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ПРОФІЛАКТИКА ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ВІРУСНИХ 
ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД 
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Профилактика острых респираторных вирусных инфекций у детей раннего возраста, находящих-
ся под воздействием табачного дыма в результате курения родителей
Тяжка А.В., Ванханова Т.А.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Цель: исследовать особенности течения острых респираторных вирусных инфекций у детей раннего возраста, которые являются пассивными курильщиками; 
изучить состояние слизистых оболочек верхних дыхательных путей и механизмов местной защиты и оценить эффективность разработанного комплекса лечеб-
но-профилактических мероприятий, включавшего строгое ограничение курения в присутствии ребенка и в помещениях, где он находится (в квартире); препа-
рат морской воды Хьюмер 150 и поливитаминный комплекс Витрум ® Кидз.
Пациенты и методы: Эффективность лечебно-профилактического комплекса изучалась путем клинической оценки течения ОРВИ, цитоморфологическо-
го исследования мазков из носа и рта и исследования sIgA в слюне иммуноферментным методом у 70 детей в возрасте от 3,5 до 4 лет.
Результаты: Положительная динамика отмечена в виде снижения частоты эпизодов ОРВИ в 1,2 раза и уменьшение продолжительности эпизодов на 2,04 
дня в группе детей, где курят 2 родителя, и на 1,58 дня в группе детей, один из родителей которых курит; снижение частоты осложненных форм ОРВИ в группе 
II – на 16,4% и в группе I – на 15,1%. Положительные изменения слизистых оболочек, в большей степени выраженные в полости носа, проявлялись в виде нор-
мализации соотношения ресничных и бокаловидных клеток и тенденции к нормализации продукции слизи (p <0,05), уменьшении базальных клеток в мазках 
буккального эпителия. Выявлена тенденция к повышению уровня sIgА в слюне после проведения коррекции.
Заключение: Полученные нами результаты позволяют предположить, что комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включавший поливитаминный 
препарат (Витрум ® Кидз) и препарат морской воды (Хьюмер 150) способствует улучшению процессов репарации слизистых оболочек полостей рта и носа, 
поврежденных табачным дымом. Также результаты свидетельствуют о необходимости совершенствования комплекса профилактических мероприятий среди 
детей, родители которых курят, что будет способствовать улучшению показателей их здоровья.
Ключевые слова: дети раннего возраста, пассивное курение, острые респираторные вирусные заболевания, профилактика.

Prevention of acute respiratory viral infections in young children who are exposed to tobacco smoke 
from smoking parents
Tyazhka A.V., Vanhanova T.A. 
A.A. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
Purpose: To study the features of acute respiratory viral infections in young children who are passive smokers, to examine the state of the mucous membranes 
of the upper respiratory tract and local defense mechanisms and to assess the effectiveness of a defined set of health care measures, including strict restrictions 
on smoking in the presence o f a child and the premises where he is (in the apartment), the drug seawater Humer 150 and multivitamin complex Vitrum ® Kidz.
Patients and Methods: Patients and methods. ARVD course clinical evaluation, nasal and oral species cytomorphological investigation and sIgA levels 
investigation in the saliva has been studied in 70 children aged from 3,5 to 4 years for estimation of efficiency of treatment and prophylactic complex. 
Results: Positive dynamics in ARD episodes frequency decrease and ARD episodes duration reduction for 2,04 days in group of both parents smoking and 
1,58 days in a group of one smoking parent, decreasing of number of complicated ARD cases for 16,4% in group II and for 15,1% in group I has been 
marked. Mucosal tunics positive changes mostly marked in the nasal cavity have been marked in normalization of correlation between ciliar and goblet cells, 
mucosa production normalization tendency, basal cells decrease in buccal epithelium fragments. Positive tendency to sIgA increase in saliva after correction has 
been found out.  
Conclusion: The received results make it possible to suppose that the complex of treatment and prophylactic measures including multivitaminic drug (Vitrum 
Kidz) and sea water drug (Humer 150) contribute to improvement of nasal and oral mucosa reparation. The received results testify to necessity of prophylactic 
measures development among children, whose parents are smokers, as far as it will improve the indexes of their health. 
Keywords: early aged children, passive smoking, acute respiratory viral diseases, prophylaxis. 
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Незважаючи на значні досягнення у розробці заходів 
профілактики гострих респіраторних захворювань у 
дітей, вони залишаються важливою медичною та соціаль-
ною проблемою на сучасному етапі розвитку педіатрії і 
складають, згідно з різними авторами, від 55% до 70% 
всіх хвороб дітей раннього віку [1-3]. Щорічно в Україні 
хворіють на ГРВІ близько 10 млн. людей, серед яких 700 
тис. – діти. Повторні, особливо ускладнені, гострі респіра-
торні захворювання можуть призводити до порушення 
фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, сприяти 
зниженню функціональної активності імунітету та форму-
ванню хронічних запальних процесів, завдають серйоз-
них матеріальних витрат [6,8]. Часті респіраторні захво-
рювання дітей більш ніж у половині випадків супрово-
джуються напруженням стосунків між батьками і у 57% 
— недостатньою увагою до інших членів родини, зокре-
ма інших дітей, при цьому більш ніж 70% батьків засвідчу-
ють погіршення якості свого життя. [7]. 

У розвитку частих захворювань органів дихання у дітей 
має значення вплив багатьох ендогенних і екзогенних 
факторів[1]. Попередні дослідження [4,5] наголошують на 
провідній ролі забруднення атмосферного повітря в фор-
муванні рівня загальної захворюваності дитячого населен-
ня, який за своєю значущістю поступається лише соціаль-
ним факторам ризику. Тютюновий дим є одним з найнебез-
печніших джерел забруднення повітря в приміщеннях 
переважно через високу розповсюдженість шкідливої 
звички паління. У всьому світі існує принаймні 1,000 млн. 
дорослих курців і близько 700 мільйонів дітей дихають 
повітрям, забрудненим тютюновим димом у власній оселі і 
це при тому, що населення України складає не більше 
0,85% населення 3емлі [8]. 3а даними ВООЗ, Україна зна-
ходиться на 17 місці серед ycіx країн по споживанню цига-
рок, що складає 1,5% всіх цигарок, випалених у світі. Було 
підраховано, що вплив цигаркового диму в дитячому віці 
проявляється у зростанні рівня захворюваності, зокрема 
респіраторної патології, отитів, частоти епізодів синдрому 
раптової дитячої смерті [10,11] і може призвести до схиль-
ності до судинних дисфункцій та онкопатології.[6,7]. За 
даними Woroniecka і Ballow [14] маленькі діти, які відвіду-
ють дитячі дошкільні заклади або підлягають ризику пасив-
ного паління, можуть мати до 10 епізодів респіраторних 
вірусних інфекцій на рік, навіть за наявності здорової імун-
ної системи. 

Серед ключових механізмів, що лежать в основі підви-
щення сприйнятливості організму людини, що підлягає 
впливу тютюнового диму, до інфекційної патології можна 
віднести наступні: тютюн-індуковані функціональні та 
структурні зміни в організмі людини; індукція бактеріаль-
ної вірулентності та дизрегуляція імунітету. Дані механізми 
не є взаємовиключаючими, і всі три можуть реалізуватися 
одночасно. Тютюновий дим проходить через дихальні 
шляхи і частина його компонентів видаляється шляхом 
мукоциліарного кліренсу, а частина затримується слизо-

вою оболонкою. Депонування компонентів твердої фази в 
порожнинах носа, рота та глотці знижує пошкоджуючий 
вплив диму на нижні дихальні шляхи [15]. 

Існуючі дані свідчать про те, що структурні зміни слизової 
оболонки носа зумовлені дією акролеїну та інших подраз-
ників твердої фази тютюнового диму, фармакологічними 
ефектами нікотину на судини носа та алергічними реакція-
ми. Зміни епітелію слизової оболонки верхніх дихальних 
шляхів у відповідь на вдихання подразника при коротко-
тривалому контакті з ним зазвичай проявлялися у вигляді 
гіперсекреції слизу та, в той же час, зниженням кількості та 
активності руху війок [16]. Довготривала експозиція при-
зводила до призматичної, а потім і плоскоклітинної мета-
плазії. Кількість слизу поступово зменшувалась, він зміню-
вав свої фізико-хімічні властивості, що було відмічено у 
людей та в дослідах на щурах [16,17,18]. Описані зміни про-
являлися порушенням сприйняття запахів, порушенням 
носового дихання, відчуттями свербіжу та сухості в носі. 
Вторинно формувалося переважання дихання ротом і, як 
наслідок, сухість в роті та подразнення глотки, кашель [19]. 
Дослідження Stephard [20] показали, що виділення з носа 
більш характерні для пасивних курців в порівнянні з тими, 
які припиняли палити та тими, що палять активно, серед 
жінок більше, ніж серед чоловіків.

Виходячи з основних механізмів розвитку пошкодження 
слизових оболонок під впливом дії токсинів тютюнового 
диму, нами було розроблено комплекс лікувально-
профілактичних заходів для корекції цих порушень. Він 
включав суворе обмеження паління за присутності дитини 
та в приміщеннях, де вона перебуває (в квартирі). 
Медикаментозна корекція включала 2 напрямки: покра-
щення елімінаційних властивостей слизової оболонки носа 
шляхом іригаційної терапії та створення умов для ефектив-
ної регенерації епітеліального шару та покращення меха-
нізмів місцевого імунітету шляхом включення полівітамін-
ного комплексу.

Зрошувальна терапія у вигляді носового душу тради-
ційно рекомендується для покращення стану слизової 
оболонки носа та сприяння ефективному виконанню 
нею своїх функцій, на сьогодні досвід використання 
такого лікування досить багатий [21,22,23].

Сутність позитивного впливу полягає у вимиванні з 
порожнини носа частинок слизу, пилу, полютантів, пилку, 
бактерій, вірусів, плісньових та дріжджових грибків, які 
потрапляють із повітрям, що вдихається; а також медіа-
торів запалення [22,23]. Поряд з цим відбувається зволо-
ження слизової носа, розрідження густого слизу і покра-
щення носового дихання. Ці процеси реалізуються, за 
даними різних авторів, за рахунок активації метаболіч-
них процесів у клітинах війчастого епітелію, стимуляції 
діяльності залоз та нормалізації реологічних властивос-
тей слизу [25], зниження ризику контамінації [24,25], 
покращення бар’єрної функції та підвищення резистент-
ності до інфікування [25,26]; статистично достовірного 
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зниження концентрації гістаміну і лейкотрієну С4 в носо-
вому слизу при алергічному риніті [25]. Окрім того, 
мікроелементи морської води беруть участь практично 
у всіх видах обміну, зокрема в процесах тканинного 
дихання, імунних реакціях, стабілізації клітинних мемб-
ран, вони є кофакторами багатьох вітамінів; неодноразо-
во описано противірусну та антибактеріальну дію міді, 
хрому, марганцю, сірки, золота та срібла, антиоксидант-
ну дію селену [21]. 

Нами запропоновано використовувати іригаційну 
терапію препаратом стерильної ізотонічної нерозведе-
ної морської води у вигляді назального спрею (Хьюмер 
150 Лаборатории Урго) для покращення елімінаційних 
можливостей слизової оболонки носа і позбавлення її 
від шкідливих речовин навколишнього тютюнового 
диму. Прогнозується покращення захисних можливос-
тей слизової оболонки носа, створення умов для ефек-
тивної репарації епітелію, нормалізації характеру слизу і 
покращення мукоциліарного кліренсу. 

Включення нами до лікувальної схеми вітамінно-
мінерального комплексу ґрунтується на досвіді реабілі-
тації часто хворіючих дітей [27-30]. Відомо, що процес 
інтенсивного фізичного і нервово-психічного розвитку 
протікає паралельно з формуванням зрілих імунних 
реакцій, розширенням контакту із зовнішнім середови-
щем, що збільшує витрати біологічно активних речовин і 
вимагає кількісно і якісно достатнього надходження в 
організм дитини хімічних субстанцій, відповідальних за 
ферментно-медіаторне забезпечення зростання та роз-
витку. Вітаміни є кофакторами ферментів, що беруть 
участь практично у всіх видах обміну речовин в організ-
мі. При інфекційних захворюваннях потреба організму у 
вітамінах різко підвищується, що чаcто супроводжується 
розвитком відносної вітамінної недостатності. Остання, у 
свою чергу, негативно впливає на функціональний ста-
тус імунної системи, знижує резистентність організму до 
інфекцій і сприяє розвитку алергічних станів [31].

Вітамінний дефіцит у часто хворіючих дітей носить, як 
правило, характер поєднаного полігіповітамінозу. Поряд 
з дефіцитом вітаміну С, найбільш часто відзначається 
дефіцит вітамінів В, В2, В6, PR фолієвої кислоти і кароти-
ну. Порушуючи обмін речовин, послаблюючи організм, 
дефіцит вітамінів ускладнює перебіг респіраторних 
інфекцій у дітей, знижує ефективність профілактичних і 
лікувальних заходів, сприяє хронізації запальних про-
цесів. 

Прийом полівітамінних препаратів істотно знижує 
захворюваність ГРЗ. Доцільно використовувати полівіта-
мінні комплекси, збагачені мікроелементами, адже 
останні є активаторами різних біохімічних реакцій в клі-
тинах, в тому числі імунокомпетентних [32]. Так, кобальт 
бере участь в обміні нуклеїнових кислот, синтезі білка і 
відповідно в синтезі формених елементів крові. 
Марганець і цинк збільшують вміст вітаміну С в тканинах, 

беруть участь у синтезі білка, надають антитоксичну та 
протизапальну дії. Мідь і марганець регулюють обмін 
вітаміну А. Молібден активує фермент ксантиноксідазу, 
яка бере участь в обміні пуринових і піримідинових 
основ, які є компонентами при синтезі нуклеїнових 
кислот. 

Підтверджено, що вітамінно-мінеральні комплекси 
сприяють зниженню початково підвищеного рівня сиро-
ваткового інтерферону та підвищення початково зниже-
них показників інтерферонів; надають імуномодулюю-
чий ефект на показники місцевого імунітету ротоглотки, 
який проявляється зниженням концентрації підвищених 
рівнів імуноглобулінів і в підвищенні рівня знижених 
показників. При цьому, за даними О.В. Параєва [27], мак-
симальний ефект полівітамінний комплекс чинив на 
утримання секреторного імуноглобуліну sIgA, який 
забезпечує резистентність слизових оболонок до пато-
генних і умовно-патогенних мікроорганізмів[27]. В педіа-
трії є досвід щодо вивчення ефективності і безпеки 
застосування вітамінного і мінерального комплексу 
Вітрум® Кідз у дітей молодшого віку. До складу цього 
комплексу входять жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, всі 
вітаміни групи В, вітамін С, а також кальцій, магній, фос-
фор, залізо, мідь, цинк, йод, марганець, селен і хром, в 
вікових дозах. За даними І.І. Балаболкіна [32], цей препа-
рат сприяв покращенню мінерального обміну, підви-
щенню емоційного тонусу у дітей з частими респіратор-
ними захворюваннями на алергічно обтяженому фоні. 
В.А. Булгакова [33] також рекомендує корекцію вітамін-
ного статусу малюків, що часто хворіють, даним препа-
ратом. 

На сьогодні є публікації, присвячені впливу паління 
активного і пасивного на рівні вітамінів в організмі. В 
ряді робіт [35,36] описано вірогідно нижчі концентрації 
плазмового бета-каротину, аскорбінової кислоти, лютеї-
ну у курців та підвищення у них рівнів гамма-токоферолу. 
Такий вплив паління дослідники пояснюють тим, що ток-
сини тютюнового диму є одним з джерел оксидативного 
стресу, а отже провокують підвищення споживання 
антиоксидантів організмом; причому наголошено, що і 
при нижчих концентраціях токсинів, у випадку пасивно-
го паління, зберігається дана закономірність. В роботі 
2000 року автори описали нижчі концентрації каротино-
їдів, альфа- та бета-каротину; криптоксантину у осіб, які 
не були курцями, але проживали з ними, хоча і в меншій 
мірі, ніж у активних паліїв [36]. 

Турецькі вчені [37] показали, що середні рівні вітамінів 
А, С і Е в сироватці крові дітей, матері яких палять, були 
значно нижчими, ніж у тих, які не палять (р <0,05). 
Показники рівнів цих вітамінів негативно корелювали з 
рівнем котиніну в крові (р <0,05, р: -0,61, -0,42, -0,53, від-
повідно). Проте грудне вигодовування значно зменшує 
такий дефіцит антиоксидантів в крові дитини, але не 
нівелює його. 
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Отже, для дітей пасивних паліїв, особливо з групи тих, 
що часто хворіють, прогнозується більша потреба у спо-
живанні вітамінів, особливо антиоксидантів, та мінералів. 
Існуючий досвід застосування вітамінно-мінеральних 
комплексів для покращення стану здоров’я дітей, дозво-
лив нам включити їх, зокрема полівітамінного з включен-
ням мінералів комплексу Вітрум@Кідз компанії Unifarm , 
до рекомендованих профілактичних заходів для змен-
шення негативного впливу тютюнового диму на організм.  

Мета: дослідити особливості перебігу гострих респі-
раторних вірусних інфекцій у дітей раннього віку, які є 
пасивними курцями; вивчити стан слизових оболонок 
верхніх дихальних шляхів та механізмів їх місцевого 
захисту та оцінити ефективність розробленого нами 
комплексу лікувально-профілактичних заходів, що вклю-
чав суворе обмеження паління за присутності дитини та 
в приміщеннях, де вона перебуває (в квартирі); покра-
щення елімінаційних властивостей слизової оболонки 
носа шляхом іригаційної терапії препаратом морської 
води Хьюмер 150 та створення умов для ефективної 
регенерації епітеліального шару та покращення механіз-
мів місцевого імунітету шляхом включення полівітамін-
ного та мінерального комплексу Вітрум® Кідз.

Матеріал і методи дослідження. Під нашим спосте-
реженням було 70 дітей віком від 4 до 4,5 років, які спо-
стерігалися в дитячій поліклініці Дорожньої клінічної 
лікарні № 1 м. Києва. Залежно від наявності та кількості 
курців у родині малюки були розподілені на 2 групи спо-
стереження: І група — 20 дітей (28,07%) , які проживають 
з двома і більше курцями в родині; ІІ група — 30 дітей 
(43,66%), які мають лише 1 курця в родині, 20 дітей такого 
ж віку складали групу контролю. Окремо було виділено 
підгрупу ІА – 20 дітей і ІІА – 30 дітей, до яких увійшли діти 
з першої та другої груп відповідно, яким призначався 
комплекс лікувально-профілактичних заходів із залучен-
ням у віковому дозуванні препаратів морської води для 
ірригаційної терапії та полівітамінного комплексу (пре-
парати Хьюмер 150 ізотонічний та Вітрум® Кідз ) на 2 
місяці. Хьюмер 150 призначався по 1 впорскуванню двічі 
на добу; Вітрум® Кідз по 1 таблетці 1 раз на день під час 
або після прийому їжи. 

Всі діти були ретельно обстежені, що включало деталь-
ний аналіз скарг, анамнезу життя, наявності супутніх 
захворювань, вживання лікарських препаратів, даних 
об'єктивного обстеження, вивчалась також медична 
документація та заповнювалися спеціальні картки на 
кожну дитину, що були розроблені на кафедрі педіатрії 
№ 1 Національного медичного університету імені 
О.О.Богомольця.

Для встановлення масштабу впливу на дитину тютюно-
вого диму, проводилось опитування всіх членів родини, 
що палять, за допомогою стандартної анкети Фагестрома, 
для оцінки ступеня їх тютюнової залежності, місця палін-
ня, кількості випалених за добу цигарок. Для визначення 

факту та ступеня пошкодження слизових оболонок верх-
ніх дихальних шляхів проводили цитоморфологічне 
дослідження мазків із носа та рота. sIgA у слині визна-
чався імуноферментним методом неконкурентної моди-
фікації подвійним “сендвіч”-методом. Статистичну оброб-
ку результатів проведено з використанням стандартних 
пакетів програм Microsoft Excel.

Результати досліджень та їх обговорення. Серед 
спостережуваних дітей був 31 (44,29%) хлопчик та 39 
(55,71%) дівчаток, середній вік малюків І групи складав 4 
роки 2 місяці, ІІ групи – 4 роки 3 місяці, групи контролю 
– 4 роки 1 місяць. 

При аналізі захворюваності когорти обстежених дітей 
було встановлено, що на першому місці за частотою 
виникнення були хвороби дихальної системи, зокрема 
гострі респіраторні вірусні захворювання, що відповідає 
літературним даним. Нами було оцінено частоту ГРВІ 
серед обстежених дітей протягом четвертого року життя, 
середню тривалість епізоду та частоту ускладнених 
форм. Середня частота епізодів ГРВІ лінійно зростала від 
першого до четвертого років життя, причому на другому 
році вона виявилась майже вдвічі меншою за таку на 
4-му році життя (3,28 проти 6,55 епізодів на рік); середня 
тривалість епізоду також збільшувалася, але достатньо 
поступово – від 5,89 ± 3,118 днів на другому році до 7,28 
± 3,412 днів на четвертому. 

Кількість малюків, що епізодично хворіли, складала 39 
(42,86%). В середньому вони мали 2-3 зареєстровані епі-
зоди ГРВІ протягом року. Інші 31 (44,29%) за критеріями 
В.Ю.Альбицького та А.А.Баранова (1986) можна було від-
нести до тих, що часто хворіють на гострі респіраторні 
інфекції. На рис.1 зображено розподіл частки дітей, що 
часто хворіють, в групах спостереження.

Рис.1. Розподіл частки дітей, що часто хворіють, в групах спостере-
ження

Ускладнений перебіг гострих респіраторних вірусних 
захворювань на четвертому році життя мали 47(65,71% 
всіх обстежених); серед дітей, які мають 2 курців у родині 
70% та 66,7% серед тих, хто має 1 курця в родині. 

Серед дітей, батьки яких палять, вірогідно частіше, ніж 
в групі контролю, спостерігалися отити (43,13% проти 
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30%), пневмонії (19,61 проти 15%) та обструктивні брон-
хіти (15% проти 10%), тоді як частота інших ускладнень 
не мала статистично значущої різниці. 

Системна антибіотикотерапія хоча б 1 раз протягом 
другого – четвертого років життя обстежених дітей про-
водилась у 63 (88,73%) з 71 дитини. Її отримали всі паці-
єнти І групи; 87,09% малят з ІІ та 75% з групи контролю. 
На 4-му році життя частота проведення системної анти-
біотикотерапії з приводу ГРВІ складала 1,59 епізодів на 
рік, достовірно частіше в групі дітей, де палять обидва 
батьки – 1,73 та один з батьків – 1,62; проти дітей з групи 
контролю – 1,42 епізодів на рік. 

Аналіз алергологічного анамнезу свідчить, що серед 
всіх обстежених дітей 27 (38,57%) мали алергічну патоло-
гію. Вони були відносно рівномірно розподілені в групах: 
35% в І; 36,67% в ІІ і 30 в групі контролю. 

Серед усіх обстежених в нашому дослідженні хроніч-
ної патології не мало всього 14 дітей (20%); а 27 осіб мали 
поєднану хронічну патологію (38,57%). 

В структурі хронічної неалергічної патології у обстеже-
них дітей перше місце займають хвороби ЛОР-органів, 
зокрема аденоїдні вегетації ( у 18-25,71% дітей) та гіпер-
трофія піднебінних мигдаликів (у 11-15,71%) різного 
ступеня тяжкості. 

Було помічено, що частота аденоїдних вегетацій серед 
дітей І і ІІ груп вірогідно вища, ніж у таких з групи конт-
ролю (35%, 26,7% проти 20% з групи контролю) (р<0,05), 
практично всі вони відносились до групи дітей, що часто 
хворіють (15 з 19). Серед 11 осіб, які мали гіпертрофію 
піднебінних мигдаликів, 8 (72,7%) страждали на хроніч-
ний тонзиліт.   

Висока захворюваність дітей, які проживають з курця-
ми, призвела до думки про порушення цілісності при-
родних бар’єрів у них та зумовила необхідність цитомор-
фологічної оцінки слизової оболонки порожнини рота і 
носа як зони, яка приймає основне навантаження токси-
нами тютюнового диму.

Під час цитоморфологічного дослідження мазків, взя-
тих з порожнини рота і носа, у дітей, які проживають з 2 і 
більше курцями, відмічено тенденцію до зменшення зво-
ложеності порожнини рота: для більшості осіб була 
характерною мала кількість слизу, що виявлялася в маз-
ках у 35 осіб (49,29%). В І групі малюків достовірно часті-
ше зустрічалося явище сухості, тобто мала кількість 
слизу, у 60% дітей, тоді як у ІІ групі і групі контролю такий 
показник мало відрізнявся і складав 45,16% і 45% відпо-
відно. 

Однак при дослідженні мазків із носа було виявлено 
дещо іншу закономірність. В мазках із носа у досліджува-
них осіб помірна кількість слизу була в групі контролю 
(55%), тоді як і в І та ІІ групах переважав її надлишок; при-
чому існувала виражена кореляційна залежність між 
цим показником та ступенем навантаження тютюновим 
димом. Гіперпродукція, як і зменшення вироблення 

носового слизу, можуть впливати на реалізацію мукоци-
ліарного кліренсу. 

В мазках букального епітелію всіх обстежених було 
виявлено відносно велику середню кількість базальних 
клітин (21,46±6,18%), що можна пояснити легкою трав-
матизацією слизової оболонки у дітей раннього віку. 
Звертає на себе увагу, що в мазках дітей І групи відмічена 
тенденція до збільшення кількості базальних клітин 
(23,59±4,51) в порівнянні з особами ІІ групи та групи 
контролю (19,37±5,84 та 18,44±8,2 відповідно) (р>0,05). 
Кількість проміжних і плоских клітин складала в серед-
ньому 54,38±8,14 % та 26,87± 9,9%, та не мала вірогідної 
різниці в групах. Середнє значення кількості клітин з 
кератогіаліном складало 5,21±2,63% без статистично 
незначущої різниці в групах (р>0,05). Всім обстеженим 
дітям було виміряно індекс кератинізації епітелію, який в 
середньому складав 65,54% ± 12,06, що відповідає нор-
мальним його значенням для цієї ділянки слизової обо-
лонки ротової порожнини. Серед дітей, які проживають 
з 2 і більше курцями, цей показник виявився вірогідно 
вищим (69,59 ± 0,17%), ніж серед осіб ІІ та контрольної 
груп (63,78% ± 0,22 та 63,09% ±2,72 відповідно).

Особливості клітинного профілю респіраторного епі-
телію носа в нашому дослідженні включали вірогідне 
підвищення кількості келихоподібних клітин у дітей І 
групи та зменшення кількості клітин миготливого епіте-
лію у порівнянні з групою контролю, що може сприяти 
зниженню ефективності мукоциліарного кліренсу з про-
дукцією надлишкової кількості слизу на фоні недостат-
ньої евакуаторної функції війчастих клітин.

При дослідженні секреторного IgА в слині було вияв-
лено, що середній рівень його складав 0,428 ± 0,146 і 
відповідав рекомендованим нормам. Нормальним 
виявився рівень sIgА у 45 дітей (64,29%), збільшеним 
(вище 0,670 г/л) у 5 (7,14%) та зниженим (менше 0,37 
г/л) у третини малюків 20 (28,57%). Кількість дітей, що 
мали зниження рівня sIgА слини була достовірно 
вищою в І групі (35%) порівняно з ІІ (26,67%) і з групою 
контролю (25%), де розбіжність не визначалася як ста-
тистично значуща (р>0,05).  

Катамнестичне спостереження через півроку після 
проведення профілактичного курсу зрошувальної тера-
пії та полівітамінного комплексу дозволило констатува-
ти, що за весь період динамічного спостереження жодна 
дитина досліджуваних груп не потребувала стаціонар-
ного лікування. Не було помічено побічних, в тому числі 
алергічних, реакцій на використані препарати, перене-
сення терапії у всіх дітей було добрим. 

Серед епізодично хворіючих 8 дітей зовсім не хворіли 
протягом року, у інших було відмічено лише 1-2 епізоди 
ГРВІ протягом періоду катамнестичного спостереження. 
В табл.1 позначено особливості перебігу ГРВІ у дітей 
пасивних курців до і після проведення комплексу про-
філактичних заходів.
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Примітка: ГРВІ –гострі респіраторні вірусні інфекції.

Позитивна динаміка була відмічена нами у вигляді тенденції 
до зниження частоти епізодів ГРВІ в середньому на 12,3% та 
зменшення тривалості гострого респіраторного епізоду ( на 
9,6%) серед дітей пасивних паліїв. Статистично значущо зміни-
лася частота ускладнених форм ГРВІ, яка знизилась в обох 
групах, в групі ІІ – на 18,61% і в групі І – на 18,04%, та частота 
проведення системної антибіотикотерапії з приводу усклад-
нень ГРВІ – на 16,86% в І та 14,2% в ІІ групі. Структура усклад-
нень ГРВІ залишалася подібною і після проведеної корекції. 

Рисунками 2-5 проілюстровано зміни цитоморфологічних 
показників слизових оболонок порожнини носа і рота до і 
після проведеного профілактичного курсу у дітей, батьки 
яких палять.

Рис. 2. Кількість слизу в мазках з порожнини рота в динаміці до і 
після проведення лікувально-профілактичних заходів

Рис.3. Кількість слизу в порожнині носа у дітей в динаміці до і після 
проведення лікувально-профілактичних заходів

У дітей пасивних курців відмічалися позитивні зміни слизо-
вих оболонок, більшою мірою виражені в порожнині носа, 
які проявилися у нормалізації співвідношення війчастих та 
келихоподібних клітин переважно за рахунок зменшення 
кількості останніх. Відмітилась тенденція до нормалізації про-
дукції слизу – збільшився відсоток дітей, які мають помірну 
кількість слизу в мазках з обох порожнин (p<0,05). 

Оцінка динаміки кількості клітин у мазках букального епіте-
лію до і після лікування виявила статистично значуще зменшен-
ня в мазку базальних клітин, що може свідчити про зниження у 
малюків схильності до травматизації слизової оболонки порож-
нини рота. Також нами було відмічено тенденцію до зниження 
індексу кератинізації слизової оболонки порожнини рота у 
дітей І групи від 69,59 до 65,4, який, однак, не досягав рівня 
такого у дітей з групи контролю. Даний показник у малюків 
другої групи змінювався незначно і складав 63,78 до і 62,89 
через 6 місяців після проведення профілактичного комплексу. 

При дослідженні показника секреторного IgА в слині не 
було виявлено статистично значущої різниці його в динаміці 
після лікування, однак було відмічено тенденцію до його під-
вищення. Так, середнє значення його в групі І збільшилось від 
0,375±0,121 до 0,396±0,24; в групі ІІ – від 0,427±0,136 до 
0,431±0,381г/л (р>0,05).

Рис. 4. Зміна кількості клітин епітелію носа після проведення 
лікувально-профілактичного комплексу, приріст % в порівнянні в групах

Рис. 5. Зміна кількості клітин букального епітелію по типах після про-
ведення лікувально-профілактичного комплексу, приріст % в порів-
нянні в групах

Отримані дані підтверджують дані літератури про 
вищу захворюваність на респіраторну патологію серед 
дітей пасивних паліїв та свідчать про те, що на сьогод-
нішній день недостатньо уваги приділяється питанню 

Таблиця 1
Особливості перебігу ГРВІ у дітей  пасивних 

курців до і після проведення
лікувально -профілактичного комплексу

Îñîáëèâîñò³ 
ïåðåá³ãó ÃÐÂ²

Ãðóïà ² Ãðóïà ²²

Äî ë³êóâàííÿ Ï³ñëÿ 
ë³êóâàííÿ

Äî ë³êóâàííÿ Ï³ñëÿ 
ë³êóâàííÿ

×àñòîòà åï³çîä³â 
çà ï³âðîêó

3,68 3,27 3,48 3,01

Òðèâàë³ñòü åï³çî-
äó, äí³â 

10,36 9,68 8,47 7,57

×àñòîòà óñêëàä-
íåíèõ ôîðì,%

70,4 57,7 67,74 54,32

×àñòîòà ñèñòåì-
íî¿ àíòèá³îòèêî-
òåðàï³¿, êóðñ

1,73 1,43 1,62 1,39
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проведення профілактичних заходів для попередження 
високої захворюваності саме в цій когорті населення. 

В результаті проведення лікувально-профілактичного 
комплексу у більшості дітей пасивних курців відмічали-
ся позитивні зміни слизових оболонок, більшою мірою 
виражені в порожнині носа, що проявилися у нормалі-
зації співвідношення війчастих та келихоподібних клі-
тин переважно за рахунок зменшення кількості останніх 
та в тенденції до нормалізації продукції слизу – збіль-
шився відсоток дітей, які мають помірну кількість слизу 
в мазках з обох порожнин (p<0,05). Також нами було від-
мічено тенденцію до зниження індексу кератинізації 
слизової оболонки порожнини рота у дітей І групи від 
69,59 до 65,4, який, однак, не досягав рівня такого у 
дітей з групи контролю. 

Нами не підтверджено статистично значущого підви-
щення рівнів секреторного IgА в слині (р>0,05) внаслідок 
проведення полівітамінної терапії, відміченого іншими 
дослідниками [28,31]. Можна припустити, що для дітей 
пасивних курців характерне більш значне пошкодження 
механізмів місцевого захисту, ніж у часто хворіючих 
дітей без даного фактору ризику.  

Вираженість позитивної динаміки була більш показо-
вою в групі дітей , які проживають з 1 курцем, що під-
креслює зворотність патологічних змін та може бути 
пояснене меншим навантаженням таких дітей токсина-
ми тютюнового диму.   

Отримані нами результати дослідження дозволяють 
припустити, що комплекс запропонованих нами профі-
лактичних заходів, що включав полівітамінний препарат 
Вітрум® Кідз та препарат морської води для проведення 
іригаційної терапії Хьюмер 150, сприяє покращенню 
процесів репарації слизових оболонок порожнин рота і 
носа, що пошкоджуються в результаті впливу токсинів 
тютюнового диму. Таким чином, результати виконаного 
дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. Для дітей, які є пасивними курцями, характерною є 
більш висока захворюваність на ГРВІ, як і більша частота 
ускладнених форм. У таких дітей спостерігається більша 
частота розвитку хронічної ЛОР-патології, зокрема аде-
ноїдних вегетацій, в порівнянні з дітьми, які не прожива-
ють з курцями. При дослідженні було відмічено відхи-
лення деяких цитоморфологічних показників стану сли-
зової оболонки порожнини рота і носа у таких дітей у 
вигляді порушення процесів продукції слизу, порушення 
співвідношення деяких клітин, що вистилають ці зони, та 
тенденція до зниження у них рівня секреторного IgА 
слини, що може характеризувати зниження місцевої 
резистентності слизових оболонок порожнини рота і 
носа.

2. Призначення дітям пасивним курцям профілактич-
ного курсу, що включав препарат іригаційної терапії 
морською водою (Хьюмер 150) та полівітамінний препа-
рат (Вітрум® Кідз), впродовж 2 місяців, дозволило істотно 

зменшити частоту ГРВІ, тривалість епізоду та частоту 
ускладнених форм. При цитоморфологічному обстежен-
ні виявлено нормалізацію продукції слизу в порожнині 
рота і носа, наближення співвідношення клітин епітелію 
цих порожнин до такого у групи епізодично хворіючих 
дітей, які не являються пасивними курцями; зниження 
індексу кератинізації та тенденцію до підвищення рівня 
секреторного IgА слини.  

3. Отримані результати свідчать про необхідність удо-
сконалення комплексу профілактичних заходів серед 
дітей, батьки яких палять, що сприятиме покращенню 
показників здоров’я цих дітей. 
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