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Ждан В.М., Бабаніна М.Ю., Боряк Х.Р., Кир'ян О.А., Ткаченко М.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, ПЕРЕБІГУ І ТЕРАПІЇ ПНЕВМОНІЇ ПРИ COVID-19 
Полтавський державний медичний університет 

Проаналізувавши останні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, новітні дані науко-
вої літератури, а також діючі протоколи лікування, були представлені останні епідеміологічні дані 
визначених різних випадків цієї інфекції за епідеміологічними та клінічними критеріями. Висвітлені 
основні патогенетичні ознаки, фактори ризику, включаючи між індивідуальну відмінність, яка може 
бути представлена генетичним профілем хазяїна. Відображені основні клінічні ознаки та їх поши-
рення, класифікація згідно із ступенем тяжкості захворювання, особливості перебігу і лікування 
пневмонії при коронавірусній інфекції людини включаючи показання до призначення антибактеріаль-
ної терапії і основних критеріїв кисневої підтримки. Визначені основні лабораторні рекомендацією 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, для пацієнтів з гострою респіраторною інфекцією, які пе-
ребували у контакті з підтвердженим або ймовірним випадком. Представлені основні апаратні ме-
тоди діагностики, сучасні підходи до лікування за відсутності специфічних противірусних засобів. 
Відсутність остаточного специфічного лікування даного захворювання і майбутній розвиток такої 
пандемії залишається непередбачуваним, що свідчить про необхідність суворого дотримання кла-
сичних рекомендацій громадської охорони здоров’я, важливість проведення вакцинації. Спалах 
COVID- 19 у цьому столітті ще раз підкреслює постійну загрозу інфекційних захворювань, які по-
ширюються патогенними вірусами серед людства, що вимагає ефективної глобальної співпраці та 
високого рівня готовності. 
Ключові слова: коронавірусна інфекція, COVID-19, епідеміологія пневмонія, протоколи лікування. 
Робота виконана в рамках планової науково-дослідної роботи Полтавського державного медичного університету «Особли-
вості перебігу, прогнозу та лікування коморбідних станів при захворюваннях внутрішніх органів з урахуванням генетичних, 
вікових і гендерних аспектів», № 0118 U 004461 

Вже третій рік поспіль коронавірусна інфек-
ція, збудник якої було визначено за допомогою 
технології секвенування генома, який назвали 
важким гострим респіраторним синдромом ко-
ронавірус 2 (SARS-CoV-2 - severe acute  
respiratory syndrome 2), а хворобу назвали коро-
навірусною хворобою 2019 або COVID-19, про-
довжує залишатися  найбільшою медико-
соціальною проблемою, що давно набула стату-
су пандемії  в усьому світі [1, 2]. Захворювання 
на COVID-19 продовжує спричиняти величезну 
глобальну кризу в галузі охорони здоров’я, яка 
призвела до понад 3,5 мільйонів смер-
тей. Загальний рівень смертності від COVID-19 
становить ~1%, і близько 3–20% людей із 
COVID-19 потребують госпіталізації, з яких зна-
чна частина (~10–30%) вимагає інтенсивної те-
рапії, створюючи велике навантаження на сис-
теми охорони здоров’я [3, 4] . 

 Згідно звіту Всесвітньої організації охорони 
здоров'я (ВООЗ), станом на кінець серпня 2022 
року, у всьому світі було зареєстровано понад 
598 мільйонів підтверджених випадків захворю-
вання та понад 6,4 мільйона смертей. Відповід-
но статистичним даним, найбільшу кількість но-
вих щотижневих випадків зареєстровано в Япо-
нії (1 258 772 нових випадків; -15%), Республіці 
Корея (743 487 нових випадків; -16%), Сполуче-
них Штатах Америки (576 437 нових випадків; -
10%), Російській Федерації (288 580 нових випа-
дків; -23%) і Німеччині (206 860 нових випадків; -
22%). Найвищий рівень нових смертей за остан-
ній час був зареєстрований в Сполучених Шта-
тах Америки (6%), Японії (23%), Бразилії (6%), 
Італії (4%) і Республіці Корея (25%) [5]. ВООЗ 

постійно продовжує  ретроспективні досліджен-
ня щоб включити і відобразити зміни для онов-
лення даних зареєстрованих випадків COVID-19 
і їх смертей [5].  

Хоча, за даними ВООЗ, захворювання на 
COVID-19 у більшості пацієнтів протікає в легкій, 
у 40%, або середній формі відповідно, близько у 
15% пацієнтів може розвиватися досить тяжке 
захворювання, яке може потребувати кисневої 
підтримки, а у 5% спостерігається вкрай тяжкий 
(критичний) перебіг з такими ускладненнями, як 
ГРДС, дихальна недостатність, сепсис та септи-
чний шок, тромбоемболія та/або поліорганна 
недостатність, включаючи гостре ураження ни-
рок і серця [6, 7, 8]. В усьому світі залишається 
досить висока смертність від пневмоній, спричи-
нених COVID-19, яка, за даними ВООЗ, складає  
понад 9,6 %. Дані статистичні випадки були за-
реєстровані у 29 країнах світу [9]. 

Мета дослідження – проаналізувавши останні 
рекомендації ВООЗ, новітні дані наукової літе-
ратури, а також діючі протоколи лікування 
COVID-19, представити останні епідеміологічні, 
патогенетичні дані, фактори ризику, клінічні 
ознаки та їх поширення, класифікацію згідно із 
ступенем тяжкості захворювання, особливості 
перебігу і лікування пневмонії при коронавірусній 
інфекції людини.  

Етіологія і патогенез. SARS-CoV-2 - це велика 
родина РНК-вірусів з родини Coronaviridae, зда-
тних інфікувати як тварин, так і людей. За ре-
зультатами серологічного та філогенетичного 
аналізу, коронавіруси поділялися на чотири ро-
ди: alphacoronavirus, betacoronavirus, 
gammacoronavirus та deltacoronavirus [10]. До 
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2019 року було відомо лише про шість коронаві-
русів, які заражали людей і викликали респіра-
торні захворювання. Чотири з шести коронавіру-
сів (HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 і 
HKU1), які інфікують людину, можуть спричинити 
лише легкі захворювання верхніх дихальних 
шляхів, а в рідкісних випадках деякі з них мо-
жуть викликати серйозні інфекції у немовлят, 
маленьких дітей та людей старшого віку [11]. Та-
кі штами як SARS-CoV і MERS-CoV, які є зооно-
зними за походженням, можуть інфікувати нижні 
дихальні шляхи та викликати важкий респірато-
рний синдром як у молодих людей, так і у людей  
старшого віку [12]. SARS і MERSCoV належать 
до бета-коронавірусів, які були охарактеризова-
ні, оскільки вони передавалися від тварин до 
людей і викликали серйозні спалахи захворю-
вань у минулому. [13]. 

Верифікований новий коронавірус SARS-
CoV-2, який вперше був виявлений наприкінці 
грудня 2019 року, в Ухані, Китай, спричинив кон-
центровану пневмонію невідомої етіології [14, 
15]. Даний штамп зберіг 99,8–99,9% гомології 
нуклеотидної послідовності з бета- CoV кажанів 
[16]. За допомогою технології секвенування ге-
нома, генетичний аналіз SARS-CoV -2 виявив 
генетичну подібність на 50% з MERS-CoV і на 
80% з SARS-CoV [17]. 

Цей вірус кодує набір структурних білків 
(мембранний білок, білок нуклеокапсиду, білок 
оболонки та спайковий глікопротеїн), а також 
неструктурних білків. Структурні білки разом із 
ліпідним подвійним шаром, отриманим від хазя-
їна, утворюють віріон з оболонкою (або вірусну 
частинку), який доставляє вірусну геномну РНК у 
клітину. Допоміжні білки не потрібні для репліка-
ції, але часто мають імунодефіцитну активність  
[18, 19]. 

Основною детермінантою тропності корона-
вірусу є спайковий білок-глікопротеїн, який утво-
рює тримери на поверхні віріонів [20, 21]. Спай-
ковий білок складається з двох субодиниць: суб-
одиниці S1, яка зв’язується з рецептором ангіо-
тензинперетворюючого ферменту-2, і субодини-
ці S2, яка забезпечує злиття мембрани. Ці дві 
субодиниці розділені сайтом S1–S2, який містить 
мотив розщеплення фурину та розщеплюється в 
клітині, що продукує вірус. Після зв’язування з 
ангіотензинперетворюючим ферментом-2 на клі-
тині-мішені спайковий білок розщеплюється 
трансмембранною сериновою протеазою на 
сайті S2. Це розщеплення активує тримери суб-
одиниці S2 для злиття бішарів вірусу та ліпідів 
хазяїна, вивільняючи вірусний рибонуклеопроте-
їновий комплекс у клітину [21, 22, 23]. Першими 
клітинами, які потрапляють під вплив SARS-
CoV-2 під час природного зараження людей, 
ймовірно, будуть клітини з багатьма війками в 
носоглотці чи трахеї або сустентакулярні клітини 
в нюховій слизовій оболонці носа [21, 24, 
25]. Після входу позитивний геном SARS-CoV-2 
безпосередньо ініціює виробництво вірусних бі-

лків, включаючи білки реплікази, які утворюють 
фабрики реплікації з мембран ендоплазматич-
ного ретикулуму [26].  

Інтерферони сигналізують аутокринним і па-
ракринним способом, щоб індукувати противіру-
сний клітинний стан через продукування інтер-
ферон-стимульованих генів, які можуть мати 
прямі або непрямі (залучення імунних клітин) 
противірусні функції. У той же час, виробництво 
цитокінів також сприяє розвитку адаптивних від-
повідей В-клітин і Т-клітин, які допомагають очи-
стити вірус. Якщо вірус не очищається за допо-
могою вроджених або адаптивних реакцій, він 
може поширюватися в нижні дихальні шляхи 
шляхом вдихання частинок вірусу з верхніх ди-
хальних шляхів або шляхом поступового поши-
рення по трахеобронхіальному дереву [19, 27].  

Крім того, початковим осередком інфекції 
можуть бути нижні дихальні шляхи. Це, в кінце-
вому підсумку, може призвести до інфікуван-
ня альвеол, що викликає запалення і обмежує 
газообмін. Було показано, що в альвеолах 
SARS-CoV-2 переважно інфікує клітини альвео-
лярного типу 2 як in vivo, так і in vitro [21, 
28]. Тоді як клітини альвеолярного 1 типу  по-
кривають більшу частину поверхні альвеол і за-
безпечують газообмін, клітини альвеолярного 2 
типу  виділяють легеневі поверхнево-активні ре-
човини, необхідні для змащування легень, що 
зменшує поверхневий натяг в альвеолах під час 
дихання. Крім того, клітини альвеолярного 2 ти-
пу  є клітинами-попередниками клітин альвеоля-
рного 1 типу  у легенях дорослої людини [21, 
29].  

Також штам SARS-CoV-2 може призводити 
до гострого респіраторного дистрес-синдрому 
(ГРДС) і до гострої  легеневої недостатності, ко-
трі є основними причинами  смерті пацієнтів 
[9]. Вірус SARS-CoV-2 спричиняє десквамацію в 
альвеолах, як наслідок, альвеолярну дисфунк-
цію, набряк і кровотечі, порушує газообмін, що 
призводить до дихальної недостатності. Одно-
часно зменшується кількість сульфактанту, а, 
відповідно, здатність легень розширюватись і 
стискатися під час акту дихання знижується. Цей 
процес може призвести до колапсу легень під 
час видиху. У міру заповнення альвеол рідиною, 
наростає дихальна недостатність. Смерть на-
стає при порушенні цілісності альвеолярної 
мембрани, що веде до накопичення рідких ексу-
датів в альвеолярному просторі, механічна вен-
тиляція легень може виявитися марною [30]. 
ГРДС - це форма ураження легенів, яка також 
характеризується запаленням, набряком леге-
невих судин і, як наслідок, втратою аерованої 
легеневої тканини. Пацієнти з COVID-19 із гіпо-
ксичною дихальною недостатністю мають ознаки 
системного гіперзапалення, включаючи вивіль-
нення прозапальних цитокінів, таких як інтер-
лейкін-1 (IL-1), інтерлейкін-6 (IL-6), інтерлейкін-8 
(IL-8), інтерлейкін-10 (IL-10), фактор некрозу пу-
хлини α (TNF-α), IFN-λ та IFN-β, CXCL- 10, моно-
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цитарний хемоаттрактантний білок-1 (MCP-1) і 
макрофагальний запальний білок-1α (MIP-1α). 
Запальна реакція приваблює нейтрофіли, Т-
клітини-хелпери CD4 і цитотоксичні Т-клітини 
CD8, які проникають у паренхіму легень, щоб 
знищити вірус. Роблячи це, вони також спричи-
няють широке супутнє пошкодження легеневої 
тканини, що завершується гострим респіратор-
ним дистрес-синдромом [31]. 

Рівні IL-6, IL-8 і TNF і підвищені концентрації 
маркерів запалення, включаючи D-димер, фери-
тин і С-реактивний білок (CРБ) у сироватці крові 
на момент госпіталізації, за даними досліджень, 
є високими та незалежними предикторами ви-
живання пацієнтів [32, 33, 34]. Важкий перебіг 
COVID-19 також може призвести до позалегене-
вих захворювань, включаючи шлунково-кишкові 
симптоми та гостре ураження серця, нирок і пе-
чінки, на додаток до серцевих аритмій, 
рабдоміолізу, коагулопатії, сепсису та шоку [35]. 

Коронавірусна хвороба, спричинена SARS-
CoV-2, і її тяжкість залежить від наявності фак-
торів ризику, таких як вік, серцево-судинні за-
хворювання, метаболічні розлади (діабет, ожи-
ріння), тощо.[36] З іншого боку, вірусні інфекції 
супроводжували еволюцію людини через взає-
модію хазяїн/вірус, і принаймні частина міжінди-
відуальних відмінностей пояснювалася генетич-
ним профілем хазяїна. У останніх дослідженнях 
було виявлено наявність зв’язку між поліморфі-
змом A1166C at1r та тяжкістю COVID-19 в украї-
нській популяції. Схоже, що у носіїв 
1166C at1r тяжкість COVID-19 і киснева залеж-
ність була вища, ніж у носіїв алелі А, можливо, 
через серцево-судинні розлади [37.] 

Клініка, діагностика і особливості лікування. 
Інкубаційний період COVID-19 після контакту 

з SARS-CoV-2 зазвичай становить 5–6 днів, але 
може тривати до 14 днів [38].  

Спектр клінічних симптомів досить широкий: 
захворювання може перебігати безсимптомно, 
однак відсоток таких випадків невідомий, від не-
значних ознак до вкрай тяжкого перебігу з роз-
витком ГРДС та поліорганної недостатності [9] 
Найпоширенішими специфічними симптомами, 
за даними ВООЗ, які відзначаються у пацієнтів 
це лихоманка у (83-99%), кашель (59-82%), сто-
млюваність (44-70%), задишка (31-40%), міалгія 
(11-35%). До неспецифічних симптомів нале-
жить: біль у грудях, закладеність носа, головний 
біль, діарея, нудота, блювання, втрата нюху (ан-
сомія), втрата смаку (агевзія), що передують по-
яві респіраторних симптомів, а також можливі 
неврологічні прояви: запаморочення, збудження, 
слабкість [39]. Тяжкість перебігання захворю-
вання, перш за все, пов’язана з факторами ри-
зику, основними з яких є вік старше 65 років 
(збільшується з віком), наявність тяжких супутніх 
патологій в стадії декомпенсації: декомпенсова-
ний цукровий діабет, тяжка хронічна патологія 
дихальної системи, тяжка хронічна патологія се-
рцево-судинної системи, імуносупресивні стани, 

ниркова недостатність. Також наявність комор-
бідних станів, що можуть призвести до негатив-
ного прогнозу: ускладнений дивертикуліт, піоде-
рміт, негативна відповідь на імуносупресивну 
терапію [40, 41]. 

За останніми рекомендаціями ВООЗ, прийня-
тими в  2022 році, тяжкість захворювання  на 
COVID-19 класифікується як: не тяжка - відсут-
ність ознак тяжкого або критичного перебігу, тя-
жка - SpO2 < 90%, ознаки пневмонії та/або озна-
ки тяжкого респіраторного дистресу, а також 
критичний стан, який може супроводжуватися 
ознаками ГРДС, сепсису, септичного шоку [39]. 
Згідно останньої клінічної настанови України від 
серпня 2022 року тяжкість захворювання на 
COVID-19 поділяється на: легкий перебіг - без 
визначених ознак вірусної пневмонії або гіпоксії; 
помірний (середній) перебіг захворювання  - з 
визначеними клінічними ознаками пневмонії (за-
дишка, лихоманка, кашель), але відсутні ознаки 
тяжкої пневмонії, включаючи SpO2 ≥ 90% у про-
вітрюваному приміщенні [42]. Тяжкий перебіг ха-
рактеризується ознаками пневмонії, які протіка-
ють із підвищенням частоти дихання > 30 вди-
хів/хв, важким респіраторним дистресом, та/або 
SpO2 < 90% у провітрюваному приміщенні. Та-
кож, згідно з останнім клінічним протоколом, ви-
діляють патологічні стани, які відповідають кла-
сифікації ВООЗ [39, 43] 

 Приблизно у 80% інфікованих пацієнтів 
COVID-19 ураження  обмежене верхніми та про-
відними дихальними шляхами. Проте, майже у 
20% пацієнтів хвороба прогресує до відділів га-
зообміну легень і призводить до виникнення гі-
поксії, пневмонії по типу помутніння матовим 
склом [44].  

Основним діагностичним алгоритмом, за ре-
комендацією ВООЗ, для пацієнта з гострою рес-
піраторною інфекцією, який перебував у контакті 
з підтвердженим або ймовірним випадком 
COVID-19, це - своєчасне проведення ПЛР-
тестування. Для симптоматичних хворих з висо-
кою клінічною підозрою пневмонії, якщо ПЛР-
тестування неможливе, або результат можливий 
із затримкою, рекомендоване проведення рент-
генологічного дослідження (РГ) [39]. Для визна-
чення COVID-19 пневмоній та їх ускладнень, 
окрім рентгенографії легень, можливе прове-
дення комп’ютерної томографії легень (КТ), уль-
тразвукове дослідження легень і плевральних 
порожнин (УЗД). З лабораторної діагностики - 
проведення загального аналізу крові, визначен-
ня СРБ. При тяжкому перебігу захворювання 
обов’язкове визначення рівня трансамінази, 
креатинфосфокінази (КФК), лактатдегідрогенази 
(ЛДГ), рівеня D-димеру (>1 мкг/мл), тропонінів, 
феритину крові [8, 43]. 

Лікування при COVID-19  пневмонії має зале-
жати від тяжкості захворювання і ризику погір-
шення, враховуючи супутні захворювання паціє-
нта, домашнє середовище та соціальну підтрим-
ку. Більшості пацієнтам із легким перебігом хво-
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роби (симптомами без пневмонії чи гіпоксії або 
безсимптомними/пресимптомними з позитивним 
ПЛР-тестом на SARS-CoV-2) може не знадоби-
тися екстрене втручання чи госпіталіза-
ція. Доцільним може бути самолікування вдома з 
порадами щодо підтримки гідратації, викорис-
тання простих анальгетиків і жарознижуючих за-
собів. Рекомендації ВООЗ стверджують, що па-
цієнти та будь-які члени родини повинні залиша-
тися в ізоляції вдома протягом щонайменше 10 
днів після появи симптомів (або після позитивно-
го результату тесту на COVID-19, якщо хвороба 
протікає безсимптомно), плюс щонайменше три 
додаткові дні без лихоманки та респіраторних 
симптомів [45]. 

Вибір антибіотика проводиться при серед-
ньому або тяжкому перебігу пневмонії. За дани-
ми дослідження Langford B.J. і колег, бактеріа-
льна супутня інфекція (при зверненні) і вторинна 
інфекція (після звернення) відносно низька у па-
цієнтів із пневмонією COVID-19. Незважаючи на 
це, три чверті (74,6%) госпіталізованих пацієнтів 
із COVID-19 отримують антибіотики [46]. За да-
ними ВООЗ, призначення антибіотикотерапії при 
помірній формі захворювання показано при: 
встановленні клінічного діагнозу пневмо-
нія/сепсис, оцінці індивідуального ризику бакте-
ріальної ко-інфекції, у хворих похилого віку. Не-
обхідно враховувати комплекс клінічних та ла-
бораторних досліджень: загального аналізу кро-
ві, прокальцитоніну, бактерологічного дослі-
дження [39]. Згідно з рекомендаціями останньої 
клінічної настанови України, при середньому або 
тяжкому перебігу пневмонії перевагу вибору на-
дається антибіотикам:   амоксицилін/клавуланат,  
можливе поєднання з макролідами. Також реко-
мендують використовувати пероральні і внутрі-
шньовенні цефалоспарини II – III покоління, рес-
піраторні фторхінолони [8, 43] 

Пацієнтам із дихальною недостатністю слід 
призначати додатковий кисень. Згідно з рекоме-
ндаціями Національної служби охорони здоров’я 
Великобританії (NHS England), рекомендовано 
підтримувати SpO 2 на рівні 92–96% (88–92% - у 
пацієнтів із відомою гіперкапнічною дихальною 
недостатністю або з ризиком розвитку гіперкап-
нічної дихальної недостатності) [47]. За даними 
рекомендаціями клінічної настанови України, 
дорослим із загрозливими симптомами прово-
дять невідкладні заходи із відновлення прохід-
ності дихальних шляхів та оксигенотерапію для 
досягнення цільового значення SpO2 ≥ 94%. За-
безпечення потрібної швидкості потоку кисню 
досягають за допомогою використання назаль-
ної канюлі, для швидкості потоку до 5л/хв, маску 
Вентурі, для швидкості потоку 6-10 л/хв і маску з 
дихальним мішком для швидкості потоку 10-
15л/хв [8, 48]. Також, за рекомендаціями ВООЗ, 
можливе застосування моноклональних антитіл 
у хворих з неускладненою пневмонією, які нале-
жать до групи ризику щодо госпіталізації: невак-
циновані, пацієнти старше 60 років і/або з наяв-

ністю супутніх захворювань [39]. 
Представлені дослідження Horby P. і авторів 

показали, що  застосування дексаметазону 6 мг 
один раз на день протягом 10 днів (порівняно зі 
звичайним лікуванням) знизило 28-денну смерт-
ність від усіх причин у пацієнтів, які отримували 
інвазивну штучну вентиляцію легенів (29,3% 
проти 41,4%) або лише кисень (23,3% проти 
26,2%), але не було повідомлено про користь лі-
кування у пацієнтів, які не отримували додатко-
вого кисню [49]. 

Розглянемо результати досліджень щодо ре-
мдесивіру, який є аденозиннуклеотидом і мета-
болізується внутрішньоклітинно в активний суб-
страт ремдесивіру трифосфат. У своїй активній 
формі він здатний пригнічувати реплікацію віру-
су шляхом зв’язування з вірусною РНК-
залежною РНК-полімеразою. Раніше він проде-
монстрував in vitro активність проти SARS-CoV і 
MERS-CoV, а останні дані in vitro підтверджують 
його активність проти SARS-CoV-2. Але, жодне 
дослідження ще не продемонструвало суттєвої 
клінічної користі та жодного значного впливу на 
виживання серед пацієнтів [50]. Отримані хороші 
експериментальні результати з використання ін-
гібітора рецепторів IL-6 тоцилізумабу, однак 
опублікованих клінічних даних при COVID-19, що 
беззаперечно підтверджують доцільність його 
використання, ще не достатньо [51]. 

На жаль, на даний момент ще не визначене 
специфічне лікування даного захворювання і 
майбутній розвиток такої пандемії залишається 
непередбачуваним. Суворе дотримання класич-
них рекомендацій громадської охорони здоров’я 
і проведення вакцинації є вкрай необхідним. Тим 
не менш, спалах COVID-19 у цьому столітті ще 
раз підкреслює постійну загрозу інфекційних за-
хворювань, які поширюються патогенними віру-
сами серед людства, що вимагає ефективної 
глобальної співпраці та високого рівня готовності. 
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Summary 
FEATURES OF PATHOGENESIS, COURSE AND THERAPY OF PNEUMONIA UNDER COVID-19 (Literature Review) 
Zhdan V.M., Babanina M.Y., Boriak Kh.R., Kiriyan E.A., Tkachenko M.V. 
Key words: coronavirus infection, COVID-19, pneumonia epidemiology, treatment protocols. 

Having analyzed the latest recommendations of the World Health Organization, the new data from the 
scientific literature, and current treatment guidelines, the latest epidemiological data of identified different 
cases of this infection according to epidemiological and clinical criteria were presented. The main 
pathogenetic signs, risk factors, including inter-individual differences, which can be represented by the host's 
genetic profile, are highlighted. The main clinical signs and their distribution, classification according to the 
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severity of the disease, features of the course and treatment of pneumonia in human coronavirus infections 
are shown, including indications for antibacterial therapy and the main criteria of oxygen support. 

The basic WHO laboratory recommendations for patients with acute respiratory infection who have been 
in contact with patients having a confirmed or probable case are defined. The main hardware methods of 
diagnosis, modern approaches in the therapy in the absence of specific antiviral agents are presented. The 
lack of definitive specific treatment for this disease and the future development of such a pandemic remains 
unpredictable that indicates the need for strict adherence to classic public health recommendations, the 
importance of vaccination. The outbreak of COVID-19 in this century once again had emphasized the 
constant threat of infectious diseases spread by pathogenic viruses among humanity and this requires 
effective global cooperation and a high level of preparedness. 

DOI 10.31718/2077–1096.22.3.4.225 
УДК: 616.8:575-053.2-071 
Давиденко А.В. 
ГЕННИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ЯК ПРЕДИКТОР РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ  
У ДІТЕЙ 
Полтавський державний медичний університет 
Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія є поширеним ураженням головного мозку, спричиненим недо-
статністю кисню та кровотоку до мозку в перинатальному періоді. Частота гіпоксично-ішемічної 
енцефалопатії становить приблизно 2–3 випадки на 1000 народжених живими в економічно розви-
нених країнах, у той час, як у країнах із низьким і середнім рівнем доходу захворюваність у 3–10 ра-
зів вища. Згідно з статистичними даними 70–80 % випадків ураження нервової системи, які зумов-
лені перинатальними факторами призводять до дитячої інвалідності. Метою роботи було ви-
вчення ролі генетичної детермінанти в розвитку гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у новонаро-
джених. Матеріали та методи. Огляд провідних літературних джерел щодо гіпоксично-ішемічної 
енцефалопатії у новонароджених та дітей. Результати дослідження. Гіпоксично-ішемічна енцефа-
лопатія – стан, який обумовлений комплексом метаболічних, органних та циркуляторних пору-
шень. Авторегуляція в неонатальному мозку тісно пов’язана з нейронними та ендотеліальними 
регуляторними механізмами. Клінічні та експериментальні дослідження підтверджують, що по-
шкодження нейронів частково опосередковується активацією ендотеліальних і неендотеліальних 
джерел синтезу оксид азоту (NO). В даний час відомо, що однією з основних причин ендотеліальної 
дисфункції є зниження синтезу оксиду азоту (NO), який є потужним вазодилататором. Таким чи-
ном, дослідження варіабельності поліморфізмів eNOS може пов’язувати генетичний зв’язок з бага-
тьма судинними захворюваннями. Різні механізми залучені до нейропошкодження, цитокіни, а також 
гени, що контролюють їх активність, сьогодні викликають велике занепокоєння. Однак даних про 
їхню роль як предикторів ураження мозку дітей після гіпоксії мало. Висновки. Узагальнюючи все ви-
щевикладене, генний поліморфізм є одним з предикторів патофізіологічних процесів, що зумовлю-
ють ураження центральної нервової системи, тому ідентифікація генетично обумовлених факто-
рів ризику маркерів гіпоксично-ішемічної енцефалопатії є перспективним напрямком дослідження. 
Ключові слова: Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, асфіксія, церебральний кровотік, новонароджений, ген eNOS, поліморфізм, 
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Кожного року у всьому світі відмічається при-
близно 4 мільйонів неонатальних смертей, при-
чиною яких є асфіксія при народженні. Гіпоксич-
но-ішемічна енцефалопатія (ГІЕ) є поширеним 
ураженням головного мозку, спричиненим недо-
статністю кисню та кровотоку до мозку в перина-
тальному періоді. Частота ГІЕ становить при-
близно 2–3 випадки на 1000 народжених живими 
в економічно розвинених країнах, у той час, як у 
країнах із низьким і середнім рівнем доходу за-
хворюваність у 3–10 разів вища [1]. На жаль, ГІЕ 
стала загальноприйнятим терміном для опису 
будь-якого новонародженого з енцефалопатією. 
Цей термін не слід використовувати, якщо немає 
доказів перинатальної асфіксії. Асфіксія є най-

більш значущим фактором ризику ГІЕ, яка може 
виникнути внаслідок різноманітних станів. Пи-
тання попередження та превентивного лікування 
гіпоксично-ішемічного ураження центральної не-
рвової системи новонароджених є актуальним в 
неонатальній інтенсивній терапії у зв'язку з ви-
соким відсотком летальних наслідків та важкими 
неврологічними розладами у дітей, що призво-
дять до стійкої інвалідизації [2]. Згідно з статис-
тичними даними 70–80 % випадків ураження не-
рвової системи, які зумовлені перинатальними 
факторами, призводять до дитячої інвалідності. 
Найбільш тяжкі наслідки формуються у 20-30% 
новонароджених, такі як: дитячий церебральний 
параліч (ДЦП) приблизно 2 на 1000 живонаро-


