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СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ
БЦЖ-УСКЛАДНЕНЬ І СТАНУ
ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ
В ПІСЛЯВАКЦИНАЛЬНОМУ

ПЕРІОДІ

Омельян Л. П.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність. В умовах високої захворюва-
ності на туберкульоз дітей в Одеському регіоні ве-
ликого значення набуває проведення БЦЖ-вакци-
нації, але у 0,004–2,5 % щеплених діагностуються
БЦЖ-ускладнення.

Мета. Розробити спосіб прогнозування БЦЖ-
ускладнень та стану імунної системи у дітей в
післявакцинальному періоді.

Методи дослідження. Для дослідження ста-
ну імунної системи у дітей в післявакциналь-
ному періоді проведено всебічний аналіз по-
казників загального аналізу крові 80 дітей пер-
шого року життя після вакцинації БЦЖ, що
перебували на лікуванні в КУ «ОДКЛ» протя-
гом 2011–2016 рр.

Результати. При обчисленні індексу співвід-
ношення лімфоцитів і моноцитів встановлено, що
у більшості дітей (78,6 %) він знижувався і лише у
14,3 % випадків був підвищеним, що свідчило про
пригнічення макрофагальної ланки імунної сис-
теми в дітей після вакцинації. Індекс співвідно-
шення нейтрофілів і лімфоцитів, який відображає
співвідношення неспецифічного і специфічного
захисту організму, в 96,5 % дітей знижувався, це
підтверджувало зростання активності специфічної
ланки імунітету. Пригнічення ефекторної ланки
імунної відповіді пояснювалося підвищенням
індексу співвідношення лімфоцитів і моноцитів у
64,3 % випадків. Тенденція до зростання індексу
співвідношення лімфоцитів та еозинофілів (85,7 %)
дозволила зробити висновок про перевагу в даної
групи дітей реакції гіперчутливості уповільненого
типу. Підвищення індексу імунореактивності в
56,6 % випадків зі зміщенням у бік лімфоцитів ука-
зувало про дисбаланс функціонального стану
імунної системи.

Висновок. Отже, отримані дані дозволяють
стверджувати про наявність порушень стану іму-
нітету у вакцинованих дітей, що, у свою чергу, на-

дасть можливість своєчасно застосовувати імуно-
коригувальні засоби, які будуть спрямовані саме
на порушену ланку імунної системи.

СПАЛАХ КОРУ В ОДЕСІ —
НАСЛІДКИ НАШИХ ПОМИЛОК

Бєлінський П. А.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Мета. Дослідити частоту виникнення та струк-
туру ускладнень у хворих на кір та розглянути
причини смертності хворих.

З квітня 2017 р. в Україні відмічається не-
впинний ріст захворюваності на кір. Станом на
01.12.2017 р. у КУ «ОМКІЛ» було госпіталізовано
766 хворих, з них 499 (65,1 %) дітей, 267 (34,8 %)
дорослих. На основі попереднього аналізу захво-
рюваності на кір відмічено, що ускладнення  і сьо-
годні залишаються поширеним явищем, а втім це
було завжди притаманно кору. Як відомо, етіо-
тропна терапія цього захворювання відсутня.
Тому єдиним впливовим засобом профілактики
кору і його ускладнень, а головне смертності — є
щеплення.

Щеплення проти кору в світі розпочаті з 60-х ро-
ків ХХ ст. і переваги від цього очевидні: в краї-
нах, що проводили цю програму, захворюваність
та смертність від кору були значно знижені.

У зв’язку з тим, що не всі країни світу дотри-
муються вимоги ВООЗ із досягнення рівня охоплен-
ня населення щепленнями проти кору > 90 %, то
навіть в країнах з високим рівнем вакцинації про-
ти кору не виключаються завізні випадки даного
захворювання. Показова ситуація в Білорусі, де
рівень щеплень з початку 2000-х років сягав
> 98 %, але за період 2001–2003 рр. зареєстровано
14 випадків кору. Методами генетичної ідентифі-
кації було доведено «привнесення» збудника на
територію Білорусі зовні.

Підйом захворюваності на кір, профілактика
якої на державному рівні забезпечується вакцина-
цією згідно з Національним календарем профілак-
тичних щеплень, пов’язаний з недотриманням на-
казу МОЗ України від 11.08.2014 р.

Станом на 28.12.2017 р. від кору в КУ «ОМКІЛ»
померло 2 дорослих хворих і одна дитина.
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