцити. Також ці клітини контролюють сталість внутрішнього середовища організму (антигенний гомеостаз) та обумовлюють підвищену виробітку антитіл. При аналізі отриманих даних (див. табл. 3.6) у дітей з ГГС відзначали  тенденцію до зниження рівня CD4+-лімфоцитів. Слід відзначити, що достовірна різниця при обчислюванні відсоткового та абсолютного значення цього показника зафіксована лише у дітей з тяжким перебігом ГГС  порівняно із (p<0,05). В групі дітей з легким перебігом ГГС вміст Т-хелперів не відрізнявся від результатів здорових дітей. При середньотяжкому перебігу ГГС рівень CD4+-клітин був у відсотковому значенні в 1,2 разу (p<0,05), а в 



 83 абсолютному – лише в 1,1 разу (p>0,05) менше відповідних показників здорових дітей. Т-супресори гальмують виробітку антитіл різних класів внаслідок розвитку гіперчутливості уповільненого типу. Адекватна імунна відповідь на втручання в організм чужорідного антигену супроводжується максимальною активацією Тs-лімфоцитів через 3-4 тижні.  На відміну від CD3+ і CD4+-лімфоцитів, рівень CD8+-клітин зазнавав протилежної тенденції (див. табл. 3.6). До того ж, достовірні відмінності від фізіологічних результатів відзначені в усіх групах дітей з ГГС. Якщо при легкому перебігу хвороби вміст CD8+-лімфоцитів зростав у 1,2 рази як у відсотковому, так й в абсолютному значенні, то тяжка форма ГГС супроводжувалася підвищенням кількості Т-супресорів в 1,3 рази у відсотковому і в 1,5 рази в абсолютному значенні, порівняно із здоровими дітьми (p<0,05). До того ж, при співставленні показників цих груп спостереження встановлена різниця рівня CD8+ в абсолютному перерахунку (p<0,05). Імунорегуляторний індекс представляє собою співвідношення Т-хелперів і Т-супресорів  (CD4 / CD8). Цей показник вказує на інтенсивність імунної відповіді. Переважання впливу CD4+-клітин при недостатній активності CD8+-клітин  сприяє розвитку більш сильної імунної відповіді. Напроти, надлишкова активність CD8+-лімфоцитів призводить до швидкого пригнічення та абортивного перебігу імунної відповіді, розвитку імунологічної толерантності.  У дітей з ГГС встановлено дисбаланс основних регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів, що супроводжувалося відповідно й зсувом імунорегуляторного індексу CD4 / CD8. Як видно з даних, представлених у таблиці 3.8, в усіх групах дітей з ГГС мало місце зменшення імунорегуляторного індексу.  У дітей з найвищим рівнем CD4+ і зменшеним вмістом CD8+ (легкий перебіг хвороби), рівень імунорегуляторного індексу набував найбільшого значення (1,47 ± 0,01). Однак, таке значення було 



 84 нижче фізіологічного показника (p<0,05). Більш вираженими були зміни в групах дітей з середньотяжким і тяжким перебігом ГГС, де відзначали більш низькі значення CD4+-лімфоцитів і найвищі показники CD8+-лімфоцитів. Результатом таких змін стало зниження імунорегуляторного індексу в 1,5 рази при середньотяжкій і майже в 2 рази при тяжкій формі ГГС порівняно із здоровими обстеженими (p<0,05).   Найхарактернішими маркерами натуральних кілерів (NK-клітин) вважаються CD16+- і CD56+-клітини. NK-клітини здатні лізувати клітини, які інфіковані внутрішньоклітинними збудниками та інгібувати розмноження мікроорганізмів. У зв’язку з чим їх розглядають, як суттєвий компонент неспецифічного захисту і як учасників клітинно-опосередкованої імунної відповіді.  У результаті проведеного дослідження встановлено зменшення рівня і  NK-клітин - CD16+ і CD56+ - у дітей з ГГС (див. табл. 3.8). Слід відмітити, що зміни кількості CD16+-лімфоцитів були більш вираженими, ніж CD56+-лімфоцитів. Так, вже при легкому перебігу ГГС вміст CD16+-клітин був вірогідно менше фізіологічних показників і в абсолютному, і у відсотковому перерахунку (p<0,05). Рівень CD56+-клітин у цій групі дітей відповідав показникам здорових дітей. При середньотяжкому перебігу ГГС кількість CD16+-лімфоцитів була менше за нормальні значення в 1,7 разів у відсотковому і 1,6 разів в абсолютному обчислюванні (p<0,05), кількість CD56+-лімфоцитів – в 1,2 і 1,1 рази відповідно. У дітей з тяжким перебігом ГГС встановлена більш суттєва різниця вмісту CD16+ та CD56+ порівняно із здоровими обстеженими. Так, у дітей з ГГС рівень CD16+-лімфоцитів був нижче, ніж у здорових в 2,0 рази у відносному розрахунку та в 1,8 разів – при абсолютному перерахунку. Кількість CD56+- лімфоцитів в цій групі дітей зменшувалася відповідно в 1,4 і 1,2 рази (p<0,05).  IL-12 стимулює NK–клітини до продукції IFN-, що визначає клітинно-опосередковану імунну відповідь. Враховуючи те, що IL-10 інгібує продукцію IFN- NK–клітинами, низький рівень  IFN- у дітей з ГГС можна 



 85 розглядати як результат комплексу імунологічних порушень: низький синтез  IL-12, недостатня продукція CD16+-, CD56+-лімфоцитів при одночасному високому рівні IL-10 (рис. 3.7).  
 Рис. 3.7. Рівень IFN-, IL-12, IL-10 і NK-клітин у дітей залежно від тяжкості перебігу гострого герпетичного стоматиту . CD20+-лімфоцити (В-лімфоцити) являються представниками гуморального імунітету, які відповідають за синтез антитіл. В-лімфоцити розпізнають антигени завдяки специфічним рецепторам імуноглобулінового походження, які у міру дозрівання експресуються на їх мембранах. Такі клітини здатні активно продукувати і секретувати специфічні для даного антигену антитіла-імуноглобуліни. В-лімфоцити несуть частину поверхневих маркерів, спільних з іншими клітинами: рецептори для імуноглобулінів, компонентів комплементу, антигени гістосумісності (МНС І і ІІ класів). Дослідження В-лімфоцитів набуває клінічного значення, закінчення запального процесу в організмі хворого повинно супроводжуватися нормалізацією відносної кількості цих клітин. 
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 86 Проведені дослідження показали, що у дітей з ГГС відбувається підвищення загальної кількості В-лімфоцитів, ступінь підвищення яких залежав від тяжкості перебігу хвороби. Так, при легкому перебігу ГГС вміст CD20+-лімфоцитів відповідав показникам здорових дітей як при відсотковому, так й при абсолютному розрахунку (див. табл. 3.8). Значення, встановлені у дітей з середньотяжким перебігом ГГС перевищували фізіологічні результати в 1,2 рази у відсотковому і абсолютному значенні, а при тяжкому перебігу ГГС – в 1,3 і 1,5 разів відповідно (p<0,05).  Тобто, у хворих на ГГС відбувається порушення процесів і активації, і проліферації В-лімфоцитів, яке посилюється у міру прогресування патологічного процесу в печінці. Слід зазначити, що збільшення загальної кількості CD20+-лімфоцитів відбувалося поряд із зниженням загальної кількості Т-лімфоцитів (див. табл. 3.6), що відобразилося на показнику співвідношення Т / В-лімфоцитів. У ході статистичної обробки отримані дані, що свідчать про прогресуюче зниження цього показника у міру зростання тяжкості ГГС. Так, у дітей з легким перебігом ГГС отриманий результат був нижче, ніж у здорових лише в 2,0 рази, у дітей з середньотяжким перебігом ГГС – в 1,3 рази.  В групі дітей, у яких діагностований тяжкий перебіг ГГС відзначено найменше значення співвідношення кількості CD3 / CD20-лімфоцитів, яке дорівнювало 1,71  0,04 і було в 2,1 рази нижче, ніж у здорових дітей (p<0,05). Такі результати свідчать про розвиток недостатності у клітинній ланці імунної системи дітей з ГГС. Хоча рівень В-лімфоцитів був підвищеним у всіх дітей з ГГС, В-клітини в умовах низької продукції Т-лімфоцитів не є здатними розпізнати чужорідний антиген (HSV). Таким чином, у дітей з ГГС виявлені певні порушення субпопуляційного складу лімфоцитів, які характеризувалися зменшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3+), зниженням вмісту Т-хелперів (CD4+), підвищенням кількості Т-супресорів (CD8+). Внаслідок цього відбувався зсув імунорегуляторного індексу (CD4 / CD8), переважно за 



 87 рахунок зниження кількості CD4+. Також встановлено зменшення кількості NK-клітин (CD16+ та CD56+-лімфоцити). Тобто, у обстежених дітей з ГГС встановлений дефіцит всієї Т-ланки, який поглиблюється у міру зростання тяжкості перебігу хвороби. Як наслідок означених змін відбувалася активація гуморальної ланки імунітету, що проявлялося В-лімфоцитозом і супроводжувалося проявами запального процесу різного ступеня вираженості. Підвищення вмісту CD20+ призводило до зниження показника співвідношення Т / В-лімфоцитів. Тобто, у дітей до 3-х років ГГС розвивається на фоні імунологічної недостатності, що особливо виражено при тяжкому перебігу хвороби.    Резюме Отже, в результаті проведених досліджень у дітей з ГГС встановлені значні зміни з боку як метаболічних процесів, так й імунної системи, які відбуваються у відповідь на проникнення HSV. Проникнення вірусу, на наш погляд, сприяє інтенсифікації реакцій ВРО, надлишковій продукції перекисів, гідроперекисів, вільних радикалів та ін. На початку розвитку хвороби глутатіонова протиперекисна система є здатною нейтралізувати ці токсичні речовини. Але, в умовах високою репродукції HSV розвивається недостатність у системі антиоксидантного захисту, ступінь вираженості якої залежить від тяжкості перебігу хвороби, виникає дисбаланс у системі ПОЛ/АОС із зсувом у бік ПОЛ. Такі зміни призводять, в свою чергу, до порушення цілісності клітинних мембран не лише слизової оболонки порожнини рота, але й імунокомпетентних клітин. Порушення в імунній системі проявляються насамперед недостатністю в системі інтерферону, порушенням рівноваги у цитокіновій системі, змінами субпопуляційного складу лімфоцитів, що в свою чергу призводить до подальшого прогресування патологічного процесу [164].    



 88 РОЗДІЛ 4 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ   4.1. Клінічна ефективність лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом   Для  лікування дітей з ГГС запропоновано комплекс лікувальних заходів (див. табл. 2.2), який полягає у сполученому застосуванні гропринозину та лаферобіону, пробіотику біфідумбактерину;  додатковому місцевому застосуванні пребіотичного адаптогену квертуліну, безспиртового еліксиру «Лізомукоїд» й антиоксиданту катомасу; за наявності висипань на шкірних покривах – застосування противірусної мазі «Ацикловір»  Традиційне лікування включало використання герпевіру, антибіотиків широкого спектру дії, антигістамінних засобів, дезінтоксикаційної терапії.  З метою оцінки проведеного лікування 65 дітей з тяжким перебігом ГГС були розділені на дві групи. Першу групу (І) склали 32 дитини, які отримували традиційне лікування. До другої групи (ІІ) ввійшли 33 дитини, яким призначали запропоновану терапію.   Обидві групи дітей були рандомізовані за віком, статтю, основними клінічними проявами ГГС, результатами попереднього лабораторного обстеження.  Для оцінки впливу традиційного і запропонованого лікування на клінічний перебіг ГГС нами проведений порівняльний аналіз термінів зникнення основних клінічних прояв захворювання.   При звертанні за медичною допомогою таких дітей непокоїв головний біль, нудота, повторна блювота, сонливість, середні цифри температури досягали (39,36 ± 0,62)°С. При об’єктивному огляді відзначали гіперемію і набряклість слизової оболонки рота, прояви катарального гінгівіту. Спостерігали множинні герметичні везикули, які виникали не лише на 



 89 слизовій оболонці рота, губ, язика, а також на щоках, носо-губному трикутнику, вушних раковинах, пальцях рук, віях, кон’юнктиві очей.   Клінічну оцінку ефективності проведеного лікування проводили за такими показниками: тривалість періоду гарячки, терміни початку процесів епітелізації, тривалість лімфаденопатії, тривалість хвороби, знайдення в слині дитини HSV. У результаті проведеного обстеження (табл. 4.1, рис. 4.1) встановлено, що в групі дітей, які отримували традиційне лікування період гарячки тривав вірогідно довше, ніж в ІІ групі дітей. Також у таких дітей відзначали пізніший початок процесів епітелізації ушкоджених ділянок слизової оболонки і шкіри [162].             Таблиця 4.1 Тривалість основних клінічних прояв у дітей з тяжким  перебігом ГГС залежно від засобу лікування (M±m) Прояви Діти з тяжким перебігом ГГС І група (n=32) ІІ група (n=33) Тривалість періоду гарячки, дні 4,32 ± 0,41 3,16 ± 0,23* Термін початку процесів епітелізації, дні 6,69 ± 0,42 5,32 ± 0,31* Тривалість лімфаденопатії, дні 9,35 ± 0,28 8,09 ± 0,43* Тривалість хвороби, дні 13,74 ± 0,56 11,28 ± 0,47* П р и м і т к а . * – вірогідна різниця порівнянно з показниками дітей, які отримували традиційне лікування (p<0,05). Як видно з таблиці 4.1 і рис. 4.1, у результаті запропонованого лікування у дітей з ГГС вдалося значно зменшити терміни загальних і локальних прояв хвороби. Так, тривалість періоду гарячки скоротилася в середньому в 1,4 рази, термін початку процесів епітелізації почався в 1,2 разу скоріше у дітей ІІ групи, чим при традиційному лікуванні. Збільшенні підщелепні, підборідні і шийні лімфовузли знаходили також в середньому на (1,26 ± 0,15) днів довше у дітей І групи. 
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  Рис. 4.1. Середні терміни клінічних прояв ГГС у дітей з тяжким перебігом хвороби залежно від проведеного лікування  Також суттєвої різниці набувала і тривалість хвороби при різних засобах терапії. Запропоноване комбіноване лікування дозволило досягти клінічного одужання у дітей в середньому на (2,46 ± 0,39) дні раніше. Тобто, загальна тривалість хвороби скоротилася в 1,2 рази. Така різниця, на наш погляд, є суттєвою як для дітей, так й для їх батьків.    4.2. Динаміка змін мікрофлори порожнини рота дітей з ГГС після проведеного лікування   Через 14 днів від початку лікування нами проведено дослідження слини дітей з тяжким перебігом ГГС з метою виявлення HSV. Отримані значення не набували суттєвих відмінностей в обох групах спостереження (рис. 4.2). Такий результат, на наш погляд являється підставою для подальшого проведення імуномодулюючого лікування дітей з ГГС для запобігання можливих рецидивів хвороби.  
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    Рис. 4.2. Знаходження  HSV в слині дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування.  Бактеріологічні дослідження для визначення впливу призначеного лікування на стан мікрофлори слизової оболонки порожнини рота проводили після закінчення лікування (табл. 4.2).   Таблиця 4.2 Склад мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини  дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування Мікроорганізми  І група (n=32) ІІ група (n=33) Здорові діти (n=30) (абс./%) до лікування (абс./%) після лікування (абс./%) до лікування (абс./%) після лікування (абс./%) Streptococcus mitis 9 28,1 % 6 18,8 % 10 30,3 % 21 63,6 % 30 100 % Streptococcus pyogenes 4 12,5 % 3 9,4 % 4 12,1 % 1 3,0 % - Staphylococcus aureus 19 59,4 % 23 71,9 % 19 57,6 % 11 33,3 % 5 16,7 % Staphylococcus epidermidis 15 46,9 % 13 40,6 % 16 48,5 % 5 15,2 % 2 6,7 % Corynebacterium 3 9,4 % - 3 9,1 % 6 18,2 % 7 23,3 % Candida albicans 14 43,8 % 11 34,4 % 13 39,4 % 9 27,3 % 6 20,0 % Lactobacillus 3 9,4 % 12 37,5 % 4 12,1 % 16 48,5 % 27 90 % Clostridium 2 6,3 % - 1 3,0 % - - 

15%85% Основна групаHSV- HSV+



 92    У результаті проведених досліджень слід відмітити, що й традиційне, й запропоноване лікування супроводжувалося розвитком дисбіозу на поверхні слизової оболонки порожнини рота. Однак, у дітей І групи, які у складі лікування отримували антибактеріальні препарати, дисбіоз набував найбільшого ступеня вираженості. В той час, як і ІІ групі дітей з ГГС прояви дисбіозу були менш вираженими. Суттєвих змін набувала частота виділення таких мікроорганізмів як Streptococcus mitis, Staphylococcus aureus, Corynebacterium, Candida albicans і Lactobacillus. Однак, отримані результати були порою протилежними в обох групах спостереження (див. рис. 4.3).  
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ІІ група дітей з ГГС (основна)  Рис. 4.3. Частота виділення мікроорганізмів на слизовій оболонці порожнини рота у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування. Так, кількість дітей ІІ групи, у яких висівали Str. mitis підвищувалась після проведеного лікування вдвічі, а дітей І групи знижалася з 9 (28,1 %) до 6 (18,75 %). Аналогічна тенденція спостерігалася й при дослідженні Corynebacterium. Напроти, кількість випадків знайдення Str. аureus збільшувалася у дітей групи порівняння  і значно зменшувалася у дітей, яким призначали запропоноване лікування. Частота виділення Staphylococcus epidermidis і Candida albicans знижалася в обох групах спостереження, але значніше в ІІ групі дітей. Слід відмітити, що після проведеного лікування Clostridium не знаходили в жодній групі дітей з ГГС. Отримані результати призвели також до зміни співвідношення «аероби/анаероби» – у дітей ІІ групи збільшувалася частка аеробної мікрофлори, в І групі дітей декілька підвищувалася питома вага аеробів.  
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25%75% Група порівняннядис. зсув+дисбіоз І-ІІ ст. дисбіоз ІІІ-IV ст.

Дисбіоз різного ступеня вираженості відзначали при обох засобах лікування. Однак, в групі порівняння частіше діагностували дисбіоз  IV ступеню, до того ж у 1,5 рази зменшилась кількість обстежених, у яких ступінь дисбіозу розцінювалась як І-ІІ (табл. 4.3).  Таблиця 4.3 Розподіл дітей з тяжким перебігом ГГС за ступенем тяжкості дисбіозу слизової оболонки порожнини рота залежно від засобу лікування Ступінь дисбіозу  І група (n=32) ІІ група (n=33) до лікування після лікування  до  лікування  після лікування  Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Дисбіотичний зсув 3 9,4 4 12,5 3 9,1 7 21,2 І-ІІ 6 18,8 4 12,5 6 18,2 12 36,3 ІІІ 13 40,6 11 34,4 13 39,4 9 27,3 IV 10 31,2 13 40,6 11 33,3 5 15,2  Напроти, в ІІ групі дітей вдвічі збільшилась кількість дітей з ознаками дисбіотичного зсуву, частіше діагностували дисбіоз І-ІІ ступеня, зменшилась кількість дітей з ознаками дисбіозу ІІІ-IV ступеня (рис. 4.4). 
   Рис. 4.4. Розподіл дітей за ступенем дисбіозу залежно від проведеного лікування. 

57%43%
Основна групадис. зсув+дисбіоз І-ІІ ст. дисбіоз ІІІ-IV ст.



 95  Таким чином, використання традиційної терапії при лікуванні дітей з тяжким перебігом ГГС справляє негативний вплив на склад мікрофлори ротової порожнини. У таких дітей збільшується частота висівання анаеробної флори, поглиблюється ступень дисбіозу.   4.3. Вплив лікування на показники системи ПОЛ/АОС   Отримані дані про порушення в системі ПОЛ/АОС та їх роль в патогенезі ГГС у дітей стали підставою для вивчення динаміки показників ПОЛ і АОС під впливом різних засобів лікування.   Як видно з таблиці 4.4, і базисна терапія, і запропоноване лікування сприяли зменшенню вмісту показників «метаболічної інтоксикації» - ДК і МДА. Однак, отримані дані були різними в обох групах спостереження [164].   Таблиця 4.4 Вміст ДК, МДА, G-SH і активності ГР в слині дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) до початку лікування (n=65) після закінчення лікування І група (n=32) ІІ група (n=33) МДА, нмоль/л 239,72  8,49* 159,81  6,33* 138,23       4,79* ** 126,31  4,28 ДК,  нмоль/л 17,36  1,08* 10,64  1,05* 8,72  0,29** 8,26  0,32 G-SH,  мг/мл 52,12  3,96* 73,39  4,27* 89,62  4,59* ** 103,21  6,14  ГР, НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка 10,08  0,23* 17,03  1,52* 22,17  1,06** 23,19  1,25 П р и м і т к а. * – вірогідна різниця порівняно з показниками здорових дітей (р<0,05), ** – вірогідна різниця порівняно з показниками дітей І групи (p<0,05). 



 96 Так, при дослідженні вмісту МДА відзначені значні відмінності результатів у дітей І і ІІ груп спостереження. Після проведеного лікування рівень МДА в групі дітей, які отримували базисне лікування знижався в 1,5 разів порівняно з первинним значенням і залишався все ще на високому рівні (отриманий результат перевищував фізіологічне значення в 1,3 рази (р<0,05). За умов використання запропонованого лікування кількість МДА знижалася в 1,7 разів порівняно із значенням, встановленим до початку лікування. Отримане значення наближалося до показника здорових дітей і було вірогідно нижче, ніж в І групі дітей (р<0,05).   Аналогічна тенденція спостерігалася і при вивченні вмісту кінцевого продукту ПОЛ – ДК після закінчення лікування. Якщо в слині дітей І групи спостереження рівень ДК значно перевищував результат здорових дітей, то в ІІ групі дітей з тяжким перебігом ГГС рівень ДК знаходився в межах фізіологічного показника. До того ж, при проведенні статистичного аналізу встановлено вірогідну різницю між середнім значенням показника вмісту ДК і дітей І і ІІ груп спостереження у цей період.  Поряд із зниженням рівня продуктів ПОЛ в слині дітей з тяжким перебігом ГГС також відзначали позитивну динаміка клінічної симптоматики. Під впливом лікування у дітей знижалася температура, зменшувалася інтенсивність головного болю, поступово зникали герпетичні везикули на слизовій оболонці рота і на різних ділянках шкіри. Але, лікування без використання антибіотиків сприяло більш швидкому усуненню основних клінічних прояв ГГС. Також суттєвих змін набував склад мікрофлори слизової оболонки рота. Слід зазначити, що при застосуванні антибіотиків у 24 (75 %) дітей діагностовано дисбіоз слизової оболонки порожнини рота ІІІ-IV ступеня. При призначенні противірусних засобів і місцевого антисептика переважали діти, у яких спостерігали дисбіотичний зсув або дисбіоз І-ІІ ступеня – 19 (57,6 %) дітей. Також проведене лікування сприяло усуненню порушень, які відбувалися з боку системи антиоксидантного захисту у дітей з ГГС до початку 



 97 лікування. Однак, ступінь впливу була різною в обох групах спостереження (див. табл. 4.4). Так, активність ферменту ГР наприкінці лікування підвищувалася в 1,7 разів у І групі дітей і не досягала фізіологічного показника (отриманий результат був в 1,4 рази менше, ніж у здорових дітей). У дітей ІІ групи первинно низьке значення активності ГР збільшувалося в 2,2 разів після закінчення лікування і дорівнювало нормі. До того ж, при проведенні статистичного обчислювання встановлено вірогідну різницю між показниками ГР в обох групах дітей (p<0,05). Така активація ГР справила значний вплив на біосинтез складового компоненту системи антиоксидантного захисту - G-SH, за допомогою якого токсичні перекиси перетворюються на нетоксичні речовини. Рівень G-SH в слині дітей з ГГС збільшувався в 1,4 рази при використанні базисної терапії і в 1,7 разів після отримання рекомендованого лікування. Якщо у дітей І групи вміст відновлених еквівалентів глутатіону був нижче, ніж у здорових дітей в 1,4 рази (p<0,05), то у дітей ІІ групи означений показник наближався до фізіологічного результату і в 1,2 рази перевищував результат, встановлений в І групі спостереження (p<0,05). Таким чином, проведене комплексне лікування з використанням противірусних засобів і місцевого антисептика справляло значний вплив на дисбаланс в системі ПОЛ/АОС у дітей з тяжким перебігом ГГС. Активація одного з ключових ферментів глутатіонової протиперекисної системи – ГР, який каталізує реакцію відновлення окисленого глутатіону призводило до  інтенсивнішого утворення G-SH, функціональної активації системи антиоксидантного захисту організму дітей в цілому (рис. 4.5) [162].    
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 Рис. 4.5.  Вміст G-SH, активність ГР і тривалість клінічних прояв у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування  Такі зміни сприяють відновленню роботи АОС, яка стає спроможною нейтралізувати токсичні продукти пероксидації – вільних радикалів, перекисів, гідроперекисів, тощо. У результаті цього гальмується розвиток запального процесу, припиняється руйнування біомембран клітин слизової оболонки, що клінічно проявляється скорішим покращенням стану хворих, скороченням терміну загоєння елементів висипу на слизовій оболонці і тривалості хвороби.  4.4. Імунологічна ефективність різних засобів лікування у дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту  Імунологічні порушення, виявлені у дітей з тяжким перебігом ГГС стали підставою для включення у лікування таких дітей, поряд із противірусним засобом, гропринозіну. Цей лікарський засіб володіє прямою противірусною дією і справляю імуномоделюючий ефект, який здатний 
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 99 активувати Т-лімфоцити і підвищувати активність макрофагів. Під впливом гропринозіну стимулюється проліферація Т- і В-лімфоцитів, підвищується функціональна активність Т-лімфоцитів, у т. ч. їх здатність до утворення лімфокінів, нормалізується співвідношення CD4+/CD8+ лімфоцитів. Доведено, що при застосуванні препарату значно посилюється активність NK-клітин, посилюється продукція IL-1 i IL-2, ендогенних IFN, знижається синтез IL-4.  Враховуючи вище викладене, призначення лаферобіону і гропринозіну дітям з тяжким перебігом ГГС є обґрунтованим і доцільним.  Як видно з таблиці 4.5, при проведенні первинного дослідження відзначено, що рівень сироваткового IFN обстежених дітей був нижче 4 Од/мл. Однак значення, встановлені у дітей з тяжким перебігом ГГС коливалися в межах показників здорових дітей. Після закінчення лікування середні величини цього показника у дітей, які отримували базисне лікування   також залишалися в межах норми [160].  Таблиця 4.5 Вміст сироваткового IFN, IFN- та IFN- у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) до початку лікування (n=65) після закінчення лікування І група (n=32) ІІ група (n=33) Сироватковий IFN, Од/мл 1,87  0,24 2,11  0,19 6,35  0,14* ** 2,7  0,63 IFN-, пг/мл 12,83  0,59* 15,39  0,46* 20,93   0,78** 21,82  1,61 IFN-, пг/мл 6,72 ± 0,13* 10,91  0,45* 15,89  0,28** 16,74 ± 2,18 П р и м і т к а.  * – вірогідна різниця порівняно з показниками здорових дітей (р<0,05); ** – вірогідна різниця порівняно з показниками дітей І групи (p<0,05).   



 100 При співставленні з фізіологічним показником кратність підвищення продукції сироваткового IFN у дітей ІІ групи спостереження після закінчення лікування складала 2,4 (p<0,05). Також такі дані значно відрізнялися від даних, отриманих у дітей І групи спостереження – перевищували їх в 3 рази (p<0,05). Слід відзначити, що встановлено розбіжності рівня сироваткового IFN серед дітей, яким призначали запропоноване лікування. Якщо до початку лікування показник продукції сироваткового IFN не перевищував 1 Од/мл у 7 дітей, то після його закінчення такий результат не спостерігали в жодному випадку. До  того ж у 3 (8,6 %) дітей ІІ групи рівень сироваткового IFN був понад 16 Од/мл.  Такий результат можна пояснити, на наш погляд, включенням до комплексної терапії дітей з тяжким перебігом ГГС препаратів, які володіють не лише противірусною дією, але й справляють імуномодулюючий вплив. Поряд із змінами продукції сироваткового IFN, під впливом призначеного лікування, відбувалося підвищення вмісту IFN- та IFN-. Якщо у дітей з тяжким перебігом ГГС, які склали ІІ групу спостереження вміст IFN- збільшувався в 1,6 разу і відповідав середньому показнику здорових дітей, то в І групі дітей вміст IFN- підвищувався лише в 1,2 разу і залишався все ще на низькому рівні -  (15,39  0,46) пг/мл. Як видно з представлених даних (див. табл. 4.5) ступінь збільшення рівня IFN- був вище, ніж IFN- і при призначенні базисної терапії, і при застосуванні запропонованого лікування.  Так, продукція IFN- при застосуванні лікування із використанням противірусного препарату і антибіотика підвищувалася в 1,6 разів порівняно із первинним результатом (p<0,05). Але, була в 1,5 рази менше, ніж середній показник, розрахований у здорових дітей (p<0,05). В ІІ групі дітей з тяжким перебігом ГГС рівень IFN- набував більш суттєвого збільшення (в 2,4 рази), у середньому дорівнював (15,89  0,28) пг/мл і знаходився у межах фізіологічного результату.  



 101  Активація інтерфероногенезу перебігала разом із зниженням активності пероксидації ліпідів і підвищенням функціональної активності глутатіонової протиперекисної системи (рис. 4.5, 4.6). 
  Рис. 4.5. Рівень продуктів ПОЛ і показників системи IFN у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування  
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Рис. 4.6. Показники системи глутатіону і системи IFN у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування.  Таким чином, призначення лікування із використанням лаферобіону і гропринозіну сприяло активації  продукції IFN. Такий процес, на наш погляд, відбувається у результаті відновлення балансу в системі ПОЛ/АОС. Активація глутатіонової протиперекисної системи призводить до адекватної нейтралізації токсичних продуктів ПОЛ. В результаті таких змін мембрани клітин, в т.ч. імунокомпетентних, набувають природної захисної функції, відновлюються біологічні функції клітин, здатність до синтезу різних біологічних речовин, в т.ч. й IFN. Наслідком таких змін є активація інтерфероногенезу, формування адекватної імунної захисної реакції організму дітей у відповідь на втручання HSV.  З метою отримання більш повного уявлення про зміни, що відбувалися з боку імунної системи у дітей з тяжким перебігом ГГС під впливом призначеного лікування нами вивчений вміст цитокінів, які, разом із IFN 
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 103 беруть безпосередню участь у формуванні направлення імунної реакції організму людини  у відповідь на втручання чужорідного агенту. Результати досліджень представлені в таблиці 4.6 [160]. Таблиця 4.6 Вміст IL-12, IL-4 і IL-10 у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) до початку лікування (n=65) після закінчення лікування  І група (n=32) ІІ група  (n=33) IL-12,  пг/мл 149,32 ± 6,73* 179,18 ± 4,61*  226,12 ± 5,08* ** 247,35 ± 7,29 IL-4,  пг/мл 64,26 ± 4,43* 35,78 ± 2,54 *  23,48 ± 1,36 * **  18,65 ± 2,46 IL-10,  пг/мл 49,21 ± 2,78* 37,22 ± 1,19 * 18,54 ± 1,25** 17,02 ± 1,23 П р и м і т к а. * – вірогідна різниця порівняно з показниками здорових дітей (р<0,05), ** – вірогідна різниця порівняно з показниками дітей І групи (p<0,05).  При проведенні первинного дослідження дітей з тяжким перебігом ГГС встановлено значне зниження рівня IL-12, який здатний сприяти індукції синтезу IFN-, що, на наш погляд, є однією з причин розвитку недостатньої імунної реакції. Як видно з таблиці 4.6, лише після курсу лікування дітей з використанням лаферобіону і імуномодулюючого препарату гропринозіну відзначено підвищення вмісту цього цитокіну. Так, середнє значення рівня IL-12 у дітей ІІ групи дорівнювало (226,12 ± 5,08) пг/мл і наближалося до норми. Також отримане значення перевищувало показник до лікування в 1,5 рази (p<0,05). В контрольній групі дітей (І група) продукція IL-12 не набувала значної динаміки та залишалася на достатньо низькому рівні порівняно з ІІ групою дітей (p<0,05) і здоровими обстеженими (p<0,05). 



 104 На наш погляд, саме під дією гропринозіну відбувалося відновлення продукції IL-12, активація клітин, здатних до синтезу IFN-. Наслідком чого може бути стимуляція Th1-лімфоцитів, розвиток клітинного типу імунної відповіді, що забезпечує адекватну імунну реакцію і захист організму дітей з ГГС в цілому від дії HSV 1/2 типу. Клінічними проявами цього процесу є скоріше зникнення скарг хворих, основних симптомів захворювання. Іншу тенденцію мали результати дослідження вмісту IL-4 і IL-10 у дітей з ГГС після закінчення лікування: рівень цих цитокінів набував зменшення (див. табл. 4.6). В І групі дітей проведене лікування призводило лише до незначного зниження вмісту IL-4 і IL-10 порівнянно із відповідними результатами, встановленими при проведенні первинного обстеження. Так, внаслідок проведеного лікування рівень IL-4 знижався в 1,8 разу, а IL-10 -  в 1,3 разу у дітей І групи. Отримані значення перевищували фізіологічний результат в 1,9 і 2,2 рази відповідно (p<0,05). Відновлення продукції IL-4 і IL-10 спостерігали лише у дітей ІІ групи спостереження, у яких відзначали нормалізацію синтезу IFN- та IFN- (IL-10 є інгібітором їх функцій). У таких дітей вміст IL-4 зменшувався в 2,7, а IL-10 – в 2,6 разу порівнянно із відповідними результатами до початку лікування (p<0,05). Під час проведення первинного обстеження у всіх дітей з тяжким перебігом ГГС нами встановлена лейкопенія, яка супроводжувалася лімфоцитозом і значними змінами у субпопуляційному складі лімфоцитів: зменшення кількості CD3+, CD4+-лімфоцитів і NK-клітин при одночасному підвищенні рівня CD8+ i CD20+-лімфоцитів (див. табл. 3.8). Тобто, мала місце активація  гуморальної ланки імунітету.  Результати впливу проведеного лікування на кількість лейкоцитів і субпопуляційний склад лімфоцитів представлені в таблиці 4.7. Слід зазначити, що призначена терапія призводила, насамперед, до збільшення кількості лейкоцитів в обох групах спостереження. Однак, якщо у дітей, яким призначали лаферобіон вміст лімфоцитів дорівнював фізіологічній величині, то у дітей, які отримували традиційне лікування цей показник був вірогідно 



 105 менше за норму і результат, встановлений в ІІ групі спостереження (р<0,05) [163]. Таблиця 4.7 Кількість лейкоцитів і субпопуляційний склад лімфоцитів  у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування (Mm) Показники Діти з ГГС Здорові діти (n=30) до початку лікування (n=65) після закінчення лікування  І група (n=32) ІІ група  (n=33) Лейкоцити, г/л 4,72 ± 0,15* 6,01 ± 0,23* 6,94 ± 0,17** 7,23 ± 0,18 Лімфоцити, % абс. 44,63 ± 4,98* 33,29 ± 2,16* 27,35 ± 1,89** 24,58 ± 2,39 2,10 ± 0,13* 2,0 ± 0,07* 1,90 ± 0,07 1,78 ± 0,09 CD3+, % абс. 39,1 ± 2,6* 54,43  2,68* 61,14  1,75** 63,2 ± 2,3 0,82 ± 0,05* 1,09 ± 0,08 1,16 ± 0,07 1,12 ± 0,06 CD4+, % абс. 27,1 ± 1,3* 36,29 ± 2,45* 43,56 ± 2,37** 42,1 ± 3,8 0,57 ± 0,02* 0,72 ± 0,05 0,82 ± 0,06 0,75 ± 0,04 CD8+, % абс. 30,1 ± 1,6* 28,07 ± 1,17* 24,62 ± 2,54 23,1 ± 1,4    0,63 ± 0,03* 0,56 ± 0,04* 0,46 ± 0,04** 0,41 ± 0,02 CD4 / CD8 0,92 ± 0,02* 1,29 ± 0,02* 1,77 ± 0,03** 1,82 ± 0,03 CD16+, % абс. 8,6 ± 0,4* 11,38 ± 1,89* 17,04 ± 1,26** 17,7 ± 1,3 0,18 ± 0,01*  0,23 ± 0,01* 0,32 ± 0,01** 0,32 ± 0,01 CD56+, % абс. 7,3 ± 0,6* 8,62 ± 1,42 9,63 ± 1,73 10,4 ± 1,2 0,15 ± 0,01* 0,17 ± 0,02 0,18 ± 0,02 0,18 ± 0,01 CD20+, % абс. 22,9 ± 1,2* 20,08 ± 1,36* 18,32 ± 1,58 17,3 ± 1,2 0,48 ± 0,02* 0,40 ± 0,01* 0,35 ± 0,02** 0,31 ± 0,04 Т-/В-лімфоцити 1,70 ± 0,04* 2,72 ± 0,03* 3,31 ± 0,04* ** 3,67 ± 0,05 П р и м і т к а. * – вірогідна різниця порівняно з показниками здорових дітей (р<0,05), ** – вірогідна різниця порівняно з показниками дітей І групи (p<0,05).  



 106 Як видно з таблиці 4.7, у 29 (87,9 %) дітей ІІ групи також відзначали відновлення числа лімфоцитів у відсотковому та абсолютному значенні (p>0,05). У 4 (12,1%) дітей зберігався лімфоцитоз. При об’єктивному обстеженні у таких хворих спостерігали збільшення підщелепних лімфовузлів, повільніше відбувалася епітелізація ушкоджених ділянок слизової оболонки.  Нормалізацію кількості лімфоцитів спостерігали лише у 6 (18,7 %) дітей, яким призначали традиційну терапію.  Переважної більшості – 26 (81,3 %) були зафіксовані підвищені показники вмісту лімфоцитів і в абсолютному, і у відносному перерахунку. Такий результат, встановлений наприкінці лікування у дітей І групи був вірогідно вище результатів здорових дітей (p<0,05) і дітей, які отримували лікування із використанням лаферобіону у відсотковому значенні (p<0,05). Загальна популяція Т-лімфоцитів (CD3+-лімфоцити), напроти, підвищувалася під впливом проведеного лікування як у дітей І, так й ІІ групи спостереження (див. табл. 4.7). Однак, ступінь збільшення вмісту CD3+-лімфоцитів був різним і в абсолютному, і у відносному значенні у дітей з тяжким перебігом ГГС обох груп спостереження і залежав від призначеного лікування. Так, за умов використання традиційної терапії рівень CD3+-лімфоцитів зростав у 1,4 разу у відсотковому і в 1,3 разу порівняно із відповідними значеннями, встановленими при первинному обстеженні дітей. При проведенні статистичного аналізу встановлено, що такий результат у відсотковому значенні був вірогідно нижче норми і показника дітей ІІ групи (р<0,05). В групі дітей, яких лікували лаферобіоном і гропринозіном рівень CD3+-лімфоцитів підвищувався в 1,6 разу у відносному і в 1,4 разу в абсолютному значенні порівняно із відповідними показниками до початку лікування (р<0,05) і знаходився в межах показників здорових дітей. Таким чином, можна зазначити, що відбувалося відновлення популяції Т-клітин в сироватці крові під впливом лікування із використанням лаферобіону. 



 107 Динаміка кількості Th-лімфоцитів (CD4+-лімфоцитів) також характеризувалася зростанням під впливом проведеної терапії (див. табл. 4.7). Якщо в І групі дітей рівень CD4+-лімфоцитів збільшувався в 1,3 разу у відсотковому і в абсолютному значенні, то в ІІ групі відзначали кратність підвищення CD4+-лімфоцитів в 1,4 разу в абсолютному значенні і в 1,6 разу при відсотковому перерахунку порівняно із відповідними первинними показниками. Слід зазначити, що абсолютна кількість CD4+-клітин у дітей обох груп спостереження в абсолютному значенні відповідала фізіологічним показникам. Але, при проведенні порівняльного аналізу встановлено, що відсотковий показник дітей, яким призначали традиційне лікування був вірогідно нижче ніж у дітей, які отримували лікування із використанням лаферобіону і гропринозіну (р<0,05) і здорових дітей (р<0,05). У результаті проведених досліджень встановлено, що зростання кількості CD4+-лімфоцитів в результаті проведеного лікування супроводжувалося підвищенням показника продукції IFN- і IL-12, який  справляє стимулюючий вплив на продукцію IFN-, а також зниженням первинно підвищеного рівня IL-4 і IL-10, які є фізіологічними антагоністами IFN- (див. табл. 4.5, 4.6, 4.7, рис. 4.7). При проведенні статистичного аналізу встановлений прямий кореляційний зв’язок між рівнем CD4+-лімфоцитів і IL-12 (r= 0,523), CD4+-лімфоцитів і IFN- (r= 0,633). В обох випадках сила зв’язку розцінена як помірна. На наш погляд, отримані результати свідчать, що лікування із використанням лаферобіону сприяє поступовому відновленню вмісту основних представників цитокінової мережі, які беруть безпосередню  участь в механізмах диференціровки Th-клітин. У результаті чого відбувається відновлення фізіологічної рівноваги Th1/Th2-лімфоцитів, що може сприяти формуванню адекватної імунної реакції у відповідь на втручання і реплікацію HSV 1/2 типу. Клінічно такі зміни проявляються скороченням періоду гарячки, тривалості лімфаденопатії, скорішим початком і 



 108 ефективнішим процесом епітелізації, а в цілому – скорішим одужанням дітей. 
 Рис. 4.7 Рівень IL-12, IL-4, IL-10, IFN- і CD4+-лімфоцитів у дітей з тяжким перебігом ГГС залежно від засобу лікування. Динаміка рівня Ts-лімфоцитів (CD8+-лімфоцитів) була протилежної змінам з боку CD3+- і CD4+-лімфоцитів і також залежала від проведеної терапії (див. табл. 4.7). До початку лікування у всіх обстежених дітей з тяжким перебігом ГГС відзначено підвищення вмісту цієї субпопуляції Т-лімфоцитів. Якщо наприкінці лікування в ІІ групі спостереження рівень CD8+-лімфоцитів значно зменшувався і в абсолютному, й у відсотковому значенні і дорівнював відповідним показникам здорових дітей (р>0,05), то в І групі встановлені зміни були незначними. До того ж, результати, відзначені в І групі обстежених були вірогідно вище відповідних фізіологічних значень (р<0,05).  

-100-50050100150200250
До лікування І група ІІ група

% відхилення
IL-12 IL-4 IL-10 IFN-g CD4+



 109  Показники рівня Th-лімфоцитів і Ts-лімфоцитів після проведеного лікування відобразилися на формуванні імунорегуляторного індексу (CD4/CD8) у дітей з тяжким перебігом ГГС (див. табл. 4.7). Слід зазначити, що показник співвідношення CD4/CD8 збільшувався  в обох групах спостереження. Але, найбільший ступінь його зростання відзначений в групі дітей, яким призначали лікування із використанням лаферобіону і гропринозіну. У таких дітей наприкінці лікування відмічали підвищення показника імунорегуляторного індексу в 1,9 разу порівняно з первинним результатом (р<0,05). Отримане значення відповідало результату здорових дітей. В групі дітей, яким призначали традиційне лікування ступінь збільшення цього показника був значно меншим і складав лише 1,4 разу. Отриманий результат, який дорівнював 1,29 ± 0,02 був вірогідно нижче фізіологічного показника (р<0,05) і показника, встановленого у дітей ІІ групи спостереження (р<0,05). Привертає увагу той факт, що до початку лікування значення CD4/CD8 відображало зменшення субпопуляції CD4+-лімфоцитів. Після закінчення лікування показник імунорегуляторного індексу обумовлений відновленням вмісту Th-лімфоцитів та зменшенням числа Ts-лімфоцитів. Як відомо, значення CD4/CD8, яке перевищує 1,5 (що спостерігалося у дітей ІІ групи – 17,04 ± 1,26) відповідає нормоергічному стану імунної системи і може свідчити про стихання активності патологічного процесу.  Вміст NK-клітин - CD16+- і CD56+-лімфоцитів також зазнав змін у результаті проведеного лікування. Як видно з таблиці 4.7, у дітей з тяжким перебігом ГГС відбувалося підвищення рівня CD16+- і CD56+-лімфоцитів. Слід відмітити, що після призначеної терапії встановлено відновлення рівня CD56+-лімфоцитів як в абсолютному значенні, так й у відсотковому перерахунку в обох групах дітей. Вміст CD16+-лімфоцитів в цей час підвищувався до фізіологічних значень лише у дітей, яким призначали лаферобіон і гропринозін. Призначення традиційного лікування також призводило до зростання рівня цієї субпопуляції Т-лімфоцитів. Але, отримані 



 110 результати були нижче відповідних показників здорових дітей в 1,6 разів у відсотковому і в 1,4 разів в абсолютному значенні (р<0,05). До того ж, встановлено вірогідну різницю рівня CD16+-лімфоцитів у дітей І і ІІ груп спостереження (р<0,05).  Вміст показників гуморального імунітету – CD20+-лімфоцитів напроти, знижався (див. табл. 4.7). Закінчення лікування супроводжувалося нормалізацією числа В-лімфоцитів у групі дітей, яким призначали лікування із використанням рекомбінантного інтерферону – лаферобіону. В групі дітей, яким проводили лікування із використанням антибіотика рівень CD20+-лімфоцитів був вірогідно вище результатів встановлених і у здорових дітей, і у дітей ІІ групи спостереження (р<0,05). Таким чином, зменшення числа В-лімфоцитів відбувалося разом із зменшенням активності запального процесу у дітей з тяжким перебігом ГГС. Зміни рівня CD3+-лімфоцитів і CD20+-лімфоцитів (див. табл. 4.7) під впливом проведеного лікування мали різноспрямовану динаміку, що суттєво відобразилося на показнику Т/В – лімфоцитів. Слід зазначити, що підвищення значення цього співвідношення спостерігалося в обох групах дітей з тяжким перебігом ГГС. Якщо в І групі дітей кратність підвищення показника Т/В – лімфоцитів складала 1,6, то в ІІ групі вона дорівнювала 1,9. Але, наприкінці лікування показник співвідношення Т/В – лімфоцитів у дітей І групи спостереження був значно менше, ніж у здорових дітей (p<0,05), а в ІІ групі – мав тенденцію до нормалізації (р<0,05). Також слід зауважити, що при первинному обстеженні на формування показника Т/В – лімфоцитів справляло вплив зниження рівня популяції CD3+-лімфоцитів і підвищення вмісту популяції CD20+-лімфоцитів. Після лікування показник Т/В – лімфоцитів був обумовлений збільшенням кількості CD3+ та зменшенням кількості CD20+. Таким чином, використання рекомбінантного IFN-2 - лаферобіону і гропринозіну в лікуванні дітей з тяжким перебігом ГГС сприяє збільшенню числа CD3+-, CD4+-, CD16+-та CD56+-лімфоцитів при одночасному 



 111 зменшенні CD8+- та CD20+-лімфоцитів, що свідчить про відновлення активності клітинної ланки імунної відповіді у дітей і позитивно відображається на перебігу хвороби.  З метою ілюстрації запропонованого нами засобу лікування дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту наводимо наступні клінічні приклади.  Приклад 1. Дитина Б., 2 роки 4 місяці (історія хвороби № 2831), поступила 11.03.2014 р. Батьки відмічали на підвищення температури тіла до 39,2°С, біль в роті,  відмову від їжі, непокійну поведінку, порушення сну, збільшення підщелепних лімфовузлів у дівчинки.  З анамнезу хвороби відомо, що захворювання почалося 09.03.2014 р., коли температура підвисилася до 38,7°С, дівчинка стала блідою, неспокійною, відмовлялася від їжі, з’явився нежить. 10.03.2014 р. батьки помітили висип на слизовій оболонці рота, губах, збільшення підщелепних лімфовузлів. Самостійно призначали жарознижувальні препарати (дитячий парацетамол), слизову оболонку обробляли розчином соди.   Об’єктивне обстеження: стан дитини тяжкий, виражена блідість шкірних покривів, температура тіла 39,2°С. Рот відкритий, неприємний запах із рота. Слизова оболонка ротової порожнини ярко гіперемована, набрякла. На слизовій оболонці ясен, нижньої губи, твердому піднебінні - множинні везикули, що заповненні прозорою рідиною, ерозії деякі елементи зливалися між собою. Підщелепні і шийні лімфовузли збільшені до 1 см у діаметрі, при пальпації болісні, еластичні, не спаяні з оточуючими тканинами.  Дані лабораторних досліджень: методом ПЛР виявлений HSV 1 типу. У загальному аналізі крові лейкопенія (4,6 г/л), зсув лейкоцитарної формули вправо, прискорена ШЗЕ (17 мм/год). При бактеріологічному дослідженні виділені Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, гриби роду Candida. Показники системи ПОЛ/АОС: МДА - 232,1 нмоль/л, ДК – 17,2 нмоль/л, G-SH – 51,0 мг/мл, ГР – 10,2 НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка. 



 112 Імунологічні показники: IFN- - 12,4 пг/мл, IFN- - 6,7 пг/мл, IL-12 – 144,1 пг/мл, IL-4 – 65,3 пг/мл, IL-10 – 50,6 пг/мл, CD3+ - 39 %, CD4+ - 26 %, CD8+ - 29 %, CD4 / CD8 – 0,9, CD16+ - 8 %, CD56+ - 7 %, CD20+ - 23 %, Т-/В-лімфоцити – 1,7.   Призначено лікування: гропринозин у вигляді сиропу (добова доза 50 мг/кг маси тіла за 3 прийоми, 10  днів) та лаферобіон у вигляді ректальних супозиторіїв (по 500000 ОД двічі на день, 7 днів), пробіотик біфідумбактерин (по 1 пакетику 3 рази на день, 3 тижня);  місцево квертуліну у вигляді гелю (нанесення на СОПР 2 рази на добу), еліксир «Лізомукоїд» (1 ч.л. на ¼ склянки води, обробка СОПР 2 рази на день), катомасу (у вигляді аплікацій на СОПР 3 рази на день).  13.03.2014 р. – температура тіла знизилась, дитина почала їсти. Нових елементів сипу немає, ерозії зменшились у розмірі, гіперемія і набряклість слизової оболонки – менш виражені. Підщелепні і шийні вузли залишаються збільшеними, при пальпації безболісні.  21.03.2014 р. – загальний стан дівчинки задовільнений, жалоб немає, температура тіла нормальна, дитина активна. Слизова оболонка порожнини рота рожева, волога, елементів герпетичного висипу немає. Підщелепні лімфовузли 0,5 см у діаметрі, еластичні, безболісні при пальпації, не спаяні з оточуючими тканинами.  У мазках зі слизової оболонки порожнини рота знайдено гриби роду Candida і Lactobacillus.  Показники системи ПОЛ/АОС: МДА - 136,3 нмоль/л, ДК – 8,6 нмоль/л, G-SH – 91,2 мг/мл, ГР – 21,8 НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка. Імунологічні показники: IFN- - 21,3 пг/мл, IFN- - 15,9 пг/мл, IL-12 – 225,3 пг/мл, IL-4 – 22,6 пг/мл, IL-10 – 17,5 пг/мл, CD3+ - 61 %, CD4+ - 42 %, CD8+ - 25 %, CD4 / CD8 – 1,7, CD16+ - 16 %, CD56+ - 10 %, CD20+ - 18 %, Т-/В-лімфоцити – 3,4.   Дитину виписано на 11 добу захворювання. Рекомендовано через 10 днів повторити курс лаферобіону і гропринозіну.  Протягом року спостереження рецидиву захворювання не спостерігали. 



 113  Приклад 2. Хворий К., 1 рік 10 місяців (історія хвороби № 2459) захворів вранці, 22.01.2014 року, коли з’явилась висока температура тіла (38,5°С),  нежить, покашлювання, став неспокійним. Ввечері батьки помітили почервоніння слизової оболонки ясен, поодинокі міхурці, збільшення підщелепних лімфовузлів. 23.01.2014 року високі цифри температури зберігалися, кількість елементів сипу збільшилась, батьки дитини звернулися за медичною допомогою. З анамнезу відомо, що у матері дитини спостерігаються герпетичні висипання на слизові оболонці губ (Herpes labialis) під час підвищення температури, або вживання солоної і гострої їжі.   Під час огляду: стан дитини розцінений як тяжкий. Хлопчик плаче, на обстеження реагує негативно, температура тіла 39,2°С. На слизовій оболонці рота значна кількість елементів герпетичного висипу і болісних ерозій, що оточені вінчиком гіперемії. Також елементи висипу розташовані на слизовій оболонці обох губ, правої щоки, кінчика язика. Ясна кровоточать. Пальпуються збільшені, еластичні, болісні підщелепні, підборідні і шийні лімфовузли.  Дані лабораторних досліджень: методом ПЛР виявлений HSV 1 типу, aHSV1 IgM. У загальному аналізі крові лейкопенія (4,2 г/л), зсув лейкоцитарної формули вправо, прискорена ШЗЕ (21 мм/год). При бактеріологічному дослідженні виділені Staphylococcus epidermidis, Clostridium, гриби роду Candida. Показники системи ПОЛ/АОС: МДА - 246,5 нмоль/л, ДК – 17,9 нмоль/л, G-SH – 55,4 мг/мл, ГР – 10,1 НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка. Імунологічні показники: IFN- - 12,3 пг/мл, IFN- - 6,8 пг/мл, IL-12 – 152,7 пг/мл, IL-4 – 67,2 пг/мл, IL-10 – 48,4 пг/мл, CD3+ - 37 %, CD4+ - 28 %, CD8+ - 31 %, CD4 / CD8 – 0,9, CD16+ - 9 %, CD56+ - 7 %, CD20+ - 22 %, Т-/В-лімфоцити – 1,7.   Призначено лікування: гропринозин у вигляді сиропу 10  днів, лаферобіон у вигляді ректальних супозиторіїв, по 500000 ОД двічі на день 7 днів, біфідумбактерину по 1 пакетику 4 рази на день, 3 тижня, кларитин по 5 мл на добу. Місцево квертуліну у вигляді гелю (нанесення на СОПР 2 рази на 



 114 добу), еліксир «Лізомукоїд» (1 ч.л. на ¼ склянки води, обробка СОПР 2 рази на день), катомасу (у вигляді аплікацій на СОПР 3 рази на день), мазь «Ацикловір» для нанесення на уражені шкірні покриви.  Додатково проводили детоксикаційну терапію шляхом внутрішньовенних крапельних введень розчину глюкози 5% - 100,0; фізіологічного розчину хлориду натрію – 100,0; аскорбінової кислоти 5 % - 2,0; хлориду кальцію 10 % - 1,0; димедролу 1% - 0,1 мл; кокарбоксилази – 25 мг.  Температура тіла у хлопчика нормалізувалася на 2-й день від початку лікування, нових висипань не було. 26.01.2014 р.: загальний стан дитини значно покращився, температура тіла – 36,6°С. Ерозії на слизовій оболонці порожнини рота значно зменшилися у діаметрі, зберігається неяскрава гіперемія слизової оболонки, зменшилась кількість герпетичних елементів. Кровоточивості ясен немає. Зберігаються збільшені у розмірах підщелепні, підборідні і шийні лімфовузли. Дані лабораторних досліджень 02.02.2014 р. (12-й день хвороби): при бактеріологічному дослідженні виділені Streptococcus mitis, Lactobacillus, гриби роду Candida. Рівень МДА - 141,2 нмоль/л, ДК – 8,9 нмоль/л, G-SH – 93,5 мг/мл, ГР – 23,3 НАДФ·Н2/ хвил. на 1г білка, IFN- - 20,4 пг/мл, IFN- - 15,7 пг/мл, IL-12 – 223,8 пг/мл, IL-4 – 24,1 пг/мл, IL-10 – 18,7 пг/мл, CD3+ - 62 %, CD4+ - 44 %, CD8+ - 26 %, CD4 / CD8 – 1,7, CD16+ - 18 %, CD56+ - 11 %, CD20+ - 19 %, Т-/В-лімфоцити – 3,3.  Хлопчика виписано на 12 добу захворювання. Рекомендовано через 10 днів повторити курс лаферобіону і гропринозіну. Протягом року спостереження рецидиву захворювання не спостерігали.    



 115 Резюме  Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що використання лаферобіону і гропринозіну сприяє покращенню самопочуття хворих, скороченню тривалості інтоксикаційного синдрому, лімфаденопатії, скорішому початку епітелізації ушкоджених ділянок слизової оболонки і шкіри. Також застосування рекомбінантного IFN-2 призводить до зниження інтенсивності процесів ВРО ліпідів, відновлення функціональної активності глутатіонової протиперекисної системи, інтерфероногенезу, усуненню дисбалансу основних регуляторних цитокінів, стабілізації співвідношення Th1/Th2 – лімфоцитів, Т/В – лімфоцитів що сприяє розвитку збалансованої імунної реакції організму хворих у відповідь на втручання і подальшу реплікацію HSV. Клінічно такі зміни проявляються покращенням самопочуття хворих, скорішим усуненням клінічних прояв стоматиту, скороченням тривалості хвороби. Немаловажним є й те, що запропоноване нами лікування не сприяє розвитку вираженого дисбіозу слизової оболонки ротової порожнини, що є позитивним фактором для відновлення нормальної мікрофлори порожнини рота у постінфекційному періоді.            



 116 РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ   Різноманіття клінічних проявів, особливості збудника, можливість їх розповсюдження практично всіма відомими шляхами передачі дозволили Європейському регіональному бюро ВООЗ віднести герпетичну інфекцію до групи хвороб, що визначають майбутнє інфекційної патології. Неухильне зростання числа цих захворювань у дітей обумовлює необхідність всебічного вивчення герпетичної інфекції і розробки ефективних методів лікування і профілактики. При проведенні обстеження встановлено, що переважну кількість складали діти віком від 1 до 3 років, на їх долю приходилось 88,7 % випадків гострого герпетичного стоматиту. Невелику кількість дітей до 1 року з ГГС можна пояснити циркуляцією у сироватці крові таких дітей материнських антитіл до вірусу простого герпесу, несформуванням місцевого імунітету слизової оболонки порожнини рота і частими порушеннями її цілісності.  При порівнянні статевої ознаки відзначали, що кількість хлопчиків і дівчинок була приблизно однаковою. Також встановлено, що частіше діагностували середньотяжку і тяжку форму ГГС у обстеженних дітей. Низька питома вага дітей з легким перебігом ГГС, на наш погляд, являється результатом невираженого  синдрому інтоксикації, незначною кількістю елементів герпетичного висипу на слизовій оболонці порожнини рота у дітей і, як наслідок, нечастим зверненням батьків за медичною допомогою. Тяжкий перебіг ГГС спостерігався у дітей з такими факторами ризику виникнення захворювання, як ексудативний діатез, часті гострі респіраторні вірусні інфекції, кон’юнктивіт, перехід на штучне годування в період до 6 місяців життя, у матерів – гестози другої половини вагітності, передчасні 



 117 пологи, наявність хронічної герпетичної інфекції у батьків. Слід відмітити, що у 13,8 % дітей раніше встановлений імунодефіцитний стан. Клінічними проявами тяжкої форми ГГС являються виражений синдром інтоксикації, множинні елементи герпетичного висипу не лише на слизовій оболонці рота, губ, язика. У 66,1 % дітей герпетичні везікули знаходили на щоках, у 55,4 % дітей – на яснах. Також елементи висипу спостерігали на шкірі носо-губного трикутника у 49,2 % дітей, вушних раковин, пальців рук, вій, на кон’юнктиві очей – у 18,5 % обстежених дітей. При зливанні везикул виникали крупні елементи, після відкриття яких формувалися крупні ерозії. Також відзначали різкий гнильний запах із рота дітей, надлишкову салівацію із домішкою крові. Загальний аналіз крові характеризувався вираженою лейкопенією, зсувом лейкоцитарної формули вліво, наявністю поодиноких плазматичних клітин, підвищенням ШЗЕ. Одним із проявів недостатності у системі протиінфекційного захисту були зміни, встановлені при дослідженні складу мікрофлори порожнини рота у дітей з ГГС. Ступінь виразності встановлених особливостей залежав від тяжкості перебігу ГГС і характеризувався зменшенням частоти знайдення Streptococcus mitis і Lactobacillus при одночасному зростанні питомої ваги Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus і Staphylococcus epidermidis у дітей. На наш погляд, така різноманітність складу мікрофлори слизової оболонки ротової порожнини являється компенсаторним механізмом, який не спрацьовує в умовах розвитку герпетичної інфекції. В результаті спостерігається зменшення частоти знайдення аеробних мікроорганізмів,   при одночасному значному зростанні частки анаеробної флори, що супроводжувалося найвиразнішими клінічними проявами ГГС у вигляді не лише везикул, але й ерозій, які розташовувалися як на слизовій оболонці, так й на різних ділянках шкіри обличчя. Перерозподіл складу мікрофлору також призводив до частого діагностування розвитку дисбіозу III – IV ступеня у дітей з середньотяжким і, особливо, тяжким перебігом ГГС. При легкому перебігу ГГС у 61,5 % дітей 



 118 відзначали лише дисбіотичний зсув, а у 38,5 % дітей ступінь дисбіозу розцінювали як першу.  Таким чином, у результаті проведених клінічних, вірусологічних бактеріологічних досліджень у дітей з ГГС встановлено патогенетичне значення порушень складу мікрофлору, які впливають на тяжкість клінічного перебігу і ймовірність розвитку рецидивів захворювання, що, на наш погляд є підставою для використання у комплексному лікуванні таких дітей антисептиків з антибактеріальною і протигрибковою дією. Також встановлено, що у патогенезі ГГС у дітей суттєва роль належить дисбалансу в системі ПОЛ/АОС, ступінь якого корелював з тяжкістю перебігу хвороби. Складна багатокомпонентна система антиоксидантного захисту  організму людини протистоїть ушкоджуючій дії вільних радикалів, перекисів гідроперекисів, що утворюються внаслідок активації реакцій ВРО ліпідів.  Як відомо, інгібуючий потенціал АОС має компенсаторно-пристосувальну спрямованість, а оцінка АОС організму може надати можливість судити про ефективність адаптаційних реакцій до руйнувальної дії вірусів, в т. ч. й HSV. Саме АОС здатна запобігати переходу процесів ПОЛ із стабільного фізіологічного стану в патологічний. У всіх обстежених дітей з ГГС відзначали зростання рівня початкового і кінцевого продуктів ПОЛ – ДК і МДА. За умов легкого і середньотяжкого перебігу захворювання глутатіонова протиперекисна система є здатною повністю нейтралізувати токсичні продукти пероксидації за рахунок активації ферменту ГР і підвищення вмісту відновних еквівалентів глутатіону. Можна констатувати, що АОС справляється із своїм навантаженням, захищаючи біомембрани клітин від ушкоджуючої дії перекисів, гідроперекисів, вільних радикалів, тощо. Однак, подальша реплікація HSV, яка сприяє високій активності реакцій ВРО, потребує більш інтенсивної роботи ферментативної АОС. Але, з часом відбувається вичерпування адаптивних можливостей системи антиоксидантного захисту організму і настає її функціональне виснаження, АОС неспроможна 



 119 нейтралізувати надлишкові продукти «метаболічної інтоксикації». У результаті чого порушується рівновага ПОЛ/АОС, відбувається зсув цього співвідношення у бік ПОЛ.  Проведені нами дослідження ротової рідини підтверджують отримані результати дослідження Гевкалюк Н.О.(2015), яка вивчала показники перекисного окислення ліпідів в сироватці крові хворих дітей з гострим герпетичним стоматитом. Наслідком чого є низка складних біохімічних процесів, що призводять до змін поверхневого заряду біомембран клітин,  біологічних властивостей клітинних мембран, в яких виникають пори. Підвищується проникність клітинної стінки для іонів Na+, Ca2+, H+. Разом з тим із клітин в цитоплазму виходять іони К+, які також здатні ушкоджувати клітинні біомембрани. В уражених клітинах порушується перебіг основних внутрішньоклітинних реакцій, і такі клітини стають нездатними до здійснення своїх основних функцій. Отже, інтенсифікація процесів ВРО, яка супроводжується недостатністю у системі антиоксидантного захистку організму, на наш погляд, є одною з центральних ланок формування патологічних змін у клітинах слизової оболонки рота при ГГС і потребує корекції. Існує певний взаємозв’язок імунної системи та АОС. Компоненти імунної системи організму також забезпечують нейтралізацію та виділення з різних токсичних речовин і патогенів, в т. ч. й HSV. При цьому функціональні можливості імунокомпетентних клітин визначаються їх внутрішньоклітинними метаболічними процесами, серед яких ключову роль грають процеси вільно-радикального окислення та утворення активних форм кисню. Саме такі взаємовідносини, з одного боку, забезпечують надійність сумісної діяльності імунної і антиоксидантної систем, але з іншого боку, будь-які зміни одної системи обов’язково призводять до змін іншої, що стало підставою для вивчення основних показників системи імунного захисту у дітей з ГГС. 



 120 Система інтерферону є універсальною за своїм механізмом, дія її спрямована на розпізнавання, знищення та елімінацію будь-якої чужорідної інформації. Різноманітність знайдених та вивчених до теперішнього часу функцій інтерферонів (антивірусна, імуномодулююча, антитуморогенна, радіопротективна) свідчить про їх контрольно-регуляторну роль в збереженні гомеостазу організму людини. Нами встановлено, що гостра HSV-інфекція у дітей віком до 3-х років перебігає на фоні недостатності інтерфероногенезу, що проявлялося значним зменшенням рівня вмісту IFN- і IFN-. При цьому, найвиразніші зміни також спостерігалися у дітей з тяжким перебігом ГГС. В цій групі дітей вміст вмісту IFN- був в 1,7 разів, а IFN- - в 2,5 рази менше, ніж у здорових дітей (p<0,05).  Такий низький рівень IFN- і IFN- свідчить про зменшення інтерферонпродукуючої спроможності клітин і являється одним з показників  недостатності імунної реакції організму дитини, що розвивається у відповідь на втручання і подальшу дію HSV. На наш погляд, існуюча недостатність в системі IFN справляє негативний вплив на стан місцевої інфекційної резистентності, яка погіршується разом із зростанням тяжкості перебігу ГГС.  У результаті чого при тяжких формах ГГС відзначається зменшення або повне зникнення нормальної мікрофлори ротової порожнини, а також обсіменіння аеробними мікроорганізмами, що проявляється збільшенням кількості дітей із дисбіозом слизової оболонки порожнини рота ІІІ-IV ступеня. Зміни в системі інтерферону також корелювали зі змінами, які відбувалися з боку ПОЛ/АОС. Встановлений зворотний кореляційний зв’язок між вмістом ДК і IFN- (r= -0,963), ДК та IFN- (r= -0,953); рівнем МДА та IFN- (r= -0,833), МДА та IFN- (r= -0,923).  При проведенні статистичної обробки отриманих даних відзначений кореляційний зв'язок між показниками системи IFN і глутатіонової протиперекисної системи. Але, у даному випадку такий зв'язок був зворотній виражений: G-SH і IFN- (r= 



 121 0,883), G-SH і IFN- (r= 0,953). Таким чином, порушення у системі інтерферону (у вигляді зниження інтерфероногенезу) перебігають на фоні зростаючого дисбалансу в системі ПОЛ/АОС. Отже, механізм регуляції ПОЛ, АОС і системи IFN можна представити наступним чином. Проникнення та подальша реплікація HSV ініціюють  реакції ВРО при одночасній активації глутатіонової протиперекисної системи. Однак, тривале функціонування АОС у напруженому режимі є неможливим і з часом на певному розвивається її функціональна недостатність, а при прогресуванні патологічного процесу, й декомпенсація. У таких умовах відбувається накопичення токсичних продуктів перексидації у клітинах, в т.ч. й імунокомпетентних клітинах, що сприяє подальшому поглибленню виявлених порушень. Внаслідок чого порушується перебіг основних внутрішньоклітинних процесів, уражені клітини, в т. ч. й ті, що повинні відповідати синтезом IFN на проникнення чужорідного патогенну, стають нездатними виконувати свої основні функції. Встановлені зміни можуть бути причиною подальшого прогресування гострого герпетичного стоматиту, переходом захворювання у хронічну форму, а також розвитку рецидивів хвороби.  Цікавим, на наш погляд, було дослідження особливостей синтезу основних про- і протизапальних цитокінів, є здатні впливати й на синтез IFN, й на формуванню типу імунної відповіді у дітей з ГГС. На синтез IFN- впливає IL-12, який також здатний активувати проліферацію, диференціровку NK-клітин та Т-лімфоцитів, підвищувати їх цитотоксичну активність і продукцію інших цитокінів. До того ж й сам IFN- потенціює синтез IL-12 макрофагами. У результаті проведених досліджень встановлено, що в ротовій рідині дітей з ГГС мало місце зниження рівня IL-12, ступінь якого поглиблювався у міру обтяження перебігу захворювання. Встановлений прямий виражений кореляційний зв'язок між рівнем IL-12 і IFN- (r= 0,863). Тобто, низький рівень прозапального IL-12 сприяє зниженню синтезу IFN- у дітей з ГГС, що може бути одним з факторів 



 122 дефектної реакції імунної системи у відповідь на проникнення HSV до організму хворих.  На рівень IFN- також здатні впливати прозапальні цитокіни IL-4 і IL-10. Але, функція обох інтерлейкінів спрямована на пригнічення синтезу IFN-
. До того ж, IL-10 являється антагоністом IFN-: ці цитокіни інгібують не лише продукцію, але й біологічну активність один одного. У результаті проведених досліджень встановлено, що низька активність інтерфероногенезу перебігала разом із високим рівнем утворення IL-4 і IL-10.  Прогресуюча недостатність інтерфероногенезу, дефіцит IL-12, а також гіперпродукція IL-4 і IL-10 призводили до розвитку неадекватної реакції імунної системи організму дитини у відповідь на проникнення і подальшу реплікацію вірусу простого герпесу. Ефективність і тип імунного реагування на різні інфекційні агенти визначається активністю клітинної і гуморальної ланок імунітету, які регулюються через продукцію імунокомпетентними клітинами, зокрема, Т-хелперами (Th) 1 і 2 типів регуляторних цитокінів. Ключова роль у формуванні імунній відповіді належить Th клітинам, що несуть маркери CD4, які стимулюють продукцію антитіл В-лімфоцитами і активують CD8-клітини, специфічні для вірусінфікованих клітин. У дітей з ГГС виявлені особливості субпопуляційного складу лімфоцитів, які характеризувалися зменшенням загальної кількості Т-лімфоцитів (CD3+), зниженням вмісту Т-хелперів (CD4+), підвищенням кількості Т-супресорів (CD8+). Отримані дані відобразилися на показнику співвідношення CD4/CD8, відбувався зсув імунорегуляторного індексу (CD4 / CD8), переважно за рахунок зниження кількості субпопуляцій CD4+. Також встановлено зменшення кількості NK-клітин (CD16+ та CD56+-лімфоцити). Тобто, у обстежених дітей з ГГС встановлений дефіцит всієї Т-ланки, який поглиблюється у міру зростання тяжкості перебігу хвороби. Як наслідок означених змін відбувалася активація гуморальної ланки імунітету, що 



 123 проявлялося В-лімфоцитозом і супроводжувалося проявами запального процесу різного ступеня вираженості. Встановлене збільшення вмісту CD20+ призводило до змін показника співвідношення Т / В-лімфоцитів: спостерігали  прогресуюче зниження цього показника у міру зростання тяжкості ГГС Хоча рівень В-лімфоцитів був підвищеним у всіх дітей з ГГС, В-клітини в умовах низької продукції Т-лімфоцитів не є здатними розпізнати чужорідний антиген (HSV). Тобто, у дітей до 3-х років ГГС розвивається на фоні імунологічної недостатності, що особливо виражено при тяжкому перебігу хвороби.  Таким чином, в результаті проведених досліджень у дітей з ГГС встановлені значні зміни з боку як метаболічних процесів, так й імунної системи, які відбуваються у відповідь на проникнення HSV. Проникнення вірусу, на наш погляд, сприяє інтенсифікації реакцій ВРО, надлишковій продукції перекисів, гідроперекисів, вільних радикалів та ін. На початку розвитку хвороби глутатіонова протиперекисна система є здатною нейтралізувати ці токсичні речовини. Але, в умовах високою репродукції HSV розвивається недостатність у системі антиоксидантного захисту, ступінь вираженості якої залежить від тяжкості перебігу хвороби, виникає дисбаланс у системі ПОЛ/АОС із зсувом у бік ПОЛ. Такі зміни призводять, в свою чергу, до порушення цілісності клітинних мембран не лише слизової оболонки порожнини рота, але й імунокомпетентних клітин. Порушення в імунній системі проявляються насамперед недостатністю в системі інтерферону, порушенням рівноваги у цитокіновій системі, змінами субпопуляційного складу лімфоцитів, що в свою чергу призводить до подальшого прогресування патологічного процесу. Отримані результати стали підставою для включання у комплексну терапію дітей з тяжким перебігом ГГС лаферобіону і гропринозіну. Лаферобіон (інтерферон -2b) використовували завдяки його противірусній, антимікробній, протизапальній, імуномоделюючій і антипроліферативній властивостям. Біологічна дія інтерферону характеризується такими 



 124 ефектами: противірусний – пригнічує реплікацію вірусів (аденовірусів, вірусів грипу та ін.) за рахунок інгібуючої дії на процеси транскрипції і трансляції; антипроліферативний – пригнічує розмноження клітин (більшості ДНК- та РНК-вмісних вірусів); імуномодуляція – посилення фагоцитарної активності макрофагів та специфічної цитотоксичності лімфоцитів відносно клітин-мішеней. Інтерферон ініціює синтез специфічного ферменту – протеїнкінази, яка перешкоджає трансляції завдяки фосфорилюванню одного з ініціюючих факторів цього процесу; активізує специфічну рибонуклеазу, яка пошкоджує матричну РНК вірусу.  Гропринозін справляє виражений імуномодулюючий ефект, впливає на трансформацію Т-лімфоцитів - попередників, стимулює мітоз і проліферацію В - і Т- лімфоцитів, стимулює синтез цитокінів і лімфокінів, нормалізує співвідношення між субпопуляціями лімфоцитів, відновлюючи тим самим імунорегуляторний індекс. Опосередкована противірусна дія препарату пов’язана із активізацією утворення інтерферону. Також гропринозін сприяє активізації натуральних кілерів і макрофагів.  Враховуючі значний дисбаланс у складі мікрофлори ротової порожнини, розвиток дисбіозу, ми вважали за доцільне не включати у лікування дітей з тяжким перебігом ГГС антибіотики. У результаті проведення такого лікування у дітей з ГГС вдалося значно зменшити терміни загальних і локальних прояв хвороби. Так, тривалість періоду гарячки скоротилася в середньому в 1,4 рази, процеси епітелізації почалися скоріше в 1,2 разу, чим при традиційному лікуванні. Запропоноване лікування дозволило досягти клінічного одужання у дітей в середньому на (2,46 ± 0,39) дні раніше, що є суттєвим як для дітей, так й для їх батьків.  Проведене лікування також призвело до зміни співвідношення «аероби/анаероби» у бік зростання частки аеробної мікрофлори. Також вдвічі збільшилась кількість дітей з ознаками дисбіотичного зсуву, частіше діагностували дисбіоз І-ІІ ступеня, зменшилась кількість дітей з ознаками дисбіозу ІІІ-IV ступеня. Тобто, відбувалося поступове відновлення складу 



 125 мікрофлору. Отже, використання антибіотиків при лікуванні дітей з тяжким перебігом ГГС є необґрунтованим і може сприяти поглибленню ступеня дисбіозу. Також проведене лікування сприяло усуненню порушень, які відбувалися з боку системи ПОЛ/АОС у дітей з ГГС до початку лікування. Активація одного з ключових ферментів глутатіонової протиперекисної системи – ГР, який каталізує реакцію відновлення окисленого глутатіону призводило до  інтенсивнішого утворення G-SH, функціональної активації системи антиоксидантного захисту, яка стає спроможною нейтралізовувати токсичні продукти пероксидації У результаті цього гальмується розвиток запального процесу, припиняється руйнування біомембран клітин слизової оболонки, що клінічно проявляється скорішим покращенням стану хворих, скороченням терміну загоєння елементів висипу на слизовій оболонці і тривалості хвороби. Лікування з використанням лаферобіону і гропринозіну призводило до  активації інтерфероногенезу, відновлення продукції IL-12, зниження вмісту IL-4 і IL-10 порівняно із відповідними результатами, встановленими при проведенні первинного обстеження. Наслідком чого може бути стимуляція Th1-лімфоцитів, розвиток клітинного типу імунної відповіді, що забезпечує адекватну імунну реакцію у відповідь на втручання HSV Використання рекомбінантного IFN-2 - лаферобіону і гропринозіну в лікуванні дітей з тяжким перебігом ГГС сприяло збільшенню числа CD3+-, CD4+-, CD16+-та CD56+-лімфоцитів при одночасному зменшенні CD8+- та CD20+-лімфоцитів, що також вказує про відновлення активності клітинної ланки імунної відповіді у дітей і позитивно відображається на перебігу хвороби. Таким чином, проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що використання запропонованого комплексного лікування дітей з ГГС сприяє покращенню самопочуття хворих, скороченню тривалості інтоксикаційного синдрому, лімфаденопатії, скорішому початку епітелізації 



 126 ушкоджених ділянок СОПР і шкіри, призводить до нормалізації системи ПОЛ-АОС, інтенсифікації інтерфероногенезу, сприяє розвитку збалансованої імунної реакції організму хворих у відповідь на втручання і подальшу реплікацію HSV.   



 127 ВИСНОВКИ  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і представлено нове вирішення актуальної задачі стоматології дитячого віку – підвищення ефективності лікування дітей з гострим герпетичним стоматитом шляхом розробки та впровадження патогенетично обґрунтованого комплексного загального та місцевого лікування, що передбачає використання противірусних, імуномоделюючих, пробіотичних, адаптогенних, антиоксидантних засобів. 1. При дослідженні особливостей складу мікрофлори порожнини рота у дітей з гострим герпетичним стоматитом встановлено зменшення частоти знайдення аеробних мікроорганізмів при одночасному значному зростанні частки факультативної анаеробної та аеробної флори, що призводить до розвитку дисбіозу III–IV ступеня у дітей з середньотяжким і, особливо, тяжким перебігом захворювання (в 72,3 % дітей). 2. При гострому герпетичному стоматиті у дітей віком до 3-х років встановлено інтенсифікацію процесів перекисного окислення ліпідів та зниження активності антиоксидантного захисту, глибина змін яких залежала від ступеня тяжкості захворювання, про що свідчить збільшення в ротовій рідині вмісту МДА (в 1,3-1,9 рази у дітей з різним ступенем стоматиту) й дієнових кон’югатів (в 1,2-2,1 рази), зменшення кількості відновленого глутатіону (в 1,3-2 рази) та зниження активності глутатіонредуктази (в 1,4-2,3 рази). 3. У дітей з гострим герпетичним стоматитом виявлено недостатність інтерфероногенезу, прогресування якої співпадає із збільшенням тяжкості перебігу захворювання, що підтверджується зниженням рівня IFN- та IFN-, найменьші показники яких виявлено у дітей з тяжким перебігом стоматиту (в 1,7 і 2,5 рази відповідно менше за норму). Поряд з цим відзначено зменшення вмісту IL-12 (на 8,5-39,6 % в залежності від ступеня тяжкості) при одночасному зростанні рівня IL-4 (в 1,6-3,5 рази) і IL-10 (в 1,4-2,9 рази), 



 128 зменшення загальної кількості  Т-лімфоцитів (CD3+), Т-хелперів (CD4+), NK-клітин (CD16+ та CD56+-лімфоцити), підвищення рівня Т-супресорів (CD8+) і В-лімфоцитів, що свідчить про значні імунологічні порушення в обстежуваних дітей. 4. Показано, що порушення у системі інтерферону (у вигляді зниження інтерфероногенезу) у дітей з гострим герпетичним стоматитом перебігають на фоні зростаючого дисбалансу в системі ПОЛ-АОС, про що свідчать результати кореляційного аналізу: встановлено зворотний кореляційний зв’язок між рівнем ДК і IFN-  (r= -0,963), ДК та IFN- (r= -0,953); рівнем МДА та IFN- (r= -0,833), МДА та IFN- (r= -0,923) і зворотній виражений кореляційний зв'язок між G-SH і IFN- (r= 0,883), G-SH і IFN- (r= 0,953).  5. Показано, що комплексне лікування дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту із використанням запропонованого лікувально-профілактичного комплексу скорочує тривалість хвороби (на 20,1 % по відношенню до групи порівняння), лімфаденопатії (на 13,5 %), період гарячки (на 26,9 %), прискорює процеси епітелізації (на 20,5 %), сприяє нормалізації мікрофлори порожнини рота (42,5 % дітей з дисбіозом III-IV супеню проти 75 % у групі порівняння), зменшенню рівня продуктів ПОЛ (на 10-11,5 % по відношенню до групи порівняння), підвищенню функціональної активності системи глутатіону (на 31,1-57,8 %), активації зниженого інтерфероногенезу (в 2,1-3,3 рази), відновленню вмісту цитокінів (IL-12, IL-4 і IL-10), субпопуляційного складу лімфоцитів (CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, CD16+, CD56+), нормалізації показника імунорегуляторного індексу і співвідношення Т/В-лімфоцитів.    



 129 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  1. Лікування дітей з тяжким перебігом гострого герпетичного стоматиту рекомендовано проводити в умовах стаціонару, із обов’язковим обстеженням педіатрами, інфекціоністами, за необхідністю – імунологами. 2. При призначенні лікування дітям віком до 3-х років з гострим герпетичним стоматитом рекомендовано дотримуватися комплексної терапії (етіотропної і патогенетичної), що спрямована на зменшення інтенсивності больового синдрому в ротовій порожнині, попередження повторного висипу і прискорення епітелізації елементів ураження. 3. При лікуванні дітей з гострим герпетичним стоматитом рекомендовано використання запропонованого лікувально-профілактичного комплексу, який полягає у сполученому застосуванні гропринозину (у вигляді сиропу, добова доза 50 мг/кг маси тіла за 3 прийоми, 10  днів) та лаферобіону (у вигляді ректальних супозиторіїв, по 500000 ОД двічі на день, 7 днів), пробіотику біфідумбактерину (по 1 пакетику 3-4 рази на день, 3 тижня);  додатковому місцевому застосуванні пребіотичного адаптогену квертуліну (у вигляді гелю, нанесення на СОПР 2 рази на добу), безспиртового еліксиру «Лізомукоїд» (1 ч.л. на ¼ склянки води, обробка СОПР 2 рази на день) й антиоксиданту катомасу (у вигляді аплікацій на СОПР 3 рази на день); за наявності висипань на шкірних покривах – застосування противірусної мазі «Ацикловір» (нанесення на уражені ділянки шкіри 5 разів на день, 5 днів).         
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