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Summary 
AETIOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC ENDOMETRITIS IN WOMEN WHO PLAN THEIR PREGNANCY  
Taranovska О. 
Key words: chronic endometritis, ascending infection, preconception. 

Introduction. In the structure of reproductive loss factors, the role of chronic endometritis is increasing that 
is obviously due to the persistence of microbial factors. However, the facts confirming the presence of 
intrauterine microflora and substantiating the appropriateness of antibacterial therapy of the above pathology 
are quite contradictory and prompt a detailed study of this issue. 

The purpose of this study is to investigate the spectrum of the microflora of the lower genital tract and the 
uterus in women who plan their pregnancy to clarify the role of ascending infection in the development of 
chronic endometritis. 

Subjects and methods. 87 women with histologically confirmed chronic endometritis (main group) and 13 
women without this pathology (control group) were examined for the microflora spectrum of the lower genital 
tract and endometrial samples were studied by bacterioscopic, bacteriological methods and polymerase 
chain reaction.  

Results. Pathological microflora in the cervical canal and vagina in women with chronic endometritis was 
detected in 75% that is 2.85 times higher than the frequency of the infection detection in women without this 
pathology (30.7%). The microflora was mainly represented in the form of polymicrobial associations. The 
spectrum of microorganisms in the cervical canal and vagina mostly coincided with those in the endometrial 
samples. Most often, Ureaplama spp. (63.2%), chlamydia (31.6%), mycoplasma (26.3%) were detected in 
the endometrium.   

Conclusion. The study has emphasized the key role of ascending infection in the development of chronic 
endometritis and the need for sanitation of the lower genital tract during its comprehensive treatment. 
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Стаття присвячена труднощам діагностики та особливостям перебігу «Гострої первинної Епш-
тейн–Барр вірусної інфекції» у дитини грудного віку. Представлений клінічний випадок власного 
спостереження дитини, 8 місяців, з даним захворюванням. Як відомо, у дітей раннього віку первин-
не інфікування вірусом Епштейн–Барр часто має субклінічний перебіг або може бути безсимптом-
ним. Особливістю «Гострої первинної Епштейн–Барр вірусної інфекції» у дитини є маніфестний 
перебіг захворювання  з клінічними проявами гнійно-некротичної ангіни, вторинної тромбоцитопе-
нії, анемії І ступеню (з мінімальними змінами з боку лімфатичних вузлів, відсутністю гепатоспле-
номегалії) на фоні дисфункції імунної системи (вікового імунодефіцитного стану). Дисфункція імун-
ної системи (віковий імунодефіцитний стан) та неможливість отримання специфічних материнсь-
ких антитіл з грудним молоком (дитина знаходиться на штучному вигодовуванні) стали причиною 
тяжкого перебігу даного захворювання у дитини першого року життя. Незрілі адаптаційні механі-
зми слизових оболонок у дітей призводять до явищ їх дизбіозу у вигляді дисбалансу різного ступеня 
тяжкості перебігу захворювання. Заключний діагноз дитини базується на виділенні ДНК вірусу Еп-
штейн–Барр в сироватці крові при проведенні полімеразної ланцюгової реакції. Зроблений висновок 
про необхідність проведення динамічного спостереження за дитиною педіатра і кардіолога з ме-
тою розробки профілактичних заходів щодо виникнення даного захворювання та оцінки фізичного 
розвитку. 
Ключові слова: дитина грудного віку, вірус Епштейн–Барр. 
Дана робота є фрагментом науково-дослідної роботи «Розробити клініко-лабораторні критерії, методи прогнозування та 
запобігання метаболічних порушень у дітей раннього віку» (2020-2024 рр.), номер державної реєстрації 0120U102856. 

Вступ 
На сьогодні інфекції, викликані вірусом герпе-

са людини 4-го типу (англ. – human herpes virus 
type 4, HHV-4), або вірусом Епштейн–Барр (англ. 
– Epstein-Barr virus, EBV), займають важливе мі-
сце в структурі інфекційних уражень герпесвіру-
сної етіології. При цьому відмічається зростання 

захворюваності на інфекційний мононуклеоз, 
одним із збудників якого є вірус Епштейн–Барр. 
Вірус доволі поширений в людській популяції ге-
рпесвірусів, яким інфіковано 60% дітей перших 
двох років життя та 80-100% дорослих. Відомо 
також, що вірус Епштейна–Барр (ВЕБ) є пред-
ставником онкогенних ДНК-вірусів і діапазон он-
кологічних захворювань, асоційованих з ним, по-
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стійно збільшується: доведено участь ВЕБ в 
розвитку лімфоми Беркітта, назофарінгеальної 
карциноми, волосатої лейкоплакії. Певне зна-
чення ВЕБ має при синдромі хронічної втоми, 
при аутоімунних захворюваннях, ВЕБ-
асоційованому гемофагоцитарному синдромі [2, 
5, 6].  

Первинне зараження вірусом відбувається у 
дитячому віці та протікає безсимптомно або у 
вигляді гострого захворювання (інфекційного 
мононуклеозу), що визначається часом зара-
ження та станом імунітету. Якщо дитина зара-
жається у грудному віці від хворої матері, то пе-
рвинна інфекція протікає переважно безсимпто-
мно, оскільки разом з молоком вона отримує 
специфічні материнські антитіла. При аерозоль-
ному та оро-оральному механізмах передачі 
збудника у більш пізні терміни варіант перебігу 
первинної інфекції, вочевидь, визначається осо-
бливостями вродженого імунітету дитини [1, 3, 7, 
9]. За статистикою, 85% дітей є носіями вірусу 
Епштейн–Барр, і проявляється він тільки при 
ослабленні імунітету. 

Діти раннього віку у країнах Північної Амери-
ки та Західної Європи часто уникають первинної 
Епштейн–Барр вірусної інфекції (ЕБВІ), а інфіку-
вання відбувається у старшій віковій групі. Але, 
не дивлячись на це, у дітей з різних етнічних 
груп в клінічній картині захворювання наявні ві-
кові відмінності [8, 10].  

Згідно даних щодо клініко-лабораторних осо-
бливостей Епштейн–Барр вірусної інфекції у ді-
тей, установлено, що більшість дітей з гострою 
формою ЕБВІ, незалежно від віку, мають класи-
чні прояви захворювання: лихоманку, лімфаде-
нопатію, гепатоспленомегалію, тонзилофарингіт. 
Однак, у дітей перших 2 років життя ЕБВІ харак-
теризується менш виразними проявами захво-
рювання: помірною шийною лімфаденопатією, 
нечастою спленомегалією, низькою частотою 
виявлення атипових мононуклеарів. Поряд з цим 
має місце наявність регіональних вікових особ-
ливостей перебігу інфекційного мононуклеозу, а 
саме превалювання у дітей віком 2–5 років [4, 
10, 11]. 

Описання клінічного випадку 
і його обговорення 

Стаття присвячена труднощам діагностики та 
особливостям перебігу «Гострої первинної Епш-
тейн–Барр вірусної інфекції» у дитини грудного 
віку. Представлено клінічний випадок власного 

спостереження за дівчинкою К.,  8 місяців, з да-
ним захворюванням. Дитина була переведена з 
Лохвицької ЦРЛ до відділення раннього дитинс-
тва з неонатальними ліжками дитячої міської 
клінічної лікарні м. Полтава із діагнозом: «Гнійна 
ангіна. Тромбоцитопенія». Відповідно анамнезу 
життя, дівчинка народилася від 1-х вчасних по-
логів, з вагою 3810 г. Знаходиться на штучному 
вигодовуванні. Щеплена частково. На диспансе-
рному обліку не перебуває. Спадковий та алер-
гологічний анамнез не обтяжені. 

При поступленні у відділення загальний стан 
тяжкий за рахунок інтоксикаційного синдрому, 
тромбоцитопенії. Лихоманить на фебрильних 
цифрах, млява. На огляд реагує жваво. Апетит 
знижений. Шкіра блідо-рожева, дрібний петехіа-
льний висип на шкірі тулубі та кінцівок, гіперемія 
слизової задньої стінки ротоглотки, гнійний наліт 
на піднебінних мигдаликах. Периферичні лімфо-
вузли не збільшені, безболісні. В легенях дихан-
ня пуерильне, хрипи відсутні. Тони серця ритмі-
чні, гучні. Живіт м’який, звичайних розмірів, пе-
ристальтика жвава. Печінка + 1 см, селезінка не 
збільшена. Діурез достатній, випорожнення пе-
ретравлені, жовті. 

Оглянута спеціалістами: 
- неврологом (психомоторний розвиток віко-

вий); 
- ЛОР-лікарем (Інфекційний мононуклеоз ?) 
- інфекціоністом (Мононуклеозоподібний син-

дром. Імунна тромбоцитопенія).  
Проведені загальноклінічні, вірусологічні, ба-

ктеріологічні та інструментальні обстеження. 
Тяжкий перебіг «Гострої первинної Епштейн–

Барр вірусної інфекції» супроводжувався гема-
тологічними змінами у вигляді лейкоцитозу 
(9,81–11,42х109/л), лімфоцитозу (42–63%), наяв-
ності паличкоядерного зсуву вліво (6–8%), мо-
ноцитозу (16–20%), зниження рівня гемоглобіну 
до 104–115 г/л та кількості еритроцитів до 3,95–
4,27х1012/л, прискореної ШОЕ. В формулі крові 
виявлені атипові мононуклеари (віроцити), які 
представляють собою заражені бластні клітини 
Т- і В-лімфоцитів, поява яких пов’язана з лімфо-
проліферативним процесом, коли активно реалі-
зується реакція бласттрансформації лімфоцитів. 
Отримані результати стали підтвердженням за-
пального процесу вірусної етіології. Оцінка ви-
явлених патологічних змін проводилась з враху-
ванням вікових особливостей аналізу крові (таб-
лиця 1). 

 
Таблиця 1 

Загальний аналіз крові: 

Дата Hb, 
г/л 

Ер., 
1012 /л 

Тр., 
109 /л 

Лей, 
109/л 

ШОЕ, мм/ 
год п/я % с/я, % Еоз. 

% 
Лімф 

% Мон% Мієл. 
% 

Ат. 
Мон 

6.06. 125 3,95 6 11,5 8 2 49  27 20   
8.06. 113 4,53 15 9,81 2 8 22  49 16  5 
10.06 104 4,27 316 11,42 26 6 35 1 42 11 2 3 
14.06 115 4,68 777 8,57 24 1 28 1 63 7   
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Показники системи згортання крові: від 
8.06.22р. – тривалість кровотечі – 2', початок – 
2', кінець – 4'; від 10.06.22р.: тривалість кровоте-
чі – 2'15'', початок – 2', кінець – 3'.    

При проведенні полімеразної ланцюгової ре-
акції (ПЛР) в сироватці крові виділено ДНК віру-
су Епштейн–Барр (EBV); ДНК CMV, HSV 1,2 – не 
знайдено. 

Експрес-тест антиген SARS-CoV-2 – негативний. 
Посів на бакфлору: дифтерійні палички не 

виділені. 
Посів з зіву – патологічна флора не виділена. 
Нейросонографія: Доступ затруднений через 

розміри тім’ячка. 
ЕхоКС: фракція викиду – 71%, частота сер-

цевих скорочень – 140 уд./хв, міжпередсердна 
перетинка – овальне вікно 4 мм, міжшлуночкова 
перетинка – ехогенно ціла, в лівому шлуночку – 
трабекула. Заключення: відкрите овальне вікно. 
Порожнини серця не збільшені. 

Ультрасонографія: реактивні зміни селезінки. 
Заключний діагноз дитини базується на виді-

ленні ДНК вірусу Епштейн–Барр (EBV) в сирова-
тці крові при проведенні полімеразної ланцюго-
вої реакції. 

Отримувала лікування: інфузійна терапія, ан-
тибіотикотерапія (цефтазидим, цефтріаксон, амі-
цил), герпевір, біовен моно 10% внутрішньовенно, 
діцинон, транекса, аскорутин, антипіретики. 

Прогноз по даному захворюванню сприятливий. 
Висновки 

Особливістю «Гострої первинної Епштейн–
Барр вірусної інфекції», у дитини 8 місяців, є ма-
ніфестний перебіг захворювання з клінічними 
проявами гнійно-некротичної ангіни, вторинної 
тромбоцитопенії, анемії І ступеня (з мінімальни-
ми змінами з боку лімфатичних вузлів та відсут-
ністю гепатоспленомегалії) і наявністю відкрито-
го овального вікна на фоні дисфункції імунної 
системи (вікового імунодефіцитного стану). Ди-
сфункція імунної системи (віковий імунодефіци-

тний стан) та відсутність отримання специфічних 
материнських антитіл з грудним молоком (дити-
на знаходиться на штучному вигодовуванні) 
стали причиною тяжкого перебігу даного захво-
рювання у дитини першого року життя. 

Рекомендації: необхідне проведення динамі-
чного спостереження педіатра і кардіолога за 
дитиною з метою розробки профілактичних за-
ходів щодо виникнення даного захворювання та 
оцінки фізичного розвитку. 
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Summary 
ACUTE PRIMARY EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION IN 8-MONTH-OLD CHILD: CASE REPORT   
Fesenko M. Yе.1, Scherban O.A.2, Zyuzina L.S.1, Kaliuzhka O.O.1, Fastovets M. M1. 
Key words: infant, Epstein–Barr virus. 

This article highlights the difficulties in diagnosis and features of the course of acute primary Epstein-Barr 
virus infection in an infant. A clinical case of an 8-month-old child with this disease is presented. Primary in-
fection with the Epstein-Barr virus in young children is often characterized by a subclinical course or may be 
asymptomatic. Peculiarities of acute primary Epstein-Barr virus infection in the child are manifested by 
purulent-necrotic angina, secondary thrombocytopenia, anaemia of the 1st degree (with minimal changes on 
the part of the lymph nodes, the absence of hepatosplenomegaly) under the dysfunction of the immune 
system (age-related immunodeficiency condition). The latter cause and the failure to obtain specific maternal 
antibodies with breast milk (the child is kept on artificial feeding) have resulted in the severe course of this 
disease. Immature adaptation mechanisms of the mucous membranes of children lead to the phenomena of 
dysbiosis in the form of an imbalance of different degrees of severity of the disease. The final diagnosis of 
the child is based on the isolation of Epstein-Barr virus DNA in the blood serum during the polymerase chain 
reaction. The child requires dynamic monitoring from a paediatrician and cardiologist that enables to select 
effective measures to manage the disease and to assess physical development. 


