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Diagnostic value of the results of clinical-immunological study of the early neonatal infection
Bezrukov L.O., Koloskova O.K.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsy city, Ukraine
The aim of the research: to optimize the diagnostic approach for detection of early neonatal infection within 1-2 days of life by 
studying the diagnostic value of the complex clinical-immunological investigation. 
Methods of the research. To cohort of 100 newborn infants aged 1-2 days of life, which had had signs that might associate with early 
neonatal infections or noninfectious disorders that mimic its, the complex clinical and laboratory investigation had been performed with 
the assessment of cellular and humoral immunity and quantification of blood interleukin-6, -8 and C-reactive protein.
Results of the research. If an infectious-inflammatory pathology of early neonatal period is under suspicion the usage of 
complex clinical-immunological investigation (including the diagnostic value) allows with a high degree of confidence to diagnose its 
and to prescribe an appropriate antibiotic therapy, but has no diagnostic value for the decision on cessation of such treatment.
Conclusion. Since none of the available clinical and laboratory parameters alone can not be used as a reliable diagnostic test for 
the detection of early neonatal infection, theirs should be considered simultaneously.
Key words: newborns, early neonatal sepsis, interleukins-6,8, C-reactive protein.
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Як показав клінічний досвід, у неонатології наразі не 
існує такого тесту, що володів би 100% чутливістю і спе-
цифічністю у виявленні ранньої неонатальної інфекції, 
зокрема, у перші дві доби життя. Більшість запропонова-
них діагностичних тестів володіють високою специфіч-
ністю, проте недостатньою чутливістю і прогностичною 
цінністю негативного результату, що обмежує можли-
вість їх вірогідного використання для виявлення чи 
виключення ранньої інфекції новонароджених. 

У цьому плані найбільш перспективним видається 
інтегральна оцінка показників комплексного обстежен-
ня новонароджених, представлених у вигляді концепції 
PIRO (P (predisposition) – схильність, I (infection) – інфек-
ція, R (inflammatory response) – запальна відповідь, O 
(organ dysfunction) – органна дисфункція) [1]. Окрім того, 
критичний аналіз недостатньої діагностичної цінності 
імунологічних показників запальної відповіді у виявлен-
ні неонатальної інфекції дозволив переглянути концеп-
цію цитокінового „шторму” та обґрунтувати нові підходи 
в лікуванні цієї життєнебезпечної патології [2, 3].

Особливі труднощі у виявленні інфекційної патології 
відчуває неонатолог, коли в новонародженого виявля-
ються чинники схильності до інфекції та, водночас, клі-
нічні прояви, які можуть визначатися інфекційно-
запальним процесом, а також захворюваннями, котрі 
його мімікрують. Особливо важко ця клінічна задача 
вирішується, коли вказана ситуація виникає наприкінці 
першого – на початку другого дня життя. Це частково 
пояснюється тим, що у цей період життя дитини спосте-
рігається природне зниження у крові таких маркерів 
запалення, як інтерлейкін-6 і -8, а синтез С-реактивного 
білка є ще недостатнім для досягнення клінічно значу-
щої концентрації [4, 5]. 

Оскільки це не влаштовує неонатологів, пошуки нових 
«ідеальних» діагностичних маркерів неонатальної інфек-
ції тривають. Серед тих, котрі вже знайшли свій шлях у 
клініку, слід назвати визначення поверхневих антигенів 
на нейтрофільних лейкоцитах (CD64), розчинний CD14-
зв’язувальний білок [6, 7, 8], прокальцитонін [9], 
NK-клітини, sTREM (soluble triggering receptor expressed 
on myeloid cells)-1 [10, 7]. Визначення найближчим часом 
їх діагностичної цінності для виявлення ранньої неона-
тальної інфекції можна наразі вважати якщо і не всеохо-
плюючим, проте обнадійливим. 

Мета роботи: оптимізувати діагностичні підходи до 
верифікації ранньої неонатальної інфекції упродовж 1-2 
доби життя шляхом вивчення діагностичної цінності 
результатів комплексного клінічно-імунологічного 
обстеження.

Матеріал і методи. Для досягнення мети роботи мето-
дом простої послідовної вибірки сформована когорта зі 
100 новонароджених наприкінці першої – початку дру-
гої доби життя, які народилися в пологовому будинку 
№1 м. Чернівці впродовж 1 календарного року. 

Критеріями входження були наступні: 
- вік 1-2 доби;
- один пологодопоміжний заклад;
- наявність чинників схильності до ранньої неона-

тальної інфекції з боку вагітної, новонародженого, 
з урахуванням специфічних чинників схильності;

- наявність клінічних проявів органної дисфункції, 
котрі могли зумовлюватися як інфекційними, так і 
неінфекційними причинами, що було підставою 
для призначення усім новонародженим емпірич-
ної антибактеріальної терапії.

Критеріями не входження у дослідження були:
- наявність факторів ризику ранньої неонатальної 

інфекції, окрім недоношеності [11];
- здійснення внутрішньоутробної профілактики 

інфекції, викликаної стрептококом групи В [11];
- наявність природжених вад і аномалій розвитку, а 

також помилок обміну;
- наявність у сімейному анамнезі клінічно значущих 

спадкових захворювань, прояви яких можуть мімі-
крувати інфекцію.

У групі зі 100 новонародженими, сформованій з ураху-
ванням викладених вище критеріїв включення і виклю-
чення, наприкінці першої – початку другої доби життя 
проведене комплексне клініко-лабораторне обстежен-
ня, яке включало, зокрема, оцінку клітинної та гумораль-
ної ланки імунітету та кількісного вмісту в крові 
інтерлейкінів-6,-8 і С-реактивного протеїну. 

 Серед обстежених дітей хлопчиків було 57, дівчаток – 
43, мешканців міста – 49, а сільської місцевості – 51 дити-
на. За соціальним статусом матері обстежені сім’ї поділя-
лися наступним чином: службовці становили 21%, робіт-
ники – 10% та безробітні – 69%. За сімейним станом 
заміжніх матерів було 80, а матерів-одиначок – 20. Вік 
матері >35 років визначався у 9 випадках, а вік батька 
старше 40 років – у 3 випадках. 

За гестаційним віком хворі розподілялися наступним чином: 
менше 37 тижнів – 34 новонароджених, з них 14 – із терміном 
гестації ≤ 34 тижнів і 2 новонароджених – із терміном гестації 
31 тиждень. Термін гестації більше 42 тижнів реєструвався 
лише у 2 новонароджених, а доношеними народилися 64 
дитини. Маса тіла при народженні ≤2500 г реєструвалася у 34 
новонароджених, із них ≤ 2000 г – у 10 і ≤ 1500 г – у 3 дітей. 
Довжина тіла ≤47 см відмічена у 34 новонароджених, з них 
≤45 см відмічена у 19 дітей, ≤43 см – у 6 новонароджених, ≤40 
см – у 2 новонароджених. Обвід голови ≤34 см реєструвався у 
72 пацієнтів, з них у 21 дитини - ≤31 см та у 3 дітей - ≤29 см. 
Обвід грудей ≤31см відмічений у 35 новонароджених, з них 
≤29 см – у 22 дітей і ≤26,7 см – у 3 новонароджених. 

При народженні на 1-й хвилині за шкалою Апгар 83 
новонароджених оцінені ≤ 7 балами. З них <5 балів отри-
мали 11 дітей, а < 3 бали – 5 новонароджених. На 5-й 
хвилині оцінка по шкалі Апгар відповідно становила: 55, 
3 і 1 випадок. 
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З огляду на наявність симптомів, які притаманні 
інфекційно-запальним процесам, діти отримували емпі-
ричну антибактеріальну терапію. Проте в результаті дина-
мічного клінічного спостереження з урахуванням ретро-
спективних даних з обстеженої когорти новонароджених 
сформовано 2 клінічні групи порівняння. Першу (І) сфор-
мували 36 дітей, у яких підтверджена рання неонатальна 
інфекція шляхом комісійної ретроспективної оцінки істо-
рії розвитку новонародженого. До складу І групи увійшли 
новонароджені, в яких діагностовано ранній неонаталь-
ний сепсис, гнійний менінгіт, пневмонію, гнійно-септичні 
захворювання тощо. До другої (ІІ) групи порівняння уві-
йшли 64 дитини, у яких при комісійній ретроспективній 
оцінці історії розвитку наявність ранньої неонатальної 
інфекції була спростована. Основні нозологічні форми у 
даній групі були такими: респіраторний дистрес-синдром 
новонароджених, внутрішньошлуночкові крововиливи, 
пологова травма, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС 
тощо. За основними клінічними характеристиками сфор-
мовані групи були зіставлювані (табл. 1). За соціальним 
статусом матері сім’ї поділялися наступним чином: у І клі-
нічній групі службовців було 13,9±5,8%, робітників також 
– 13,9±5,8%, а безробітних – 72,2±7,5% спостережень. У ІІ 
клінічній групі ці показники відповідно становили 
25,0±5,4%, 10,9±3,8% і 64,1±6,0% (в усіх випадках Р>0,05). 

!"#$%&'(: ) – '"#&*"%+ ,&‘-.*/&(; 01 – /*$(2 3%.$%//45&*+

За наслідками захворювання спостерігалися наступні 
відмінності: у І клінічній групі виписано 8 дітей (8,3±4,6% 
випадків), переведено до функціонального перинаталь-
ного центру 28 пацієнтів (77,8±6,9%), з них померло 5 
хворих (13,9±5,6%). У ІІ групі порівняння ці показники від-
повідно становили: 79,7±5,0% (Р<0,0001), 20,3±5,0% 
(Р<0,001) та жодна дитина не померла. 

Обстеження обраної когорти дітей проведене послі-
довним методом „випадок-контроль” із використанням 
простої рандомізації. Одержані дані аналізували мето-
дом біостатистики та клінічної епідеміології [12]. Для 
оцінки діагностичної цінності тестів визначали їх чутли-
вість (ЧТ), специфічність (СТ), а також позитивну і нега-
тивну передбачувану цінність (ППЦ, НПЦ). Оцінка ризику 
реалізації події проводилась з урахуванням показника 
співвідношення шансів (СШ), а також визначення його 
довірчих інтервалів (95% ДІ) [12, 13]. Дослідження про-
водилися із дотриманням вимог біоетики [14].

Отримані результати та їх обговорення. Клінічні симп-
томи та ознаки «тяжко хворої дитини» відмічено у 89,7% 

випадків, лихоманка - у 25,8%, а периферичні набряки – у 
16,5% спостережень. Порушення з боку травної системи у 
вигляді пригнічення смоктального рефлексу – у 79,4%, блю-
вання і зригування реєструвалося у 6,2% новонароджених, 
а гепатомегалія – у 12,0% випадків. Серед клінічних проявів, 
які асоціюють з патологією дихальної системи, найчастіше 
зустрічалися різні варіанти ціанозу (78,4% спостережень), 
котрі у даному періоді життя можуть зумовлюватися не тіль-
ки інфекційною, але й неінфекційною патологією, а також 
відображати процес адаптації новонародженого. Більш спе-
цифічні симптоми ураження дихальної системи зустрічали-
ся значно рідше. До них можна віднести диспное і апное 
(13,4%), що мали патологічний характер, тобто характеризу-
валися наявністю клінічних ознак порушення газового скла-
ду крові і тривалістю перебігу, а також рефракції грудної 
клітки (25,4%). 

Клінічні прояви порушення функції системи кровообігу 
найчастіше проявлялися блідістю шкірних покривів, „мот-
лінгом”, похолоданням шкіри на периферичних ділянках 
(15,5%), тахікардією (9,3%), системною артеріальною гіпо-
тензією (6,2%) та брадикардією (7,2%). Як і прояви з боку 
респіраторної системи, ці ознаки могли зумовлюватися як 
інфекційним процесом, так і патологією новонароджених, 
яка його імітує. 

Зміни на шкірі в обстежених дітей переважно проявляли-
ся помірною жовтяницею (12,4%), блідістю шкірних покри-
вів (20,6%) та наявністю петехіальних висипів (8,2%). Як і 
наведені вище клінічні ознаки і симптоми, такі зміни могли 
зумовлюватися як інфекційними, так і неінфекційними чин-
никами. Пригнічення рефлексів періоду новонародженості 
зареєстроване у 94% дітей, тремор і судоми – у 26,0% випад-
ків, порушення поведінки – у 15,5% спостережень, а висо-
кий «мозковий» крик – у 12,4% новонароджених. 

Отже, наведені вище клінічні симптоми та ознаки в обсте-
жених новонароджених не можна вважати характерними 
виключно для інфекційно-запального процесу, а тому вони 
не можуть самостійно використовуватися для верифікації 
раннього сепсису.

Водночас слід відмітити, що наведені клінічні ознаки 
вирізнялися наявністю вірогідного позитивного середньої 
сили кореляційного зв’язку із верифікованою інфекцією в 
новонароджених. Так, загальні ознаки порушення стану 
дитини корелювали із наявністю інфекційної патології - 
r=0,51 (P=0,001), зміни з боку системи травлення мали коре-
ляцію на рівні r=0,47 (P=0,001), зміни з боку серцево-судинної 
системи - r=0,42 (P=0,001), а порушення з боку ЦНС - r=0,24 
(P=0,02). Найбільш виразними кореляційними зв’язками з 
верифікованою інфекційною патологією вирізнялися зміни 
з боку респіраторної системи - r=0,52 (P=0,001). 

Водночас комбінація наведених клінічних проявів із чин-
никами схильності до інфекційних захворювань як з боку 
матері і дитини, так і з урахуванням специфічних чинників, 
значно підвищувала потужність таких зв’язків (r=0,64, 
P=0,001). 

Клінічні 
групи

Кіль-
кість 
дітей

Стать Місце проживання Повна 
сім’яХлопчики Дівчатка Місто Село

І група 36 66,7±7,8 33,3±7,8 50,6±8,3 49,4±8,3 77,8±6,9
ІІ група 64 50,0±6,2 50,0±6,2 48,4±6,2 51,6±6,2 81,3±4,9

Р НВ НВ НВ НВ НВ

6(78#9: 1
!"#"$%&" '"(")*+(,-*,)" #(./ /0(12&3&&3 (%, M±m)
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Показано, що недоношені діти, за наявності клінічних 
проявів, мали значимий ризик наявності ранньої неона-
тальної інфекції. Наприклад, при терміні гестації <37 тижнів 
ризик наявності інфекційного захворювання становив: спів-
відношення шансів - 6,9 (95% ДІ: 3,6-13,2), відносний ризик - 
2,4 (95% ДІ: 1,5-3,7) при атрибутивному ризику 44%.

Таким чином, попри те, що в обстежених дітей не виявле-
но специфічних і, тим більше, патогномонічних проявів 
інфекційно-запальної патології у першу добу життя, їх аналіз 
із урахуванням чинників схильності значно підвищує 
взаємозв’язок із верифікованою інфекцією раннього нео-
натального періоду, що дає підстави для їх використання в 
комплексі для її діагностики з позицій популяційних дослі-
джень.

Враховуючи домінуючу роль імунної відповіді організму 
на інвазію інфекційного агента в організм, можна припус-
тити, що у дітей з інфекційно-запальними процесами вияв-
лятимуться характерні зміни у показниках імунного захис-
ту організму, котрі в подальшому можна використовувати 
як їх діагностичні тести. Проте отримані результати дали 
підстави вважати, що показники клітинного імунітету 
(зокрема, вміст у периферичній крові Т-лімфоцитів та їх 
основних субпопуляцій) недоцільно використовувати для 
виявлення інфекційно-запального процесу в новонаро-
джених у перші дві доби життя, у т.ч. з огляду на те, що 
кореляції між клінічними проявами інфекційно-запального 
процесу та вмістом у крові CD3-, CD4- та CD8-лімфоцитів 
нами не виявлено. Не встановлено вірогідних відміннос-
тей у показниках респіраторного вибуху нейтрофільних 
гранулоцитів крові за даними НСТ-тесту у дітей груп порів-
няння, що, мабуть, можна пояснити тим, що вказані кліти-
ни беруть участь не тільки у реалізації інфекційно-
запального процесу, але й у розвитку патології неінфекцій-
ного походження. Однак, ознаки виснаження киснезалеж-
ної мікробіцидності нейтрофільних гранулоцитів крові у 
дітей І клінічної групи у вигляді зниження показників сти-
мульованого НСТ-тесту нейтрофілів, напевне, відображу-
вали більшу виразність клінічних проявів інфекційного 
захворювання у перші дві доби патологічного процесу 
(r=-0,39, P=0,021). Не виявлено також суттєвих розбіжнос-
тей у таких фагоцитарних функціях нейтрофілів крові як їх 
фагоцитарна активністю (ФА) та здатність до фагоцитуван-
ня тест-мікробу (ФЧ). Так, у дітей І клінічної групи ФА ней-
трофілів становила у середньому 77,7±2,0% (95% ДІ: 73,7-
81,8), а ФЧ – 8,3±0,6 у.о. (95% ДІ: 7,0-9,6). У дітей групи 
порівняння ці показники становили відповідно 76,0±1,3% 
(95% ДІ: 73,5-78,6) і 7,7±0,35 у.о. (95% ДІ: 6,95-8,36, Р>0,05).

Оцінка вмісту імуноглобулінів G та M у сироватці крові 
на 1-2 доби життя показала, що їх підвищення можна 
використовувати як специфічний діагностичний тест у 
підтвердженні ранньої неонатальної інфекції. Зокрема, у 
представників І клінічної групи частота реєстрації концен-
трації IgM у сироватці крові >0,7 г/л спостерігалася в 
40,0% випадків, а в групі порівняння – у 27,9% спостере-

жень (Р>0,05). Підвищення рівня IgM у дітей І клінічної 
групи зазвичай асоціювало не тільки із частотою призна-
чення антибіотиків, у тому числі нових генерацій (r=0,60, 
P=0,01), тривалістю антибактеріальної терапії (r=0,45, 
P=0,02), але й з несприятливим наслідком захворювання у 
вигляді ускладнень, які потребували подальшого лікуван-
ня у неонатальному центрі (r=0,37, P=0,048). Отримані 
дані дають підстави вважати, що зростання в дитини вміс-
ту імуноглобуліну М непрямо відображає наявність 
інфекційно-запальної патології [15].

Вміст IgG у сироватці крові обстежених дітей вірогідно, 
проте слабко позитивно, корелював із тривалістю перебу-
вання пацієнтів у стаціонарі (r=0,22, P=0,04) і верифікацією 
ранньої неонатальної інфекції (r=0,26, P=0,01), проте мав 
обернену кореляцію із оцінкою за шкалою Апгар на першій 
хвилині життя (r=-0,21, P=0,048). 

Середній вміст ІЛ-6 в сироватці крові на 1-2 добу життя 
в обстежених дітей становив 44,6±7,7 пг/мл (95% ДІ: 29,3 
– 60,0), а проведений дискретний аналіз дав підстави 
вважати, що в обстежених дітей переважали низькі кон-
центрації ІЛ-6, через що вказаний „прозапальний” медіа-
тор навряд чи варто використовувати для підтверджен-
ня ранньої неонатальної інфекції, зокрема упродовж 
перших двох діб життя дитини. У цьому випадку високі 
показники ІЛ-6 володіють скоріше високою специфічніс-
тю, ніж чутливістю, а отже - недостатньою діагностичною 
цінністю для раннього виявлення інфекційно-запального 
процесу. Нами не виявлено вірогідного кореляційного 
зв’язку між вмістом ІЛ-6 у сироватці крові та клінічними 
показниками наявності інфекційно-запального процесу 
в дитини. Водночас, вміст даного цитокіну в сироватці 
крові дитини мав міцний вірогідний кореляційний 
зв’язок із наявністю несприятливого перебігу попере-
дніх вагітностей у матері (r=0,77, P=0,001) і слабкий пози-
тивний зв’язок із наявністю інфекційної патології в мате-
рі (r=0,26, P=0,03). 

Середній вміст ІЛ-8 у сироватці крові обстежених дітей 
на 1-2 добу життя становив у середньому 87,5±15,3 пг/мл 
(95% ДІ: 57,0-118,0), а С-реактивного білку - 46,5±2,9 мг/л 
(95% ДІ: 40,6-52,5). Показники середнього вмісту в крові 
ІЛ-6,-8 (пг/мл) і С-РБ (мг/л) наведені на рис.1. 

!"#.1. $%&%'()* +,)#- . /&0+) 12-6,-8 (34/,5) ) $-!6 (,4/5) . 
')-%* /5)()7("8 4&.3 30&)+(9((9



9

ПЕДИАТРИЯ

Відсутність вірогідних розбіжностей у показниках 
ІЛ-6 та С-РБ у сироватці крові хворих клінічних груп 
порівняння можна пояснити тим, що наприкінці пер-
шої – початку другої доби життя вміст ІЛ-6 знижується, 
а синтез С-реактивного білка під впливом даного 
інтерлейкіну ще є недостатнім [4, 5]. Цю особливість 
також можна пояснити і з огляду на те, що як ІЛ-6, так і 
С-РБ, відображають наявність запалення із ушкоджен-
ням тканин організму незалежно від того, чи є воно 
інфекційного або ж неінфекційного генезу. Відсутність 
вірогідних відмінностей за вмістом ІЛ-8 у групах порів-
няння можна пояснити тим, що він не тільки відобра-
жає ступінь активності запального процесу, але зна-
чною мірою - тяжкість порушення загального стану. 

Встановлено, що концентрація С-реактивного білка 
в сироватці крові мала лише слабкий кореляційний 
зв’язок із верифікацією ранньої неонатальної інфекції 
у новонародженого (r=0,25, P=0,025), що пояснювали 
впливом стану матері на синтез даного білка гострої 
фази запалення [16]. При цьому слід відмітити, що 
лише значно підвищений (>60,0 мг/л) вміст С-РБ у 
сироватці крові вказує на ризик наявності в дитини 
інфекційно-запального захворювання в ранньому 
неонатальному періоді: СШ 1,9 (95% ДІ: 1,0–3,4). 

У табл.2 наведені показники діагностичної цінності 
окремих результатів комплексного клінічно-
параклінічного обстеження новонароджених на 1-2 
доби життя у верифікації раннього неонатального 
сепсису.

!"#$%&'#: () – *+&,#-%.&/ &0.&+, 1) – .203#4%*5%.&/ &0.&+, !!6 – 
20"0789*+-959 3%55%.&/ 2:;#&#-5:<: "0;+,/&9&+, =!6 – 20"07-
89*+-959 3%55%.&/ -%7‘>$5:<: "0;+,/&9&+, ?!(+) – -%75:@055A 
2"9-7:2:7%85:.&% (likelihood ratio) 2:;#&#-5:<: "0;+,/&9&+, ?!(-) 
– -%75:@055A 2"9-7:2:7%85:.&% -%7‘>$5:<: "0;+,/&9&+. 

В цілому можна стверджувати, що використання (з 
урахуванням діагностичної цінності) результатів комп-
лексного клінічно-імунологічного обстеження ново-
народжених наприкінці 1-ої – на початку 2-ої доби 
життя за наявності в них клінічних симптомів, які 
можуть зумовлюватися інфекційним чи неінфекцій-
ним процесом, дозволяє лікареві з високим ступенем 
вірогідності підтвердити, однак не спростувати, 

інфекційно-запальну патологію раннього неонаталь-
ного періоду. Це, без сумніву, підвищує ефективність 
формування індивідуальних лікувальних заходів у тих 
ситуаціях, коли клінічний діагноз захворювання є 
утрудненим та вимагає спостереження за хворим при 
терміновому вирішенні питання щодо призначення 
антибактеріальних засобів. Проте результати навіть 
сучасного комплексного імунологічного обстеження 
можна використовувати для вирішення питання про 
наявність ранньої інфекції в новонароджених та, від-
повідно, про призначення антибактеріальної терапії, 
проте не про її відміну.

!"#$%&'"
1. B:$2,0'.59 :3%5'9 *#55#'%- .C#,/5:.&% 7: 

;9C-:"D-955A 5:-:59":7E05:<: ; +"9C+-955A$ 
',%5%*5#C 2":A-%-, F: $:E+&/ .2"#*#5A&#.A 
%540'3%G5:-;929,/5#$ 2":30.:$, C9"9'&0"#;+>&/.A 
-%":<%75#$ ':"0,A3%G5#$ ;-’A;':$ %; "955/:D 
50:59&9,/5:D %540'3%>D (r=0,64, P=0,001). 
H98:"9&:"5% 2:'9;5#'# ;929,/5:I -%72:-%7% 
-#"%;5AD&/.A .,98'%@#$# ;-’A;'9$# ; 3%>D 
29&:,:<%>D. 

2. J$+5:,:<%*5% 2:'9;5#'# ;929,/5:I -%72:-%7% 50 
$:E+&/ 8+&# -#':"#.&95% A' .9$:.&%G5% &0.&# 7,A 
-#A-,055A "955/:I 50:59&9,/5:I %540'3%I *0"0; 
5#;/'+ *+&,#-%.&/ (25,0%-74,3%), 507:.&9&5D 
2":<5:.&#*5+ 3%55%.&/ 50<9&#-5:<: "0;+,/&9&+ 
(51,0%-71,0%) % 5#;/'0 .2%--%75:@055A 
2"9-7:2:7%85:.&% (1,1-4,4), C:*9 % -'9;+D&/ 59 
-%":<%75#G "#;#' II -#5#'5055A (.2%--%75:@055A 
@95.%-: 1,9-42,3).

3. K2":7:-E 20"@#C 7-:C 7%8 E#&&A .203#4%*5%.&/ 
;59*5:<: 2%7-#F055A -$%.&+ - '":-% 1-"09'&#-5:<: 
8%,'9 (8%,/@0 60,0 $</,) A' &0.& 2: -0"#4%'93%I 
%540'3%G5:-;929,/5:I 2"#":7# ;9C-:"D-955A 
$9GE0 50 -%7"%;5A>&/.A -%7 .203#4%*5:.&% 2:'9;5#'%- 
,0G':3#&:;+ (83,8% &9 93,6% -%72:-%75:), 9 
'%,/'%.&/ C#85: 50<9&#-5#C "0;+,/&9&%- (68,8% &9 
75,0%) +50$:E,#-,D> .9$:.&%G50 -#':"#.&955A 
795:<: &0.&+ 7,A -#A-,055A %540'3%I "955/:<: 
50:59&9,/5:<: 20"%:7+. 

4. L.'%,/'# E:705 %; 7:.&+25#C ',%5%*5:-
,98:"9&:"5#C 2:'9;5#'%- 50$:E,#-: .9$:.&%G5: 
-#':"#.&9&# A' -%":<%75#G 7%9<5:.&#*5#G &0.& 2: 
-#A-,055D "955/:I 50:59&9,/5:I %540'3%I, IC .,%7 
":;<,A79&# .+'+25:, 592"#',97 + -#<,A7% 
$9&0$9&#*5:I $:70,%. 

 !0".20'&#-# 2:79,/@#C 7:.,%7E05/ 2:,A<9D&/ + 
.&-:"055% $9&0$9&#*5:I ':5.&0,A3%G5:I $:70,% 
"955/:<: 50:59&9,/5:<: .02.#.+ + -#<,A7% 
7%9<5:.&#*5:I &98,#3% 59 2%7.&9-% "0;+,/&9&%- 
':$2,0'.5:<: ',%5%*5:-,98:"9&:"5:<: :8.&0E055A 
5:-:59":7E05#C. 

Показники ЧТ СТ ППЦ НПЦ ВП(+) ВП(-)
Лейкоцитоз >15,0Г/л 25,0 93,6 79,6 55,5 3,9 1,3
Нейтрофіли >65% 19,4 96,8 85,8 54,6 6,0 1,2
Лімфоцити >30% 25,6 78,7 54,8 51,2 1,1 1,0
CD3 >1,5 Г/л 66,7 40,0 52,6 54,6 1,2 1,1
CD4 >1,0 Г/л 74,3 66,7 69,9 71,4 2,2 2,6
CD8 >0,5 Г/л 80,0 33,3 54,5 62,5 1,2 1,7
СD4 / CD8 <1,5 у.о. 57,1 66,7 63,2 60,9 1,7 1,5
ІЛ-6 >60,0 пг/мл 22,6 84,6 59,5 52,2 1,5 1,1
ІЛ-8 >70,0 пг/мл 34,5 69,8 53,3 51,6 1,1 1,1
С-РБ >60,0 мг/л 31,2 83,8 65,8 54,9 1,9 1,2

)98,#3A 2
()*+$%#,"-$* .)$$)#,/ %'012"3 4*0*'5)$)-$"3 4%'*6$"')& 

758 &10"9)'*.): 0*$$/%: $1%$*,*5/$%: )$91'.): & 
$%&%$*0%7;1$"3
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