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ПОРІВНЯННЯ КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ВІТРЯНОЇ ВІСПИ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ І ДОРОСЛОГО 

НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ 
 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел літератури виявив дані про високу епідеміологічну, клінічну та економічну 

значимість особливослей протікання вітряної віспи серед іноземних студентів і населення Закарпаття.  

Особливості відмінностей у протіканні захворювання залежить від: терміну звернення по медичну допомогу і вікової 

категорії. 
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Постановка проблеми. Щорічно в Україні 

на інфекційні хвороби хворіють понад 10 млн 

осіб, що становить майже чверть населення 

країни. За даними епідеміологічних досліджень, 

вітряна віспа уражає мільйони людей у світі, а 

сприйнятливість становить біля 95-100 %. 

Вітряна віспа – гостре інфекційне 

захворювання вірусної етіології, антропоноз із 

повітряно-краплинним механізмом передачі. 

Особливу зацікавленість науковців та 

практичних лікарів викликає вивчення клініко-

епідеміологічних особливостей вітряної віспи у 

різних куточках країни, зокрема на Закарпатті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

Проаналізовано 20 медичних карт хворих 

іноземних студентів і 20 медичних карт хворих 

закарпатців, які знаходились на стаціонарному 

лікуванні в інфекційному відділенні Ужгород-

ської міської інфекційної лікарні з листопада 

2017 року по березень 2018 року, що включало в 

себе з'ясування скарг та даних епідеміологічного 

анамнезу пацієнтів, об‘єктивне дослідження та 

дані лабораторних аналізів. 

 Мета статті: Дослідити динаміку та 

особливості клінічного перебігу вітряної віспи 

серед іноземних студентів і дорослого 

населення Закарпаття. 

Основні результати дослідження. Всього 

обстежено 40 хворих, з них, серед іноземців, 

жінки становили 9 осіб, чоловіки – 11; серед 

українців, жінки - 7, чоловіки – 13 осіб. По 

віковому складу середній вік іноземців становив 

20±7 років, українців 25±4 роки.  

Серед іноземних студентів середня 

тривалість перебування становила 4±2 ліжкодні. 

Звернення по медичну допомогу в основному 

здійснювалося в перші 2 доби розпалу хвороби. 

Основну частку(90%) становила вітряна віспа з 

середнім ступенем перебігу, з легким – 10%, 

серед них, при поступленні, 45% мали 

субфебрильну температуру 37,5±0,5С, 

фебрильну 10%  38,6±0,5С, 45% поступали з 

нормальною температурою тіла 36,6±0,4С. 

Скарги на біль у горлі – 55%, нежить – 20%. У 

процесі об‘єктивного обстеження виявлено 

наявність папульозно-везикульозної висипки із 

свербіжем по всьому тілі у 100% пацієнтів. У 

30% хворих була виявлена енантема, гіперемія 

зіву - 65%, у 5% хворих розвинулись 

ускладнення, такі як склерит і кон‘юктивіт. З 

даних лабараторних досліджень при 

поступленні: гемоглобін, г/л 142,63±11, 

еритроцити х 1012  4,9±0.01, лейкоцити х 109 

5,32±0.01, ШОЕ, мм/год 15±0.04, лімфопенія 

1,76±0.08, еозинофілія 1±2, зсув лейкоцитарної 

формули ліворуч 9±2, зсув лейкоцитарної 

формули праворуч 10±1. 

Середня тривалість перебування українців у 

стаціонарі становила 5±3 ліжкодні. Звернення 

по медичну допомогу на 3 добу розпалу хвороби 

становила 55%, раннє звернення в 1 добу – 12%, 

великою є частка тих, хто звернувся по медичну 

допомогу на 2 добу – 20%, пізнє звернення, 

більше 3 діб, спостерігалось у 13% випадків. 

Вітряна віспа із середнім ступенем важкості 

становила 80%, тяжким – 20%, серед них, при 

поступленні,  53% скаржилися на субфебрилітет 

37,5±0,5, фебрилітет 36% 38,6±0,5С, 11% - 

36,6±0,4С. Інтоксикаційний синдром і папуло-

везикулярна висипка зі свербіжем по всьому тілі 
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спостерігалася у 100% пацієнтів. Скарги при 

поступленні на біль у горлі у 69%, нежить – 27%. 

У 31% хворих було виявлено везикули на 

м‘якому піднебінні, гіперемія зіву – 63%, 

постінфекційні ураження, у вигляді 

стрептодермії і фурункульозу, спостерігались у 

половини чоловіків, у жінок ускладнень не 

виявлено. З даних лабараторних досліджень при 

поступленні: гемоглобін, г/л 129,2±31, 

еритроцити х 1012  4,46±0.01, лейкоцити х 109  

5,16±0.01, ШОЕ, мм/год 13,22±0.03, лімфопенія 

2,01±0.04, еозинофілія 1±2, зсув лейкоцитарної 

формули ліворуч 8±2, зсув лейкоцитарної 

формули праворуч 9±1.  

Профілактика: 

Специфічні методи: 

1. Вакцинація – основний метод 

профілактики. В Україні не внесена у плановий 

графік щеплень. 

2. Пасивна імунопрофілактика (яка в Україні 

теж не проводиться) - специфічний 

імуноглобулін – VZIG для післяконтактної 

профілактики:  

1) новонароджені, матері яких захворіли на 

вітряну віспу між 5 днем перед пологами 

та 2 днем після пологів;   

2) пацієнти (невакциновані, які не хворіли 

вітряною віспою) зі значним дефіцитом 

клітинного імунітету (первинним або набутим, 

напр., при імуносупресивному стані) після 

контакту з хворим на вітряну віспу.  

3. Фармакологічна профілактика: пацієнтам, 

якщо недоступний VZIG або минуло >96 год 

після контакту – ацикловір 800 мг п/о кожні 6 год 

починаючи з 7-го дня після контакту із хворою 

особою, протягом 7 днів.  

Неспецифічні методи: 

Ізоляція (особливо від осіб із групи ризику):  

1) хворих – протягом ≥5 днів після появи 

висипання до присихання усіх елементів; 

у випадку везикуло-папульозного висипання 

у вакцинованих осіб – до періоду, коли вже не 

з'являються нові елементи та/або висипання 

минає (блідне; зміни не обов‘язково зникають);  

2) сприйнятливих до інфікування осіб після 

контакту з хворим – від 10 до 21 дня після 

контакту, а якщо введено VZIG або ВВІГ, тоді до 

28 днів; якщо можливо, пацієнтів після контакту 

виписати із лікарні додому, а не імунізований 

медичний персонал, який мав контакт 

з пацієнтом, необхідно відсторонити на той час 

від догляду за пацієнтами.  

Висновки: Таким чином, вітряна віспа серед 

іноземних студентів відзначається  

легко-середнім перебігом хвороби, а серед 

дорослого населення Закарпаття - середньо-

тяжким перебігом хвороби, поширеною рясною 

висипкою, різноманітними ускладненнями. 

Зважаючи на зростання захворюваності на 

вітряну віспу загалом, дана проблема потребує 

подальшого вивчення. 

Підсумовуючи результати даного 

дослідження, можна зробити висновок, що 

перебіг вітряної віспи в українців 

характеризується більш вираженою клінічною 

картиною, а також тривалішим лікуванням в 

умовах стаціонару у зв‘язку з більш пізнім 

зверненням і старшою віковою категорією 

обстежених хворих. 

При ранньому зверненні, яке малохарактерне 

для місцевого населення, та призначенні 

лікування (препарати ацикловіру або валавіру) 

спостерігалось зменшення тривалості 

гіпертермії, та тривалості лікування в стаціонарі, 

а саме пероральний прийом ацикловіру (до 20 

мг/кг маси) в межах 24 години після розвитку 

захворювання, приводив до скорочення часу 

відміченої лихоманки на 1 день і до зниження 

ступеня вираженості ознак системного 

характеру та ураження шкіри. 

Результати нашого спостереження доводять 

необхідність ранньої госпітацізації хворих з 

вітряною віспою. В комплексній терапії 

необхідно призначити десенсибілізуючі засоби, 

та деескалаційну антибіотикотерапію. 

Призначення препаратів ацикловіру чи валавіру, 

як іноземним студентам, так і закарпатцям, в 

перші 24 години позитивно впливає на перебіг 

хвороби та дає кращий клінічний ефект. 

 

Література: 

1.Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Recommended Immunization Schedule for 

Adults Aged 19 Years and Older–United States, 2013 / C.B. Bridges, L. Woods, T. Coyne-Beasley [et al.] 

// Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries. — 2013. — Vol. 62. — No1.—P.9–19. 



Альманах науки 

 

20 

2.Ветряная оспа у взрослых / Е. П. Тихонова, Ю. С. Тихонова, Т. Ю. Кузьмина [и др.] // Журнал 

инфектологии. Материалы первого конгресса ЕвроАзиатского общества по инфекционным 

болезням. - 2010. - Т. 2, No 4. - С. 114. 

3.Ветряная оспа у взрослых / Н. Д. Ющук, Н. В. Астафьева, Р. Н. Быкова [и др.] // Лечащий врач. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ В 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАРПАТЬЕ 

Анализ отечественных и зарубежных источников литературы обнаружил данные о высокой эпидемиологической, 

клинической и экономической значимости особенностей протекания ветряной оспы среди иностранных студентов и 

населения Закарпатья. 

Особенности различий в протекании заболевания зависит от: срока обращения за медицинской помощью и возрастной 

категории. 

Ключевые слова: ветряная оспа, клиника, эпидемиология, особенность протекания, вакцинопрофилактика, 

эффективность. 

 

Myroshnychenko O.  

THE COMPARISON OF THE CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF 

CHICKENPOX BETWEEN THE FOREIGN STUDENTS AND THE ADULT POPULATION OF 

TRANSCARPATHIAN REGION 

An analysis of domestic and foreign sources of literature revealed data on the high epidemiological, clinical and economic 

significance of the specific features of the occurrence of smallpox among foreign students and the population of Transcarpathian 

region. 

Features of the differences in the course of the disease depend on: the beginning of treatment and age category. 

Key words: chicken pox, clinic, epidemiology, peculiarity of leakage, vaccine prophylaxis, efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


