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Вивчення факторів, які можуть вплинути на тяжкість перебігу коронавірусної інфекції та смерт-
ність стало одним із основних напрямків у багатьох дослідженнях. На сучасному етапі серед мож-
ливих  факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19  розглядаються вплив віку, як предиктора про-
гресування захворювання у госпіталізованого пацієнта. Мета: визначити клініко-лабораторні ха-
рактеристики перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 в залежності від віку госпіталізованих па-
цієнтів Полтавської області. Матеріали та методи: проведено ретроспективне когортне дослі-
дження за участі 150 пацієнтів із лабораторно підтвердженим діагнозом «Гостра респіраторна 
хвороба COVID-19», які перебували на стаціонарному лікуванні у Комунальному підприємстві «Пол-
тавська обласна клінічна інфекційна лікарня» Полтавської обласної Ради. Учасників було поділено 
на 2 вікові групи: від 60 до 95 років та від 18 до 59 років. Статистична обробка проводилась зо до-
помогою програми SPSS Statistics 25.0. Результати та висновки: у результаті проведеного дослі-
дження  встановлено, що клініко-лабораторні характеристики перебігу коронавірусної хвороби 
COVID-19 виявилися типовими за винятком окремих особливостей: госпіталізовані пацієнти ста-
рше 60 років достовірно частіше мали тяжкий (p=0,037) та критичний (p=0,063) перебіг захворю-
вання, потребували кисневої підтримки (p=0,000), зокрема з використанням низьких потоків кисню 
(p=0,027). У пацієнтів вікової групи  старше 60 років у 3,4 рази частіше діагностувався лейкоцитоз 
(p=0,032), у той час як у осіб, молодших 60 років у 2,2 рази частіше мали місце лейкопенія (p=0,022) 
та тромбоцитопенія (p=0,0041). Тяжкий перебіг захворювання достовірно частіше мав місце у гос-
піталізованих жінок віком до 60 років, у порівнянні з чоловіками відповідної вікової групи (p=0,046). 
Ключові слова:   коронавірусна хвороба - 2019, коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому - 2, вікові особливості, 
пандемія.   
Дані про зв'язок фінансування розробки певними установами, фондами, організаціями, гранти: дослідження було проведено 
на базі Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня». Дана стаття є фрагментом науко-
во-дослідної роботи, що фінансується МОЗ України з державного бюджету «Генетичні варіанти та їх потенційний зв'язок з 
COVID-19 серед населення України» (номер державної реєстрації 0121U107440) та ініціативної науково-дослідної роботи ка-
федри інфекційних хвороб з епідеміологією Полтавського державного медичного університету: «Оптимізація лікувально-
діагностичної тактики при інфекційних захворюваннях вірусної, бактеріальної, паразитарної етіології та їх мікст-форм на 
основі вивчення їх клініко-патогенетичних особливостей» (номер державної реєстрації 0119U102923). 

Вступ 
11 березня 2020 року Всесвітня організація 

охорони здоров'я (ВООЗ), врахувавши швидке 
поширення та смертність від нового збудника 
SARS-COV-2, надала коронавірусній інфекції 
COVID-19 статусу пандемії. [1] З того часу роз-
почалась активна боротьба за громадське здо-
ров'я у кожному куточку світу, а медична систе-
ма вперше у своїй історії зазнала такого рівня 
навантаження [2].  

За даними ВООЗ, станом на 14 березня 2022 
року всього у світі  було зареєстровано 458 
586 484 лабораторно підтверджених випадків 
коронавірусної хвороби COVID-19, із них помер-
ло більше 6 млн осіб [1]. В Україні зареєстрова-
но близько 5 млн випадків COVID-19, середній 
показник летальності склав 2,1% [3]. 

Вивчення факторів, які можуть вплинути на 
тяжкість перебігу коронавірусної інфекції та сме-
ртність стала одним із основних напрямків у ба-
гатьох дослідженнях. Так, у роботах китайських 
вчених повідомлялось, що COVID-19 частіше зу-
стрічався у чоловіків, ніж у жінок, а за віком час-
тіше хворіли пацієнти старше 50 років [4, 5].  

У якості можливих предикторів тяжкого пере-
бігу COVID-19 розглядаються вік, стать, наяв-
ність супутньої патології, генетичні предиктори 

тощо [6]. З’ясовано, що особи похилого віку ма-
ють вищий ризик тяжкого перебігу COVID-19. 
Понад 81 % летальних випадків випадає на па-
цієнтів старше 65 років. Ризик тяжкого перебігу 
коронавірусної хвороби  COVID-19 корелює від-
повідно до кількості супутньої патології хворо-
го[7]. Проведене у Великій Британії когортне до-
слідження, в якому взяли участь понад 20000 го-
спіталізованих пацієнтів із COVID-19 показало, 
що найбільш поширеними супутніми хворобами 
були захворювання серця (31%), цукровий діа-
бет (21%), хронічні захворювання нирок (16%) та 
легень (18%) [8]. 

Серед госпіталізованих дорослих пацієнтів у 
США близько 95% мали принаймні одне супутнє 
захворювання. Найчастіше відмічалась гіперто-
нічна хвороба, порушення ліпідного обміну та 
ожиріння. До того ж, близько 99% померлих та-
кож мали принаймні одну супутню патологію. [9]  

Малазійськими вченими було проведено по-
рівняння наявності супутніх захворювань серед 
тих, хто одужав і померлих та доведено, що у 
померлих частіше зустрічались гіпертонічна 
хвороба, онкологічні захворювання, церебро-
васкулярні порушення.[10]  

Стрімке поширення коронавірусної інфекції в 
Україні та світі, швидка мутація вірусу, що при-
зводить до нових спалахів, не достатній рівень 
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вакцинації населення потребують пошуку преди-
кторів тяжкого перебігу захворювання. 

Мета 
Визначити клініко-лабораторні характеристи-

ки перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 в 
залежності від віку госпіталізованих пацієнтів 
Полтавської області. 

Матеріали і методи 
Нами було проведено ретроспективне когор-

тне дослідження за участі 150 пацієнтів із лабо-
раторно підтвердженим діагнозом «Гостра рес-
піраторна хвороба COVID-19», які перебували 
на стаціонарному лікуванні у Комунальному під-
приємстві «Полтавська обласна клінічна інфек-
ційна лікарня» Полтавської обласної Ради з кві-
тня по вересень  2020 року. Дослідження прово-
дилось із дотриманням принципів Гельсінської 
декларації Світової медичної асоціації «Етичні 
засади медичних досліджень, що стосуються 
людських суб'єктів» (змінена в жовтні 2013 року), 
від кожного учасника було отримано інформова-
ну згоду. 

Діагноз верифікували методом полімеразної 
ланцюгової реакції (ПЛР) з виявленням РНК 
SARS-CoV-2  у матеріалі назофарингеального 
зішкрібу.  

Тяжкість перебігу захворювання оцінювали від-
повідно до рекомендацій ВООЗ та чинних наказів 
Міністерства охорони здоров'я України [11,12]. На-
явність супутніх захворювань діагностувалась на 
підставі даних анамнезу життя пацієнта, амбула-
торних карт та проведених в клініці додаткових об-
стежень із залученням консультантів. 

Критеріями виключення стали пацієнти з не-

гативним результатом ПЛР на виявлення РНК 
SARS-CoV-2 при госпіталізації, віком молодше 
18 років, із супутньою ВІЛ-інфекцією та активни-
ми хронічними вірусними гепатитами В і С. 

Статистична обробка проводилась з допомо-
гою програми SPSS Statistics 17.0. Використову-
вались методи описової статистики. Якісні дані 
були представлені у вигляді відсоткових співвід-
ношень і частот. Вірогідність відмінностей кількі-
сних результатів для різних груп обстежених ви-
значали за допомогою t-критерію Стьюдента за 
умови нормального розподілу, а при розподілі, 
який відрізнявся від нормального, – U-критерію 
Манна-Уітні, відносних – шляхом аналізу таб-
лиць спряженості, за допомогою критерію χ2.  

Результати та їх обговорення 
Для досягнення поставленої мети  пацієнти 

були розділені на дві групи:  
1-ша група – пацієнти віком від 60 до 95 років 

(69,53±0,951) –76 осіб; 
2-га група -  пацієнти віком від 18 до 59 років 

включно (47,97 ±1,070)– 74 особи.  
Групи порівняння  виявились співставними за 

статтю (p =0,144)  та тривалістю догоспітального 
періоду захворювання (8,04±3,348 проти 
8,47±4,112 днів, p = 0,689).  

Як свідчать дані, представлені у табл. 1 у  го-
спіталізованих пацієнтів обох груп частіше діаг-
ностувались захворювання серцево-судинної 
системи – у 100 (66,7 %), шлунково-кишкового 
тракту – у 95 (63,3 %), ожиріння різного ступеню 
– у 80 (53,3%) та ендокринологічні захворювання 
– у  45 (30,0 %) осіб. 

Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика супутньої патології в залежності від віку у госпіталізованих пацієнтів 

Супутня патологія Група 1 
(n-76) 

Група 2 
(n-74) p 

Серцево-судинні захворювання 66 (86,8%) 34 (45,9%) 0,000 
ішемічна хвороба серця 58 (76,3%) 21 (28,4%) 0,000 
гіпертонічна хвороба  63 (82,9%) 32 (43,2%) 0,000 
Захворювання шлунково - кишкового тракту 50 (65,8%) 45 (60,8%) 0,527 
хронічний панкреатит 38 (50,0%) 29 (39,2%) 0,183 
хронічний холецистит 16 (21,1%) 9 (12,2%) 0,144 
Захворювання бронхо - легеневої системи  8 (10,5%) 5  (6,8%) 0,412 
бронхіальна астма 3 (3,9%) 0 (0%) 0,245 
хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 5 (6,6%) 5 (6,8%) 0,965 
Ендокринологічні захворювання 27 (35,5%) 18 (24,3%) 0,134 
цукровий діабет  19 (25%) 11 (14,9%) 0,121 
Ожиріння різного ступеню 42 (55,3%) 38 (51,4%) 0,632 
ожиріння І ст 28 (36,8%) 25 (33,8%) 0,695 
ожиріння ІІ ст 10 (13,2%) 9 (12,2%) 0,855 
ожиріння ІІІ ст 4 (5,3%) 4 (5,4%) 0,969 

Примітка: р – рівень значимості, отриманий з використанням критеріїв Ст'юдента  
та Манна-Уітні залежно від передумов аналізу, та критерію χ2. 

Проведений порівняльний аналіз частоти ре-
єстрації супутніх захворювань в залежності від 
віку (табл. 1) показав, що у пацієнтів старше 60 
років у 1,9 разу  частіше діагностувались серце-
во-судинні захворювання (p =0,000), зокрема у 3 
рази частіше -  ішемічна хвороба серця 
(p=0,000) та у 1,9 разу - гіпертонічна хвороба 

(p=0,000), ніж у групі порівняння. Захворювання 
шлунково-кишкового тракту, бронхо-легеневої  
та ендокринної систем  реєструвалися без до-
стовірної різниці між групами (p=0,527, p=0,412 
та p=0,134 відповідно). 

У переважної більшості пацієнтів (67,3%) за-
хворювання мало середній ступінь тяжкості, що 
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частіше реєструвався у пацієнтів 2-ї групи  
(78,4% проти 56,6%, p=0,004). У той же час 
встановлено, що у пацієнтів старше 60 років до-
стовірно частіше мав місце тяжкий (28,9% проти 
14,9% p=0,037), з тенденцією до достовірності – 
критичний (9,2% проти 1,4% p=0,063) перебіг за-
хворювання. Легкий перебіг захворювання було 
діагностовано лише у 8 пацієнтів без достовірної 
різниці між групами порівняння (p=1,000). Аналіз 
тяжкості перебігу захворювання у групах з ура-
хуванням статі показав, що тяжкий перебіг за-

хворювання достовірно частіше мав місце у жі-
нок, молодших 60-ти років у порівнянні з чолові-
ками відповідної вікової групи (24,3% проти 
5,4%, p=0,046), у той час як серед вікової групи 
старше 60 років гендерної різниці у клінічному 
перебігу захворювання не виявлено (табл 2). 

Аналіз клініко-лабораторних показників паці-
єнтів в залежності від віку, представлений в 
табл. 3.  

 

Таблиця 2.  
Тяжкість перебігу COVID-19 в залежності від віку та статі 

1 група 2 група p 
Ступінь тяжкості перебігу 

COVID-19 загалом 
(n=76) 

чол. 
(n=29) 

жін. 
(n=47) p1 

Загалом 
(n=74) 

чол. 
(n=37) 

жін. 
(n=37) p2  

Легкий 
Абс (%) 

4 
(5,3%) 

2 
(6,9%) 

2 
(4,3%) 0,633 4 

(5,4%) 
2 

(5,4%) 2 (5,4%) 1,000 1,000 

Середній 
Абс (%) 

43 
(56,6%) 14 (48,3%) 29 (61,7%) 0,251 58 (78,4%) 33 

(89,2%) 
25 

(67,6%) 0,046 0,004 

Тяжкий 
Абс (%) 

22 
(28,9%) 10 (34,5%) 12 (25,5%) 0,403 11 (14,9%) 2 

(5,4%) 9 (24,3%) 0,046 0,037 

Критичний 
Абс (%) 

7 
(9,2%) 3 (10,3%) 4 

(8,5%) 0,788 1 
(1,4%) 

0 
(0,0%) 1 (2,7%) 1,000 0,063 

Примітка: р – рівень значимості отриманий із використанням критерію χ2 між групами 1 та 2,  
 p1 – рівень значимості між чоловіками та жінками у групі 1, p2 – рівень значимості між чоловіками  
та жінками у групі 2. 

Таблиця 3.  
Клініко-лабораторні показники перебігу COVID-19 в залежності від віку у госпіталізованих пацієнтів 

Показник Група 1 (n=76) Група 2 (n=74) p 
Киснева підтримка загалом Абс (%) 51 (67,1%) 27 (36,5%) 0,000 
Лицева маска з потоком кисню <5 л/хв., Абс (%) 29 (38,2%) 16 (21,6%) 0,027 
Лицева маска з потоком кисню >5 л/ хв., абс (%) 9 (11,8%) 6 (8,1%) 0,446 
Неінвазивна ШВЛ, абс (%) 5 (6,6%) 3 (4,1%) 0,719 
Інвазивна ШВЛ, абс (%) 6 (7,9%) 1 (1,4 %) 0,116 
Підтведжена пневмонія (Ro або КТ), абс (%) 72 (94,7%) 69 (93,2%) 0,744 
однобічна, абс (%) 13 (17,1%) 18 (24,3%) 0,275 
Двобічна, абс (%) 59 (77,6%) 52 (70,3%) 0,304 
Еритроцити ×1012/л, (M ±m) 4,58±0,048 4,71±0,079 0,086 
Гемоглобін, г/л, (M ±m) 130,7±1,838 134,6±2,143 0,104 
Лейкоцити× 109/л, (M ±m) 6,23±0,307 5,21±0,214 0,032 
Лімфоцити, %, (M ±m) 13,6±0,827 15,4±0,877 0,131 
Тромбоцити× 109/л, (M ±m) 224,0±7,781 218,8±7,198 0,603 
АЛТ, Од/л, (M ±m) 45,5±3,566 46,1±4,078 0,873 
АСТ, Од/л, (M ±m) 58,4±3,803 48,9±3,27 0,006 
Креатинін, мкмоль/л,  (M ±m) 110,7±3,219 103,3±3,022 0,282 
Фібриноген, г/л (M ±m) 5,32±0,216 4,79±0,203 0,028 
Лейкоцитоз, абс (%) 9 (11,8%) 2 (2,7%) 0,032 
Лейкопенія, абс (%) 10 (13,2%) 21 (28,4%) 0,022 
Лімфоцитоз, абс (%) 0 (0,0%) 2 (2,7%) 0,150 
Лімфоцитопенія, абс (%) 52 (68,4%) 44 (59,5%) 0,218 
Анемія, абс (%) 18 (23,7%) 18 (24,3%) 0,927 
Тромбоцитоз, абс (%) 4 (5,3%) 3 (4,1%) 0,726 
Тромбоцитопенія, абс (%) 0 (0,0%) 4 (5,4%) 0,041 
Підвищення АЛТ, абс (%) 27 (35,5%) 30 (40,5%) 0,528 
Підвищення АСТ, абс (%) 50 (65,8%) 31 (41,9%) 0,003 
Підвищення креатиніну, абс (%) 40 (52,6%) 32 (43,2%) 0,251 

Примітка: р – рівень значимості, отриманий з використанням критеріїв Ст'юдента  
та Манна-Уітні залежно від передумов аналізу, та критерію χ2. 

Особи 1-ї групи частіше потребували кисне-
вої підтримки (67,1% проти 36,5%, p=0,000), зок-
рема із з використанням лицевої маски із міні-
мальним потоком кисню < 5 л/хв (38,2% проти 
21,6%, p=0,027). 

Загалом діагноз пневмонії був підтверджений 
за допомогою рентгенографії або комп'ютерної 

томографії  у 141 ( 94,0 %) зі 150 пацієнтів, із них 
у 72 осіб старше 60 років (48,0 %). Варто зазна-
чити, що у переважної більшості пацієнтів ура-
ження легень було двобічним – 74,0 % без до-
стовірної різниці між віковими групами. 

Аналіз результатів лабораторних досліджень 
на момент госпіталізації виявив деякі відхилення 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

 
 16 

в лабораторних показниках. Так, у більшості об-
стежених – 96 (64,0 %) діагностувалась лімфо-
цитопенія, у чверті ж пацієнтів – 36 ( 24,0 %) ма-
ла місце анемія без достовірної різниці між гру-
пами порівняння (p=0,218 та p=0,927 відповід-
но). Середній рівень лейкоцитів  був достовірно 
вищим  у 1-й групі  (6,23±0,307 проти 5,21±0,214 
p=0,032), порівняно з 2-ю групою. Привертало 
увагу, що у пацієнтів старшої вікової групи у 3,4 
рази частіше діагностувався лейкоцитоз 
(p=0,032), у той час як у осіб молодше 60 років у 
2,2 рази частіше мали місце лейкопенія 
(p=0,022) та тромбоцитопенія (p=0,0041). 

Середній рівень фібриногену, як одного з 
найважливіших показників гемостазу, був вище 
за верхню межу норми –  5,06 ±0,149  та з до-
стовірним переважанням показника у 1-й групі, 
порівняно  з 2-ю групою  (5,32±0,216 г/л проти 
4,79±0,203 г/л, p=0,028).  

За результатами біохімічного дослідження 
крові у 57 (38,0%) пацієнтів з загальної когорти 
діагностувались підвищення АЛТ, у 81 (54,0%) - 
АСТ, та у 72 (48%) - креатиніну  вище верхньої 
межі норми. Варто зазначити, що  підвищення 
АСТ у 1,6 разів  значимо частіше діагностува-
лось у осіб старшої групи (p=0,003). 

Таким чином при первинному аналізі клініко-
лабораторних показників встановлено, що у пе-
реважної більшості пацієнтів (74 %) мало місце  
масивне двобічне ураження легень, більш, ніж у 
чверті (27,3 %) госпіталізованих коронавірусна 
хвороба СOVID-19 набувала тяжкого чи критич-
ного перебігу, а половина обстежених (51,7 %) 
мала потребу у кисневій підтримці. Госпіталізо-
вані пацієнти старше 60 років достовірно часті-
ше мали тяжкий (p=0,037) та критичний 
(p=0,063) перебіг захворювання, потребували 
кисневої підтримки (p=0,001), зокрема з викори-
станням низьких потоків кисню (p=0,027). 

У більшості обстежених – 96 (64,0 %) діагнос-
тувалась лімфоцитопенія, у чверті ж пацієнтів – 
36 (24,0%) – анемія.  У пацієнтів старшої вікової 
групи у 3,4 рази частіше діагностувався лейко-
цитоз (p=0,032), у той час як у осіб молодше 60 
років у 2,2 рази частіше мали місце лейкопенія 
(p=0,022) та тромбоцитопенія (p=0,0041). 

Загалом за період перебування у стаціонарі 
померли 7 пацієнтів (4,7%), більшість померлих 
становили особи старше 60 років – 6 осіб 
(4,0 %). 

Отримані результати дослідження дозволя-
ють поглибити розуміння ролі вікових особливо-
стей перебігу захворювання COVID-19, і в пода-
льшому розглядати вік як предиктор прогресу-
вання захворювання у пацієнтів, що знаходяться 
на стаціонарному лікуванні. Крім того отримані 
дані щодо підвищеного ризику тяжкого перебігу 
захворювання у жінок молодше 60 років дають 
підставу розглядати цю категорію пацієнтів як 
потенційну групу ризику щодо прогресування  
коронавірусної хвороби СOVID-19  у осіб віком 
молодше 60 років. 

Висновки 
В ході проведеного дослідження встановле-

но, що клініко-лабораторні характеристики пе-
ребігу коронавірусної хвороби COVID-19 вияви-
лися типовими за винятком окремих особливос-
тей: 

1. Госпіталізовані пацієнти старше 60 років 
достовірно частіше мали тяжкий (p=0,037) та 
критичний (p=0,063) перебіг захворювання, по-
требували кисневої підтримки (p=0,000), зокрема 
з використанням низьких потоків кисню 
(p=0,027). 

2. У пацієнтів вікової групи  старше 60 років у 
3,4 рази частіше діагностувався лейкоцитоз 
(p=0,032), у той час як у осіб, молодших 60 років 
у 2,2 рази частіше мали місце лейкопенія 
(p=0,022) та тромбоцитопенія (p=0,0041). 

3. Тяжкий перебіг захворювання достовірно 
частіше мав місце у госпіталізованих жінок віком 
до 60 років, у порівнянні з чоловіками відповідної 
вікової групи (p=0,046). 

Перспективи подальших досліджень 
Більш детальний аналіз особливостей пере-

бігу коронавірусної хвороби COVID-19 та визна-
чення клінічних, лабораторних, генетичних пре-
дикторів, що впливають на прогресування за-
хворювання. 
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Реферати 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ COVID-19 У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ваценко А.И, Марченко О.Г. 
Ключевые слова: коронавирусная болезнь-2019, коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома 2, возрастные 
особенности, пандемия. 

Изучение факторов, которые могут повлиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции и сме-
ртность стало одним из основных направлений многих исследований. На современном этапе среди 
возможных факторов риска тяжелого течения COVID-19 рассматривается влияние возраста как пре-
диктора прогрессирования заболевания у госпитализированного пациента. Цель: определить клини-
ко-лабораторные характеристики течения коронавирусной болезни COVID-19 в зависимости от воз-
раста у госпитализированных пациентов Полтавской области. Материалы и методы: проведено рет-
роспективное когортное исследование с участием 150 пациентов из лабораторно подтвержденным 
диагнозом «Острая респираторная болезнь COVID-19», которые проходили стационарное лечение в 
Коммунальном предприятии «Полтавская областная инфекционная больница Полтавского областно-
го Совета». Статистическая обработка проводилась при помощи программы SPSS Statistics 25.0. Ре-
зультаты и выводы: в результате проведенного исследования установлено, что клинико-
лабораторные характеристики течения коронавирусной болезни COVID-19 оказались типичными за 
исключением отдельных особенностей: госпитализированные пациенты старше 60 лет достоверно 
чаще имели тяжелое  (p=0,037) и критическое (p=0,063) течение заболевания, нуждались в кислород-
ной поддержке (p=0,001), в частности, с использованием низких потоков кислорода  (p=0,027). У паци-
ентов в возрастной группе старше 60 лет у 3,4 раза чаще диагностировался лейкоцитоз (p=0,032), в 
то время как у людей, моложе 60 лет у 2,2 раза чаще имели место лейкопения (p=0,022) и тромбоци-
топения (p=0,0041). Тяжелое течение заболевания достоверно чаще имело место у госпитализиро-
ванных женщин в возрасте до 60 лет, в сравнении с мужчинами в соответствующей возрастной груп-
пе (p=0,046). 

Summary 
AGE-RELATED CHARACTERISTICS OF COVID-19 COURSES IN INPATIENS OF EMDICAL SETTINGS IN POLTAVA REGION 
Vatsenko A.I, Marchenko O.H. 
Key words: coronavirus disease - 2019, severe acute respiratory syndrome coronavirus - 2, age-related  characteristics, pandemic. 

The investigation of factors that may affect the severity of coronavirus infection and mortality has been 
one of the main areas of medical research. At the present stage, among the possible risk factors of severe 
COVID-19 course there is the influence of age as a predictor of disease progression in inpatient. Objective: 
to determine the clinical and laboratory characteristics of the course of coronavirus disease COVID-19 
depending on the age of hospitalized patients in Poltava region. Materials and methods: a retrospective 
cohort follow-up study was conducted involving 150 patients with a laboratory-confirmed diagnosis of "Acute 
respiratory disease COVID-19" at the Poltava Regional Clinical Infectious Diseases Hospital. Patients were 
divided into 2 age groups: 60 to 95 years and 18 to 59 years Statistical processing was carried out using 
SPSS Statistics 25.0 software. Results and conclusions: the study has found that the clinical and laboratory 
characteristics of the course of coronavirus disease COVID-19 are typical except for some features: 
hospitalized patients over 60 years were significantly more likely to have severe (p = 0.037) and critical (p = 
0.063) course of the disease, require oxygen support (p = 0.001), in particular using low oxygen flows (p = 
0.027). Leukocytosis was diagnosed 3.4 times more often in patients older than 60 years (p = 0.032), while 
leukopenia (p = 0.022) and thrombocytopenia were 2.2 times more often in people younger than 60 years. 
0.0041). Severe disease was significantly more common in hospitalized women under 60 years of age than 
in men of the same age (p = 0.046). 

 


