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1. Конкретні цілі: 

1) Визначати етіологічні та патогенетичні фактори асфіксії новонароджених. 

2) Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину асфіксії новонароджених. 

3)  Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних (загально клінічний аналіз 

крові, гематокрит, глюкоза, електроліт, загальний білок крові). 

4) Демонструвати володіння принципами лікування асфіксії новонароджених. 

5)  Ставити діагноз та надавати екстрену  допомогу новонародженим з проявами асфіксії. 

6)  Проводити диференціальну діагностику асфіксії новонародженого з  синдромом асфіксії 

при народженні, що обумовлений іншими захворюваннями. 

7) Здійснювати прогноз щодо життя та майбутнього розвитку дитини, що народилась у стані 

асфіксії. 

8)  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

2. Базовий рівень підготовки. 

 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1.Пропедевтика дитячих хвороб. 

 

 

 

                                                                       

   Семіотика захворювань дихальної, серцево-

судинної , сечовидільної систем, ЦНС, 

шлунково-кишкового тракту, системи крові, 

гемостазу у новонароджених дітей. 

2.Акушерство. 

 

    Етіологія та патогенез гіпоксії плода,  методи її  

діагностики, профілактики та лікування.    

Оцінювання стану новонароджених за шкалою 

Апгар. 

     Принципи первинної реанімації 

новонароджених. 

3. Нервові хвороби. Перинатальні ураження ЦНС гіпоксичного 

ґенезу. 

 

3. Організація змісту навчального матеріалу. 

 

Актуальність проблеми: 

 Гіпоксія плода та асфіксія новонародженого займають провідне місце серед причин 

перинатальної смертності (від 40% до 70%). 

Найбільш серйозним ускладненням цієї патології є гіпоксично-ішемічне пошкодження ЦНС.  

За даними світової літератури у 20% дітей з ДЦП патологія асоційована з анте- або 

інтранатальною гіпоксією. 

 Асфіксія при народженні – це захворювання, що розвинулось внаслідок впливу на 

плід в анте- і (або) інтранатальному періоді гіпоксії і (або) гіперкапнії  та клінічно 

проявляється симптомами кардіореспіраторної і неврологічної депресії з можливим 

наступним розвитком енцефалопатії і поліорганної дисфункції. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ асфіксія новонародженого, як нозологічна форма 

захворювання, зумовлена причинами, які лежать поза організмом плода і пов’язані з різким 

порушенням маково-плацентарного кровообігу та кровотоку в пуповині, внаслідок чого 

різко зменшується доступ кисню до тканин плода і розвивається гіпоксемія. 

 

 



 Причини асфіксії: 

 зниження оксигенації крові матері (шок, дихальна  або серцево-судинна недостатність,  

анемія ), 

 неадекватна перфузія крові через материнську частину плаценти (артеріальна гіпер- або 

гіпотензія будь-якого ґенезу, дуже активні перейми, прееклампсія тощо), 

 порушення обміну газів через плаценту (інфаркти, кальцифікати, набряк і запальні процеси, 

крововиливи в плаценту, передчасне повне або неповне відшарування плаценти), 

 переривання кровотоку через пуповину (стискування, наприклад при тазовому передляганні, 

випадіння петель, обкручування навколо шиї, тулуба, істинні вузли пуповини), 

 відсутність можливості забезпечити перехід від фетального до постнатального кровообігу 

плоду. 

Патогенез 

 Гіпоксемія, гіперкапнія і ацидоз є головними і безпосередніми активаторами: 

 гемодинамічного перерозподілу об’ємів крові, 

 стресового типу секреції гормонів, 

 продукції цитокінів, молекул адгезії, факторів росту. 

 активації каскадної системи плазмових факторів, 

 після реоксигенації – активації перекисного окислення ліпідів клітинних мембран з 

утворенням простагландинів, лейкотрієнів, підвищення вмісту клітинних метаболітів 

(аденозину, оксиду азоту, ендотеліну та ін.).  

 Рівень рО2 нижче 40 мм рт. ст. вмикає «ішемічний рефлекс», хеморецепторний механізм 

якого збуджує  вазомоторний і дихальний центри, призводить до централізації кровообігу – 

ішемії шкіри, легень, печінки, ШКТ заради забезпечення життєво важливих органів: серця, 

діафрагми, мозку і наднирників – і одночасно призводить до посилення дихальних рухів, 

тахікардії, викиду з депо додаткової кількості еритроцитів. В розвитку централізації 

кровообігу крім адреналіну і норадреналіну бере участь і ангіотензин ІІ та вазопресин. 

 В судинах ішемізованих тканин активізуються тромбоцити, ендотеліоцити, моноцити, що 

проявляється адгезією останніх до ендотелію. Наступна реперфузія призводить до 

вивільнення каскаду медіаторів, що викликають ураження  органів (клітинних протеаз, 

ейкозаноїдів, перекисних сполук, оксиду азоту). 

 Ішемія кишечника, де значно висока щільність α1-адренорецепторів, небезпечна не тільки 

утворенням виразок, але і потраплянням з кишечника  мікроорганізмів і токсинів в кров 

ворітної вени і лімфатичну систему в постнатальному періоді. 

 Високий опір судин малого кола кровообігу є причиною легеневої гіпертензії і шунтування 

крові (справа наліво), дихальної недостатності і перенавантаження правих відділів серця 

тиском, лівих – об’ємом, що сприяє розвитку серцевої недостатності, посиленню дихальної і 

циркуляторної гіпоксії.  

 Результатом гіпоксемії і гіперкапнії, що викликана асфіксією і наступною централізацією 

кровообігу, є змішаний ацидоз. Адаптивна активізація анаеробного гліколізу з накопиченням 

лактату ще більше посилює ацидоз. Він має ряд тяжких наслідків для системної 

гемодинаміки, гемореології, водно-електролітного балансу, обмінних процесів. 

 Подальше прогресування гіпоксії і ацидозу призводить до децентралізації кровообігу - 

некорегованому одночасному відкриттю прекапілярних сфінктерів, різкому розширенню 

капілярної частини судинного русла, яке одночасно може акумулювати в собі 30-40% ОЦК, 

замість 7-12% фізіологічного, що призводить у кінцевому результаті до зменшення ОЦК в 

ємкісній (венозній) системі, зменшення венозного повернення крові до серця, серцевого 

викиду, розвитку гіпотонії, що зменшує перфузію життєво важливих органів.  

 Асфіксія викликає активацію каскаду плазмових протеаз, звільненню клітинних ферментів, 

про- і антикоагулянтів, метаболітів арахідонової кислоти (простагландіни і лейкотрієни), 

активних форм кисню і оксиду азоту, тромбоцитарного фактору росту, що в подальшому 

призводить до розвитку ендотоксикозу  продуктами протеолізу і разом з ацидозом - 

пошкодженню мембран клітин, підвищенню судинної проникності, зниженню судинного 



тонусу, деструкції клітин, набряку інтерстиційного простору, тромбозу, дистрофічним 

процесам. 

Критерії діагнозу “асфіксія” 

 доведена внутрішньоутробна анте- або інтранатальна гіпоксія плоду, 

 оцінка за шкалою Апгар на 5 хвилині 7 балів і менше, 

 глибокий  метаболічний або змішаний ацидоз  

     (рН < 7, 15 та ВЕ нижче -12 ммоль/л) в артерії пуповини,  

 доведена дисфункція декількох органів і систем: ЦНС, дихальної, серцево-судинної, 

сечовидільної, шлунково-кишкового тракту  та інших. 

 Шкала Апгар 

ССииммппттооммии   
ООццііннккаа  вв  ббааллаахх   

00   11   22   

ССееррццееббииттттяя   ВВііддссууттннєє   ММеенншшее  110000  ззаа  11  ххвв..   110000  іі  ббііллььшшее  ззаа  11  ххвв..   

ДДииххаанннняя   ВВііддссууттннєє   
ССллааббккіі  ннееррииттммііччнніі  

ддииххааллььнніі  ррууххии 
ААддееккввааттннее,,  ггууччнниийй  

ккрриикк   

ММ’’яяззооввиийй  ттооннуусс   ВВііддссууттнніійй 
ННееззннааччннаа  ффллееккссііяя  

ккііннццііввоокк   

ДДооббрраа  ффллееккссііяя  

ккііннццііввоокк,,  ааккттииввнніі  

ррууххии 

РРееффллееккттооррннаа  ррееааккццііяя  ннаа  

ввііддссммооккттуувваанннняя  зз  ввееррххннііхх  

ддииххааллььнниихх  шшлляяххіівв  ааббоо  

ттааккттииллььннуу  ссттииммуулляяццііюю 

ВВііддссууттнняя   ГГррииммаассаа   
ККрриикк,,  ккаашшеелльь    ааббоо  

ччххаанннняя 

ККоолліірр  шшккііррии   
РРііззккаа  ббллііддііссттьь  ааббоо  

ццееннттррааллььнниийй  

ццііаанноозз   

ТТууллуубб  рроожжееввиийй,,  

ццііаанноозз  ккііннццііввоокк   
РРоожжееввиийй    ааббоо  

ллооккааллььнниийй  ццііаанноозз 

Остаточний діагноз «асфіксія при народженні» повинен бути ретроспективним і 

враховувати дані анамнезу і діагностичні ознаки,  які виникли протягом перших 72 годин 

життя новонародженого. 

Класифікація  гіпоксії плода та асфіксії новонародженого: 

 за часом розвитку  -  антенатальна гіпоксія плода (за МКХ-10, Р20.0, - ―вперше виявлено до 

початку пологів‖); інтранатальна гіпоксія плода (―вперше виявлено під час пологів, або 

розродження‖); та їх поєднання;  

 

 за тяжкістю клінічних проявів – помірна або середньої важкості асфіксія; тяжка  асфіксія 

при народженні, згідно МКХ-10, Р21.0 і Р21.1  

 

Діагностичні критерії ступеню важкості асфіксії новонародженого 

 

Діагностичні критерії Помірна або середньої 

важкості асфіксія 

Важка асфіксія 

Оцінка стану новонародженого за 

шкалою Апгар упродовж перших 

5 хвилин 

4 – 7 балів 0 – 3 бали 

Наявність симптомів ураження 

ЦНС 

1 – 2 стадія гіпоксично-

ішемічної енцефалопатії 

3 стадія гіпоксично-

ішемічної енцефалопатії 

Ознаки транзиторного 

порушення ще одного життєво 

важливого органу або системи 

Можуть бути відсутніми Дихальної, серцево-

судинної, сечовидільної, 

травного каналу тощо 



щонайменше протягом 

перших 3-х днів 

Метаболічний або змішаний 

ацидоз 

рН менше 7,15 

 ВЕ більше - 12 

рН менше 7,0  

ВЕ більше - 12 

 

 

Стадії неонатальної енцефалопатії 

Ознака Стадія 1 (легка)  Стадія 2 (середньої 

важкості)  

Стадія 3 

(важка)  

Свідомість 

Тонус 

Смоктання 

Фізіологічні рефлекси 

Судоми 

Дихання 

Підвищена  збудливість  

Норма або гіпертонія 

Норма 

Підсилені 

Немає 

Тахіпное  

Пригнічення 

Гіпотонія або дистонія 

Пригнічене 

Пригнічені 

Наявні 

Періодичні апное 

Кома 

Гіпотонія 

Відсутнє 

Відсутні 

Наявні 

Важкі апное  

ПРОЯВИ  ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 

ПРИ АСФІКСІЇ 

Центральна 

нервова система 

Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія, набряк мозку, 

внутрішньочерепні (субарахноїдальні, у недоношених – 

внутрішньошлуночкові) крововиливи, а у недоношених – 

перивентрикулярні ураження 

Легені Синдром аспірації меконію, легенева гіпертензія, руйнування 

сурфактанту, постгіпоксична пневмопатія 

Серцево-судинна 

система 

Шок/гіпотензія, гіпертензія,  поліцитемія, гіповолемія, синдром 

персистуючого фетального кровообігу, транзиторна дисфункція 

міокарду 

Нирки  Гостра ниркова недостатність без або з тромбозами судин нирок 

Шлунково-

кишковий тракт 

Функціональна непрохідність, печінкові дисфункції, некротичний 

ентероколіт 

Обмін речовин Патологічний ацидоз (звичайно змішаний), гіпоглікемія, 

гіпокальціємія, гіпонатріємія, гіпомагніємія, гіперкаліємія, а у 

недоношених – гіперамоніємія. 

Гемостаз Дефіцитна (геморагічна – дефіцит вітаміну К та ін.) або 

тромботична спрямованість, включаючи тромбоцитопенію, ДВЗ-

синдром 

Ендокринна 

система 

Транзиторна недостатність симпатоадреналової системи, 

щитовидної залози, наднирників 

Імунітет Вторинний імунодефіцит, що сприяє до активації та генералізації 

внутрішньоутробних інфекцій, госпітальному інфікуванню 

Протокол з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги 

новонародженим, що затверджений наказом МОЗ України від 08.06.2007 № 312. 

Протокол базується на принципах американської АВС-реанімації: 

А – забезпечення прохідності дихальних шляхів (А – Airways – дихальні шляхи)  

В – стимуляція або відновлення дихання (В – Breathing – дихання) 

С – підтримання циркуляції (кровообігу)  (С – Circulation – циркуляція, кровообіг) 

 

Заходи після народження дитини та визначення необхідності реанімації у 

дитини, яка народилась після вилиття чистих навколоплодових вод: 

 Відразу після народження дитини акушерка приймає його у теплі пелюшки, визначає 

та оголошує час народження, викладає на живіт матері і починає швидко обсушувати, 



звертаючи увагу на наявність крику. Обсушування в цей момент відіграє роль початкової 

тактильної стимуляції. 

 Якщо дитина не кричить, перевіряють наявність самостійного дихання, ознакою 

якого є помітні регулярні рухи грудної клітки. Нормальна частота дихання новонародженого 

– 30-60 за 1 хвилину. 

 Одночасно оцінюють м’язовий тонус дитини, звертаючи увагу на положення кінцівок 

і наявність самовільних рухів. 

 У разі відсутності самостійного дихання або наявності дихання типу «гаспінг» з 

частотою менше 30 за хвилину слід негайно: 

1) перетиснути і перерізати пуповину, 

2) інформувати матір, що дитина має проблеми зі встановленням дихання і їй 

буде надано допомогу, 

3) загорнути немовля і перенести на реанімаційній стіл під джерело променевого 

тепла. 

 

Особливості визначення потреби в реанімації у дитини, яка народилась після 

вилиття  навколоплодових вод, забруднених меконієм: 

 Відсмоктування з верхніх дихальних шляхів дитини після народження голови не 

потрібно, оскільки це втручання не зменшує ризику розвитку синдрому аспірації меконію. 

 До викладання на живіт матері та висушування оцінити «активність» - наявність 

адекватного самостійного дихання, м’язовий тонус і ЧСС. 

 У разі наявності у неї ознак: відсутність дихання або дихання типу «гаспінг», або 

брадипное, м’язова гіпотонія, ЧСС менше 100 за хвилину негайно перетиснути і перерізати 

пуповину, інформувати матір, що дитині буде надано допомогу, та не забираючи пелюшок 

та уникаючи тактильної стимуляції, перенести немовля на реанімаційний стіл. 

 Дітей, які після народження є «активними» (адекватне дихання, ЧСС більше 100 за 

хвилину, задовільна рухова активність) викладають на живіт матері і спостерігають за їх 

станом . У разі відсутності дихальних розладів забезпечують стандартний медичний догляд. 

 Незалежно від особливостей меконіального забруднення вод відсмоктування з трахеї  

новонародженого без ознак порушення стану не рекомендується.  

 Спостереження передбачає оцінку наявності дихальних розладів (тахіпное, 

експіраторний стогін, втягнення податливих ділянок грудної клітки) протягом 3-х 

послідовних годин після народження (кожні 15 хвилин протягом першої години). 

Початкові кроки допомоги дитині, яка народилась після вилиття чистих 

навколоплодових вод: 

 Надати дитині положення на спині або на боці з помірно розігнутою назад головою з 

підкладенням під плечі валиком. 

 Забезпечити прохідність дихальних шляхів. 

 Перевірити, чи повністю висушені шкіра і волосся, провести додаткове обсушування 

за потребою. 

 Забрати вологу пелюшку і знову забезпечити правильне положення. 

 Повторно оцінити стан дитини і розпочати ШВЛ мішком і маскою у разу відсутності 

дихання або ЧСС менше 100 за 1 хвилину. 

 За наявності центрального ціанозу, незважаючи на адекватне дихання і ЧСС більше 

100 за 1 хвилину, призначити кисневу терапію. 

  

 Правила забезпечення прохідності дихальних шляхів: 

 відсмоктування проводити спочатку з рота, потім – з носа, 

 використовувати для видалення секрету і слизу одноразову гумову грушу, у разу 

відсутності – стерильні одноразові катетери, 



 під час відсмоктування не вводити катетер або грушу надто енергійно або глибоко (не 

глибше 3 см від рівня губ у доношеного новонародженого і 2 см у передчасно народженої 

дитини), 

 відсмоктувати короткочасно, обережно, поволі видаляючи катетер або грушу назовні, 

 тривалість відсмоктування не повинна перевищувати 5 секунд. 

  

Особливості  початкових  кроків допомоги дитині, яка народилась після вилиття 

вод, забруднених меконієм: 

 Спеціальні початкові кроки допомоги необхідні дитині за наявності у неї ознак: 

відсутність дихання або дихання типу «гаспінг», або брадипное, м’язова гіпотонія, ЧСС 

менше 100 за хвилину. 

 Забезпечити правильне положення новонародженого. 

  Уникаючи тактильної стимуляції, під контролем прямої ларингоскопії відсмоктати 

вміст нижньої глотки (анатомічна ділянка над голосовими зв’язками). 

 Після цього інтубувати трахею і провести відсмоктування з неї за допомогою 

перехідника, який з’єднує ендотрахеальну трубку і трубку відсмоктувача. 

  Провести обсушування, забрати вологу пелюшку,  знову забезпечити правильне 

положення і оцінити стан дитини.  

 У разі відсутності або неадекватності самостійного дихання або ЧСС менше 100 за 1 

хвилину повторно інтубувати трахею і розпочати ШВЛ реанімаційним мішком. 

 За наявності центрального ціанозу розпочати кисневу терапію. 

 

Визначення потреби реанімації і початкові кроки допомоги треба виконати приблизно за 

30 секунд. 

Алгоритм подальших дій після 30 секунд вентиляції мішком і маскою: 

 

 Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину і наявне адекватне самостійне дихання: 

1) Поступово припинити ШВЛ, зменшуючи її тиск і частоту. 

2) За відсутності центрального ціанозу та дихальних розладів викласти дитину на грудну 

клітку матері, забезпечивши контакт шкіра-до-шкіри, накрити теплою пелюшкою і ковдрою 

і забезпечити спостереження (кожні 15 хвилин оцінювати адекватність самостійного 

дихання, ЧСС і наявність центрального ціанозу). 

 Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину і відсутнє або неадекватне самостійне дихання 

продовжити ШВЛ протягом наступних 30 секунд 

 Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину, наявне адекватне самостійне дихання, однак 

після припинення ШВЛ з’явився центральний ціаноз або дихальні розлади: 

1) призначити вільний потік кисню за допомогою кисневої трубки, спрямовуючи 

його до носа дитини (швидкість не повинна перевищувати 5 літрів за хвилину). 

2) Перевести дитину у відділення інтенсивної терапії. 

 Якщо ЧСС менше 100, але більше 60 за 1 хвилину незалежно від характеру дихання 

продовжувати ШВЛ. 

 Якщо ЧСС менше 60 за хвилину: 

1) негайно розпочати непрямий масаж серця з частотою 90 компресій за хвилину, 

2) продовжувати ШВЛ 100% киснем з частотою 30 за хвилину. 

 Якщо ЧСС менше 60 за хвилину після 30 секунд непрямого масажу серця і ШВЛ: 

1) інтубувати трахею і ввести 0,01% розчин адреналіну ендотрахеально. 

2) продовжувати ШВЛ 100% киснем з частотою 30 за хвилину паралельно з 

непрямим масажем  серця. 

3) у разі збереження брадикардії через 30 секунд після введення адреналіну 

ендотрахеально катетеризувати вену пуповини та ввести адреналін внутрішньовенно (через 3 

хвилини після першого введення). 

Техніка проведення непрямого масажу серця 



 

► Використовують метод великих пальців – на грудину натискають подушечками двох 

великих пальців, водночас решта пальців обох рук підтримують спину дитини або метод 

двох пальців – на грудину натискають кінчиками двох пальців однієї руки (другого і 

третього або третього і четвертого), а друга рука підтримує спину. 

► Виконують масаж серця, натискаючи на нижню третину грудини, ця ділянка знаходиться 

відразу під умовною лінією, що з’єднує соски дитини. 

► Натискування здійснюють перпендикулярно до поверхні грудної клітки. 

► Глибина натискувань становить одну третину передньо-заднього  розміру грудної клітки. 

► Частота натискувань становить 90 за хвилину. 

► Важливо координувати непрямий масаж серця та ШВЛ: після кожних 3-х натискувань на 

грудину роблять паузу для проведення вентиляції. За 2 секунди потрібно 3 рази натиснути на 

грудину і провести 1 вентиляцію. 

Показання до інтубації трахеї на будь-якому з етапів первинної реанімації: 

Абсолютні: 

◊ необхідність відсмоктати меконій з трахеї, 

◊ наявність діафрагмальної кили у дитини. 

 

Відносні: 

◊ вентиляція мішком і маскою неефективна або довготривала, 

◊ необхідність вводити ліки ендотрахеальним шляхом, 

◊ народження дитини з екстремально малою масою тіла (менше 1000 г). 

 

ЗАСТОСУВАНЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ   

 адреналін  

 Показання: 

           1) ЧСС менше ніж 60 уд./хв. після  30 сек. проведення непрямого масажу серця і ШВЛ 

100% киснем, 

      2) асистолія. 

Готують 0,01% розчин адреналіну (до 1 мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлоріду 

додають 9 мл фізіологічного розчину) 

 Доза  внутрішньовенна– 0,1-0,3 мл/кг, ендотрахеальна – 0,3-1,0 мл/кг.  

 Розчин адреналіну вводять швидко.   

 За відсутності ефекту введення адреналіну повторюють кожні 3-5 хв. 

 

фізіологічний розчин 

 Показання: гіповолемія (симптоми гіповолемії – блідість, слабке наповнення пульсу і 

відсутність ознак поліпшення кровообігу, незважаючи на всі реанімаційні заходи).  

 Препарат: 0,9 % розчин натрію хлориду.  

 Доза – 10 мл/кг.  

 Шлях введення – внутрішньовенно повільно, протягом  

 5-10 хв.  

натрію гідрокарбонат  

 Показання: імовірний або доведений тяжкий метаболічний ацидоз під час тривалої 

реанімації.  

 Концентрація розчину – 4,2 % або 0,5 мекв/мл.  

 Доза – 4 мл/кг або 2 мекв/кг.  

 Шлях введення – у вену пуповини.  

 Швидкість введення – повільно, не швидше,  

 ніж 2 мл/кг/хв.  

 Розчин натрію гідрокарбонату не можна вводити доти, поки не налагоджені ефективні 

вентиляція легень і перфузія тканин новонародженого.  



налоксону гідрохлорид  

 Показання: значне пригнічення дихання у новонародженого після відновлення 

нормальної ЧСС і кольору шкіри на фоні ШВЛ за умови уведення наркотичних анальгетиків 

(опіоїдів) матері з метою знеболення пологів протягом останніх 4 годин до народження 

дитини. 

 Концентрація розчину – 1,0 мг/мл. 

 Доза – 0,1 мг/кг. 

 Шляхи введення – переважно внутрішньовенний, можливо внутрішньом’язовий, 

ендотрахеальний - неефективно.  

          Протипоказання: не можна призначати дитині від матері з підозрою на наркотичну 

залежність (може спричинити виникнення судом у дитини). 

          Налоксон не є антагоністом інших препаратів, що можуть пригнічувати дихання 

дитини  за умови їх призначення матері (анестетиків, магнію сульфату, ненаркотичних 

анальгетиків). 

 

Реанімацію новонародженого можна припинити, якщо незважаючи на своєчасне, 

правильне і повне виконання всіх заходів, у дитини відсутня серцева діяльність протягом 

щонайменше 10 хвилин. 

Критерії успішного закінчення первинної реанімації новонародженого: 

 встановлення самостійного дихання і нормалізація ЧСС 100 і більше ударів за 

хвилину або 

 досягнення стабільних показників ЧСС 100 і більше ударів за хвилину протягом 

мінімум 5 хвилин незалежно від наявності самостійного дихання і центрального ціанозу (в 

цьому випадку дитину переводять у відділення інтенсивної терапії на ШВЛ мішком через 

ендотрахеальну трубку). 

Післяреанімаційна допомога 

новонародженим, яким проводили тривалу або повну реанімацію 

 

1. Переведення у відділення інтенсивної терапії. 

2. Забезпечення теплового захисту дитини для підтримання нормальної температури тіла 

новонародженого. 

3. Клініко-лабораторний моніторинг (температура тіла, ЧД, ЧСС, колір шкіри, діурез, 

сатурація кисню, АТ, КОС, загальний аналіз крові, глюкоза крові). 

4. Забезпечення судинного доступу. 

5. Респіраторна підтримка згідно ступеню дихальних розладів. 

6. Відтерміновування ентерального харчування і призначення на перші 12-24 години життя 

лише інфузії 10% розчину глюкози з розрахунку 60-80 мл/кг/добу. За умови зростання 

діурезу щоденно збільшують добовий об’єм рідини на 10-20 мл/кг згідно з добовою 

потребою. 

7. Корекція лабораторно підтверджених порушень, підтримуючи: 

 рівень глюкози в крові у межах 2,8-5,5 ммоль/л, 

 рівень загального кальцію – 1,75-2,73 ммоль/л, 

 рівень натрію – 134-146 ммоль/л, 

 рівень калію – 3,0-7,0 ммоль/л. 

8. Забезпечення стабільної гемодинаміки (ЧСС- 110-160 за хвилину, САТ вище рівня, що 

відповідає ГВ). 
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5. Оцінювання стану новонародженого за шкалою Апгар. 

6. Класифікація гіпоксії плода та асфіксії новонародженого. 

7. Критерії ступеню важкості асфіксії. 

8. Стадії неонатальної енцефалопатії. 

9. Прояви синдрому полі органної недостатності при асфіксії. 

10. Заходи після народження дитини та визначення необхідності у проведення реанімації у 

дітей,  які народились після вилиття чистих навколо плодових вод.      

11.Заходи після народження дитини та визначення необхідності у проведення реанімації у 

дітей, які народились після вилиття  навколо плодових вод, забруднених меконієм. 

12. Початкові кроки допомоги новонародженим, які народились у стані асфіксії після 

вилиття чистих навколо плодових вод.      

13. Початкові кроки допомоги новонародженим, які народились у стані асфіксії після 

вилиття  навколо плодових вод, забруднених меконієм. 

14. Правила забезпечення прохідності дихальних шляхів. 

15. Правила проведення непрямого масажу серця. 

16. Алгоритм подальших дій після 30 секунд вентиляції мішком і маскою: 

- Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину і наявне адекватне самостійне дихання. 

- Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину і відсутнє або неадекватне самостійне дихання . 

- Якщо ЧСС більше 100 за 1 хвилину, наявне адекватне самостійне дихання, однак 

після припинення ШВЛ з’явився центральний ціаноз або дихальні розлади. 

- Якщо ЧСС менше 100, але більше 60 за 1 хвилину  

- Якщо ЧСС менше 60 за хвилину.  

17. Показання до інкубації трахеї. 

18. Застосування лікарських засобів: адреналіну, гідрокарбонату натрію, засобів 

нормалізують об’єм крові, налоксону гідрохлориду (показання, доза, шляхи введення, 

протипоказання). 

19. Після реанімаційна допомога.  
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1. Конкретні цілі: 

- Визначати етіологічні та патогенетичні   та фактори ризику внутрішньоутробних інфекції 

новонародженого; 

- Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину внутрішньоутробних інфекцій 

новонародженого 

- Визначати особливості перебігу та ступеню важкості окремих внутрішньоутробних інфекції  

новонародженого; 

- Складати план обстеження при  внутрішньоутробних інфекціях новонародженого та 

аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень: загально клінічного аналізу 

крові, лейкоцитарного індексу, біохімічного аналізу крові, С-реактивного протеїну, 

полімеразної ланцюгової реакції, бактеріологічного дослідження, імуноферментного аналізу; 

- Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики 

внутрішньоутробних інфекцій; 

- Проводити диференціальну діагностику внутрішньоутробних інфекцій за асфіксією, 

синдромом дихальних розладів та іншими захворюваннями; 

- Здійснювати прогноз життя при внутрішньоутробних інфекціях новонародженого; 

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

2. Базовий рівень підготовки 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навички 

 

Біохімія 

 Норми біохімічних показників у новонароджених дітей. 

Мікробіологія  Характеристика збудників, які викликають 

внутрішньоутробні інфекції  

Фармакологія Фармакологічні особливості антибіотиків та противірусних 

препаратів 

Інфекційні хвороби Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та 

профілактика інфекційних захворювань, що викликають 

TORCH-збудники 

Акушерство і 

гінекологія 

Особливості перебігу інфекційних захворювань у вагітних. 

Запальні захворювання жіночих статевих органів. 

3. Організація змісту навчального матеріалу 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНІ ІНФЕКЦІЇ (ВУІ) – це захворювання, які виникають 

внаслідок внутрішньоутробного антенатального або інтранатального інфікування плода 

вірусами, бактеріями та іншими мікроорганізмами, і можуть проявлятися як при народженні 

так і через деякий час. 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНЕ ІНФІКУВАННЯ – внутрішньоутробне проникнення до 

плода мікроорганізмів, при якому не виявляються ознаки інфекційної хвороби. 

За даними літератури, інфікованими народжується не менше 10% дітей, частота 

клінічної маніфестації коливається в діапазоні від 5% до 50%. 

  ВРОДЖЕНА ІНФЕКЦІЯ – інфекційне захворювання, при якому інфікування і 

клінічна маніфестація відбулися внутрішньоутробно. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ 

 В останні роки відмічається прогресуюче зростання частоти даної патології , що 

пов’язано з широким використанням сучасних методів діагностики, з одного боку, а також 

збільшенням числа інфікованих жінок фертильного віку внаслідок дії різних екзо- та 

ендогенних факторів, які зумовлюють зниження імунного захисту, з іншого. 

  В структурі перинатальної смертності ВУІ становлять 25%. 



 Трансплацентарне інфікування плода – можлива причина біля 80% вроджених вад 

розвитку, які складають третину випадків смерті серед дітей першого року. 

 Після перенесеної ВУІ нерідко зберігається постійна персистенція збудника в 

організмі людини з формуванням латентної інфекції, яка супроводжується ураженням 

нервової системи, розвитком хронічної патології, системних захворювань сполучної 

тканини, призводить до інвалідності з дитинства.  

 

ЕТІОЛОГІЯ 

Серед багатьох мікроорганізмів, здатних викликати захворювання у людини, лише 

певні представники здатні уражати плід та новонародженого. Саме ці перинатальні патогени 

об’єднані в групу TORCH. Цей термін, запропонований А. Namias у 1971 р., поєднує 

патологію, що виникає внаслідок інфікування цими збудниками, не дивлячись на різницю в 

структурі та властивостях. 

 

T  Toxoplasmosis  токсоплазмоз  

O  Others  

інші інфекції, з яких вважаються абсолютно доведеними: 

хламідіоз, сифіліс, гепатити А і В, С, гонококова інфекція, 

лістеріоз  

R  Rubella  краснуха  

C  Cytomegalia  цитомегаловірусна інфекція  

H  Herpes Symplex  герповірусна інфекція  

 

Загальна характеристика TORCH- інфекції 

 У дорослих захворювання мають тенденцію до субклінічного перебігу.  

 Не дивлячись на наявність Ig G, може відбуватися активація латентної інфекції. В 

таких випадках спостерігається менш інтенсивне інфікування плода.  

 Збудники TORCH звичайно викликають захворювання, що клінічно не 

диференціюються і діагностуються лише серологічним методом.  

 Вроджені інфекції призводять до раннього утворення Ig M у плода.  

 Збудники TORCH характеризуються тропізмом до певних органів та систем (очі, 

ЦНС, серце та РЕС).  

ФАКТОРИ, ЯКИ ВИЗНАЧАЮТЬ ХАРАКТЕР УРАЖЕННЯ ПРИ ВУІ 

 Термін інфікування.  

 Шлях інфікування.  

 Тип збудника.  

 Тип материнської інфекції (найбільш небезпечна первинна інфекція).  

 Стан імунної системи матері в момент інфікування.  

 Тривалість контакту з плодом.  

 Ступінь зрілості та ураження плаценти.  

 Поєднання збудників.  

ЗАЛЕЖНІСТЬ ХАРАТЕРУ УРАЖЕННЯ ВІД ТЕРМІНУ ГЕСТАЦІЇ 

Тип 

ураження 

Строк 

гестації 
Наслідки 

Бластопатії 0-14 день  

Загибель зародка. 

Позаматкова вагітність. 

Викидень. 

Вади розвитку з порушенням формування осі зародка 

(симетричні, асиметричні і не повністю розділені близнюки, 



циклопія, аплазія нирок).  

Ембріопатії  
15-75 

день  

Вади розвитку на органному  рівні (справжні вади). 

Викидень.  

Ранні 

фетопатії  

76-180 

день  

Розвиток генералізованої запальної реакції з переважанням 

альтеративного і ексудативного компонентів з наступними 

фіброзно-склеротичними деформаціями органів (несправжні 

вади). 

Можливе переривання вагітності.  

Пізні 

фетопатії  

181-280 

день  

Розвиток маніфестної запальної реакції з ураженням різних 

органів і систем (гепатит, енцефаліт, тромбоцитопенія, 

пневмонія). 

Несправжні вади розвитку (гідроцефалія, гідронефроз).  

 

ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ ЗБУДНИКА ВІД МАТЕРІ ДО ПЛОДА 

 Гематогенний (трансплацентарний).  

 Через навколоплідні води: внаслідок висхідного (з піхви), низхідного (з маткових 

труб) або трансмембрального (через плодові оболонки, наприклад при ендометриті) їх 

інфікування.  

 Контамінаційний (під час проходження через інфіковані пологові шляхи).  

ФАКТОРИ РИЗИКУ ВУІ (З БОКУ МАТЕРІ) 

 Обтяжений акушерсько-гінекологічний анамнез (спонтанні аборти, 

мертвонародження, невиношування вагітності, народжування дітей з вадами розвитку, 

безпліддя).  

 Патологічний перебіг вагітності та пологів (загроза переривання, відшарування 

плаценти, передчасне відходження навколоплідних вод,  тривалий безводний період, 

багатоводдя, передчасні пологи).  

 Захворювання сечостатевої системи (ерозія шийки матки, ендоцервіцит, кольпіт, 

вульвовагініт, аднексит, сальпінгіт, інфекції сечовивідних шляхів).  

 Інфекційні захворювання під час вагітності.  

 Гемотрансфузії.  

ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ ТОRСН-ІНФЕКЦІЇ У ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ 

Обстеження жінки до запліднення. 

 За відсутності клінічних проявів інфекційної хвороби – скринінг дослідження ІgG 

(метод ІФА) на ТОRСH-інфекції:  

 негативний результат свідчить не тільки про те, що жінка не інфікована, але й про 

відсутність специфічного  імунного захисту. Тому під час вагітності існує ризик розвитку 

первинного інфікування і розвитку ВУІ, що потребує планового дослідження специфічних 

ІgG напередодні запліднення,  

 виявлення ІgG свідчить про інфікування жінки. За умови наявності клінічних ознак 

запалення протягом останніх 2 місяців та високого титру ІgG визначити рівень ІgМ, ДНК 

інфекції методом ПЛР. Позитивний результат свідчить про активний інфекційний процес, 

що потребує специфічного лікування. Відсутність позитивного титру ІgМ і відповідні данні 

ПЛР дозволяють запліднення. 

 

Обстеження вагітної із групи ризику.  

 збір анамнезу (вік вагітної та її партнера, спадковість, соматичний та акушерсько-

гінекологічний анамнез, наявність хронічних запальних захворювань сечостатевої системи 

та ін.).  



 УЗД (наприкінці 1 триместру, у 2 триместрі – 16 і 22 тижні, в 3 триместрі – 32-33 і 36-

38 тижнів). Ознаки ВУІ у 2 триместрі: структурні дефекти у плода, багатоводдя, плацентарна 

недостатність.  

 визначення в крові специфічних ІgG. При негативному результаті є ризик первинного 

інфікування, що потребує серологічного обстеження (ІgG, ІgМ) в кожному триместрі. 

Виявлення ІgG свідчить про інфікування жінки. Наявність клінічних даних потребує 

виключення активного інфекційного процесу за допомогою ІgМ і ПЛР – при позитивному 

результаті – активне лікування або переривання вагітності. Латентний перебіг інфекції, 

відсутність клінічних і лабораторних даних рецидиву захворювання не потребує лікування.  

 

Визначення стадії захворювання шляхом виявлення антитіл класів Ig G, Ig A, Ig M 

 

Стадія захворювання  Класи антитіл  

Гостра  Послідовні прояви: 

Ig M (через 5-7 днів після інфікування), 

Ig A (через 2 тижні),  

Ig G (через 3-4 тижні)  

Хронічна  Ig A, Ig M  

Рецидив та реінфекція  Ig А, Ig М, Ig G з можливим їх збільшенням  

Стан після реконвалесценції 

(латентний перебіг)  

Ig G  

 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ВУІ (З БОКУ ДИТИНИ) 

 Внутрішньоутробна гіпотрофія.  

 Вади розвитку або стигми дизембріогенезу.  

 Гепатоспленомегалія.  

 Мікро- або гідроцефалія.  

 Шкірні екзантеми при народженні.  

 Рання і тривала жовтяниця.  

 Лихоманка в першу добу життя.  

 Неврологічні розлади.  

 Кон’юнктивіт.  

 „Запальні‖ зміни у клінічному аналізі крові (анемія, лейкопенія або лейкоцитоз, 

лімфоцитоз, моноцитоз, еритробластоз, тромбоцитопенія).  

 Характерні зміни на нейросонограмі (кісти, кальцифікати мозку).  

 

КРИТЕРІЇ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТОRСН-ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ 

 Відсутність ІgG в пуповинній сироватці або сироватці крові новонародженого 

виключає вроджену інфекцію, в той же час наявність може означати пасивне перенесення від 

матері.  

 Більший ніж у матері рівень ІgG може свідчити про вроджену інфекцію. Показане 

дослідження на ІgМ та ПЛР.  

 Високий титр ІgG у динаміці у дітей віком 6-12 тижнів життя підтверджує діагноз 

ВУІ, що є показанням для проведення ПЛР.  

 Якщо протягом перших шести місяців життя рівень ІgG знижується, вроджена 

інфекція виключається.  

 Тривалий низький рівень ІgG свідчить про латентну інфекцію. При наявності 

клінічних даних показане дослідження імунітету. 



 Наявність ІgМ в сироватці крові або позитивна ПЛР у новонародженого характерні 

для первинної інфекції.  

Захворювання 

Збудник 

Шляхи та ризик 

інфікування 

         Неонатальна хвороба 

          Пізні ускладнення 

              Вади розвитку 

           Лікування 

Цитомегалія; 

Cytomegalovirus – 

ДНК-вірус, 

належить до групи 

Herpesviridae; 

трансплацентарний 

(0,5-2%), висхідний 

або під час 

проходження через 

пологові шляхи у 

випадках 

контамінації шийки 

матки СМV(40-

60%). 

 

Недоношеність, ЗВУР, жовтяниця, 

тромбоцитопенічна пурпура, 

гепатоспленомегалія, хоріоретиніт, 

пневмонія, менінгоенцефаліт, дрібні 

церебральні кальцифікати навколо 

шлуночків,  інтерстиціальний нефрит. 

Пізні ускладнення: сенсорно-

невральна глухота,  атрофія зорового 

нерва, порушення пізнавальних і 

моторних функцій, дефекти розвитку 

зубів, пневмосклероз, нефротичний 

синдром, цироз печінки, бактеріальні 

супенінфекції. 

Вроджені вади: мікроцефалія, 

поренцефалія, мікрогирія, 

паравентрикулярні кісти, атрезія 

жовчних шляхів, полікістоз нирок , 

вади серця, пахвинні грижі. 

- Ганцикловір (у 10-15 разів 

активність вище за ацикловір, але 

має мієлотоксичність) 5-7,5 мг/кг 

на добу внутрішньовенно 2-3 тижні 

(новонародженим у зв’язку з 

високою токсичністю звичайно не 

призначають). 

- Імуноглобілін Cytotect 

(Німеччина) – анти-ЦМВ IgG  

2 мл/кг на добу внутрішньовенно 

через день 3-5 введень. 

- Імуноглобулін 

антицитомегаловірусний людський 

рідкий (Україна) 

0,5 мл/кг внутрішньом’язово 1 раз 

на добу 2-3 дні.  

Віферон 1 (а-інтерферон150000 ОД 

+ Vit  Е – 2,5 мг +  Vit С – 15 мг) 

ректально 2 рази на день 5 днів; 2-3 

курси із 5-денними перервами. 

Герпес-інфекція; 

Herpes simplex virus, 

ДНК-вірус, 

переважно ІІ типу 

(геніальний); 

Гематогенний (5%), 

Висхідний або під 

час проходження  

пологових 

шляхів(50%). 

Дисемінована форма: недоношеність, 

пневмонія, хоріоретиніт, енцефаліт з 

церебральними кальцифікатами, 

геморагічний синдром, жовтяниця, 

гепатоспленомегалія. 

Переважне ураження ЦНС 

(менінгоенцефаліт): судоми, 

гіпертермія, респіраторний дистрес, 

ДВЗ-синдром. 

Герпетичне ураження шкіри, очей і 

рота: везикульозний висип, 

кератокон’юнктивіт, хоріоретиніт. 

стоматит. 

Пізні ускладнення: мікроцефалія, 

гідроцефалія, хоріоретиніт, сліпота, 

енцефалопатія.   

Вроджені вади: мікроцефалія, 

мікрофтальмія, гіпоплазія кінцівок. 

- Ацикловір – синтетичний 

нуклеозит (ациклічний аналог 

гуаніну) 10-15 мг/кг кожні 8 год. 

внутрішньовенно крапельно 10-14 

днів. 

Імуноглобулін протигерпетичний 

людський рідкий в/м в добовій дозі 

0,5 мл/кг 3 рази з інтервалом 2-3 

доби. 

Віферон 1 (а-інтерферон150000 ОД 

+ Vit  Е – 2,5 мг +  Vit С – 15 мг) 

ректально 2 рази на день 5 днів; 2-3 

курси із 5-денними перервами 

Краснуха; 

РНК-вірус; 

гематогенний. 

1-8 тиж – 54% 

9-12 тиж – 34% 

12-24 тиж - 10-20% 

 

ЗВУР, тромбоцитопенічна пурпура, 

менінгоенцефаліт, гепатит з 

жовтяницею, гепатоспленомегалією, 

інтерстиціальна пневмонія, 

міокардит, остеїт, іридоцикліт. 

Пізні ускладнення: затримка зросту, 

хронічна екзантема, рецидивуюча 

пневмонія, затримка психомоторного 

Симптоматичне лікування. 



розвитку, глухота, катаракта, 

глаукома, цукровий діабет. 

Вроджені вади: тріада Грега – вади 

ока (катаракта, глаукома, 

мікрофтальмія), серця (ВАП, стеноз 

легеневой артерії, аорти, дефекти 

перетинок), глухота 

Лістеріоз; 

Lysteria 

monocytogenes – 

грампозитивна 

аеробна паличка; 

гематогенний, може 

бути висхідний або 

інтранатальний у 

разі проникнення 

лістерії з кишечника 

у піхву. 

Рання форма (гранульоматозно-

септична): кардіо-респіраторний 

дистрес, жовтяниця, плямисто-

папульозний висип на спині, животі, 

ніжках, білуваті вузлики на задній 

стінці глотки, кон’юнктивіт, 

гепатомегалія, ураження ЦНС. 

Пізня форма (7-21 день життя): 

менінгіт, діарея, лімфаденопатія, 

сепсис. 

Пізні ускладнення: гідроцефалія, 

енцефалопатія. 

Вроджені вади: не характерні. 

- Ампіцилін – 200 мг/кг. 

- Гентаміцин – 5 мг/кг. 

 

Сифіліс; 

бліда трепонема; 

трансплацентарний 

гематогенний та під 

час пологів. 

Первинний 70-100% 

латентний – 30% 

Рання форма: недоношеність, ЗВУР, 

риніт, сифілітична пухирчатка 

(везикульозно-бульозне ураження 

долонь та підошов), 

гепатоспленомегалія, пневмонія, 

хоріоретиніт, ураження кісток. Пізні 

ускладнення: інфільтрати Гохзінгера, 

нефрозонефрит, остеохондрит, 

анемія, гепатоспленомегалія, тріада 

Гетчинсона (паренхіматозний 

кератит, глухота, дистрофія зубів), 

сідлоподібний ніс, шаблеподібні 

гомілки, нейросифіліс.  

Вроджені вади не характерні.  

Бензилпеніцилін натрію 100000 

ОД/кг на добу  внутрішньом’язово 

кожні 4 години протягом 10 днів.  

Хламідіоз; 

Chlamidia 

trachomatis 

внутрішньоклітинни

й паразит; 

висхідний та 

контамінаційний в 

пологах. 

 

Гнійний кон’юнктивіт (інкубаційний 

період 5-14 днів, при передчасному 

вилитті вод – менше), 

інтерстиціальна пневмонія (через 5-

12 тижнів після народження), у 

деяких випадках – назофарингіт, 

отит.Пізні ускладнення: 

дакріоцистит, бронхіальна астма. 

Вроджені вади не характерні. 

 

- Еритроміцин – 50 мг/кг 2-3 тижні. 

- Азітроміцин – 10 мг/кг (1-3 доба), 

5 мг/кг (4-7 доба)  

Токсоплазмоз; 

Toxoplasma gondii – 

внутрішньоклітинни

й паразит; 

гематогенний  

трансплацентарний. 

1 триместр – 14% 

2 триместр – 29% 

Гострий – субферилітет, 

лімфаденопатія, гепатоспленомегалія, 

жовтяниця, макулопапульозна 

екзантема, тромбоцитопенічна 

пурпура, діарея, міокардит, нефрит, 

анемія. Підгострий – домінують 

ознаки енцефаліту. Хронічний 

(найчастіше зустрічається) -  

- Піриметамін – 1 мг/кг на добу. 

- Сульфадімезин – 0,1 г/кг на добу. 

 - Лейковорин – по 5-10 мг 3 рази 

на тиждень. 

Цикл терапії 5-7 днів. Курс – 3 

цикли з інтервалом 7-14 днів. 



3 триместр – 59% гідроцефалія, кальцифікати 

головного мозку, судоми, 

хоріоретиніт, атрофія зорового нерву. 

Пізні ускладнення: енцефалопатія з 

олігофренією, гідроцефалія, 

епісиндром, глухота, сліпота. 

Вроджені вади: гідроцефалія, 

мікрофтальмія 

Вірусний гепатит 

В; 

гематогенний, але 

можливий 

контамінаційний. 

ІІІ триместр гострий 

процес – 60%, 

хронічний процес – 

80-90% 

Недоношеність, ЗВУР, гострий, 

підгострий або хронічний гепатит 

звичайно  з 2-3 місяца життя,  

анорексія, зниження маси тіла, діарея, 

лихоманка, жовтяниця, 

гепатоспленомегалія, збільшення 

живота, світлий кал, темна сеча. Пізні 

ускладнення: цироз печінки, затримка 

психомоторного розвитку. Вроджені 

вади: атрезія жовчовивідних проток. 

Специфічної терапії не має.  Якщо 

дитина народжується від HBsAg-

позитивної матері показано 

введення специфічного 

імуноглобуліну і вакцини не 

пізніше першого тижня життя у 

різні ділянки тіла. Віферон 1 (а-

інтерферон150000 ОД + Vit  Е – 2,5 

мг +  Vit С – 15 мг) ректально 2 

рази на день 5 днів; 2-3 курси із 5-

денними перервами 

Гонорея; 

Neisseria gonorrhea –

аеробний грам 

негативний кок, 

Висхідний та 

контамінаційний у 

пологах (30%). 

Бленорея новонароджених: рясні 

гнійні виділення з очей на 2-12 добу 

життя. Можливі ураження глотки, 

прямої кишки, лихоманка, артрити, 

менінгіт, сепсис. 

-Бензіленіціллін 100000 од/кг на 

добу, 

- цефтріаксон 25-50 мг/кг на добу. 

СНІД; 

ВІЛ належить до 

родини ретровірусів 

роду лентивірусів; 

трансплацентарний 

гематогенний, під 

час пологів. 

Недоношеність, ЗВУР. неврологічні і 

метаболічні порушення 

(метаболічний ацидоз, гіпоглікемія). 

Перші ознаки захворювання звичайно 

виявляються з 3-9 місяця життя – 

лімфаденопатія, гепатоспленомегалія, 

недостатній приріст маси тіла, 

енцефалопатія, бактеріальні 

суперінфекції у вигляді гнійного 

отиту, пневмонії, сепсису. Із 

опортуністичних інфекцій найчастіше 

розвивається пневмоцистна 

пневмонія. Для ВІЛ-інфікований 

дітей характерним є розвиток мікозів, 

особливо кандидоз слизової оболонки 

порожнини рота. 

Новонародженим від ВІЛ-

інфікованих матерів призначають 

сироп зидовудину 4 мг/кг двічі на 

добу протягом 7 днів або 4 тижнів 

(якщо мати отримувала АРТ 

профілактику менше 4 тижнів)  

через 8 годин після народження. 

Недоношеним препарат 

призначають у дозі 1,5 мг/кг в/в 

або 2 мг/кг всередину.Новона-

родженим від ВІЛ-інфікованих 

матерів, статус яких був 

встановлений під час пологів, 

призначають сироп зидовудину 4 

мг/кг + ламівудин 2 мг/кг протягом 

4 тижнів + невірапін 2 мг/кг 

одноразово у перші 48-72 години 

життя. 

Лікування і  профілактика  TORCH-інфекцій в антенатальний період 

1. Преконцепційна профілактика – обстеження жінки до вагітності з метою визначення 

антитіл до збудників TORCH-інфекції. 

2. Обстеження і лікування вагітних у випадку виявлення інфекційних захворювань.  

При доведеному токсоплазмозі в І триместрі вагітності призначають місячний курс 

спіраміціну (2 г на добу), що значно знижує частоту інфікування. В ІІ - ІІІ триместрі жінці з 

первинно виявленим токсоплазмозом призначають 3-4-х тижневий курс хлоридину (1-й день 



– 50 мг, потім – 25 мг на добу) у комбінації із сульфадимезином (4 мг на добу) і фолієвою 

кислотою. Лікування припиняють за 3 тижні до пологів. 

При геніальному герпесі доцільне розродження шляхом кесарського розтину 

У разі виявлення хламідіозу вагітній призначають по 500 мг еритроміцину 4 рази на день 

ентерально протягом тижня. ЇЇ сексуальному партнеру – 500 мг тетрациклін 4 рази на день 

або доксицикліну гідрохлорид по 100 мг 2 рази на день 7 днів. 

При гонореї вагітній та її чоловіку призначають пеніцилін, цефтріаксон або еритроміцин. 

3. Проведення профілактичних щеплень серонегативним жінкам. 

4. Просвітні і соціальні заходи, спрямовані на зниження рівня захворюваності, що 

передаються статевим шляхом. 

5. Дотримання в період вагітності санітарно-гігієнічних правил. 

6. Роз’яснення вагітним шляхів передачі інфекцій, у тому числі від домашніх тварин. 

7. Диспансерне спостереження вагітних у жіночий консультації з І триместру вагітності, 

скринінг на сифіліс, ВІЛ-інфекцію й інші TORCH-інфекції за потребою.  

 

Рекомендована література: 

 

6. Тяжка О.В., Крамарєв С.О., Петренко В.І. Педіатрія: підручник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. проф.. О.В. Тяжкої // Видання 3-

тє. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1136 с. 

7. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т1. – К,2013. – 

1040 с. 

8. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т2. – К,2013. – 

1024 с. 

9. Прохоров Е.В., Островский И.М. Алгоритмы дифференциальной диагностики в педиатрии: 

издание второе, дополненное. – Донецк: Норд-Пресс, 2011. – 30 с. 

10. Невідкладна педіатрія: Навч. Посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко 

Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

Контрольні питання: 

1. Визначення поняття внутрішньоутробних інфекцій (ВУІ), внутрішньоутробного 

інфікування, вроджених інфекцій. 

2. Поняття TORCH-інфекції. 

3. Загальна характеристика TORCH-інфекції. 

4. Фактори ризику, що визначають характер ураження при ВУІ. 

5. Залежність характеру ВУІ від терміну інфікування. 

6. Шляхи інфікування. 

7. Фактори ризику ВУІ з боку матері. 

8. Методи діагностики TORCH-інфекції у жінок фертильного віку до запліднення. 

9. План обстеження вагітних із групи ризику. 

10. Визначення стадії інфекційного процесу шляхом дослідження антитіл. 

11. Фактори ризику ВУІ з боку дитини. 

12. Критерії серологічної діагностики ВУІ у новонароджених. 

13. Шляхи інфікування, клінічні прояви та специфічне лікування при цитомегалії. 

14. Шляхи інфікування, клінічні прояви та специфічне лікування при герпесвірусній інфекції, 

краснусі, токсоплазмозі, хламідіозі. 

15. Шляхи інфікування, клінічні прояви та специфічне лікування при гонореї. 

16. Шляхи інфікування, клінічні прояви та специфічне лікування при СНІД. 

17. Шляхи інфікування, клінічні прояви та специфічне лікування при вірусному гепатиті В. 
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1. Актуальність теми. 

Гіпоталамо-гіпофарно-надниркова система відіграє важливу роль в пристосувальних 

реакціях організму, підтримуючи постійний гомеостаз та стійкість організму до зовнішніх та 

внутрішніх впливів. 

Гіпоталамо-гіпофізарна система є однією з найважливіших ланок у регуляції та контролі 

функцій ендокринних залоз. Гіпоталамо-гіпофізарні порушення є причиною виникнення 

патологічних процесів в організмі і розвитку багатьох ендокринних і обмінних захворювань. 

Ожиріння належить до одного з найбільш поширених захворювань обміну речовин у 

дітей. Постійне зростання кількості людей, в тому числі дітей, з ожирінням, значна роль у 

виникненні багатьох тяжких ускладнень поставили його у ряд важливих соціальних та 

загальномедичних проблем. 

Патологія статевого розвитку та статевого формування являє собою складну проблему 

дитячої ендокринології. Завдяки сучасним методам обстеження виявилася можливість 

оцінити динаміку становлення статевої функції дитини, її нейроендокринну регуляцію, 

вивчити патогенетичні механізми розладів статевого розвитку у дітей. 

Рання діагностика вродженої патології статевого формування, набутий досвід 

гормонального лікування та пластичної хірургії дозволяють в ранньому віці визначити 

паспортну стать, своєчасно здійснити коригуючу та гормональну терапію і сприяють 

соціальній адаптації хворих в суспільстві. 

Важливість даних проблем обгрунтовує необхідність їх поглибленого вивчення. 

 

2. Конкретні цілі: 

- оволодіти технікою збирання ендокринологічного анамнезу; провести клінічне обстеження 

дітей 

  з ендокринною патологією; 

- знати гормони гіпофіза, гіпоталамуса, статевих та надниркових залоз, механізм дії; регуляцію 

  функцій ендокринних залоз;  

  - знати особливості етіології та ведучих патогенетичних механізмів порушень росту, різних 

  клінічних форм ожиріння, статевого розвитку у дітей, вроджених порушень статевого 

  диференціювання;  

- засвоїти класифікацію порушень росту, статевого розвитку, ожиріння у дітей, вроджених  

  порушень статевого диференціювання; 

- знати клінічні прояви найбільш поширених форм порушень росту, статевого розвитку, 

ожиріння  

  у дітей  та вроджених порушень статевого диференціювання; 

- визначити ступінь затримки чи прискорення росту, швидкості росту, надлишку та дефіциту 

маси 

  тіла відповідно до віку і статі;  

- розрахувати індекс маси тіла дитині, визначити ступінь ожиріння; 

- визначити «кістковий вік». 

- оцінити статевий розвиток дитини; 

- скласти діагностичний алгоритм та аналізувати результати лабораторно-інструментального 

  обстеження при найбільш поширених клінічних формах затримки росту, ожиріння, 

порушеннях 

  статевого розвитку у дітей та вроджених порушень статевого диференціювання; 

- засвоїти принципи лікування гіпофізарного нанізму, найбільш поширених клінічних форм 

  ожиріння, порушень статевого розвитку та вроджених порушень статевого диференціювання; 

- володіти принципами організації профілактики патології гіпоталамо-гіпофізарної системи, 

  статевих залоз і ожиріння та диспансерного спостереження за дітьми, хворими на дану 

патологію. 

- демонструвати  володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та  

  принципами фахової субординації у педіатрії. 



 

3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх 

      дисциплін 

Отримані навички 

1. Біологія та  

    генетика 

Розуміння значення генетичних факторів для росту і розвитку дитини. 

2. Нормальна  

    анатомія 

Знання анатомічних особливостей гіпоталамуса, гіпофіза, надниркових 

та статевих залоз. 

3. Нормальна  

    фізіологія 

Знання особливостей функціонування гіпоталамуса, гіпофіза, 

надниркових та статевих залоз у дітей у фізіологічних умовах для оцінки 

порушень при патології. Знання фізіологічної дії гормонів; розуміння 

механізмів регуляції та саморегуляції функцій ендокринних залоз, 

регуляції основних фізіологічних процесів у дитячому організмі.  

4. Гістологія Знання гістологічної будови тканин гіпоталамуса, гіпофіза, надниркових 

та статевих залоз у дітей. 

5. Біохімія Знання біосинтезу, секреції, біологічної ролі гормонів, метаболізму на 

периферії, транспорту гормонів у крові, взаємодії з тканинами, їх 

екскреції. Знання біологічної ролі білків, жирів, вуглеводів, ферментів в 

організмі дитини, методів їх визначення. Розуміння сутності процесів 

обміну речовин, їх регуляції, особливостей метаболізму у дітей; ролі 

печінки в обміні речовин. Знання хімічного складу крові, сечі. 

6. Патологічна  

    фізіологія 

Розуміння механізмів порушень при ожирінні та патології гіпоталамо-

гіпофізарної системи, статевих і надниркових залоз, зумовлених 

недостатньою або підвищеною продукцією гормонів, патогенезу 

основних синдромів. Знання компенсаторних механізмів при порушенні 

біосинтезу гормонів та регуляції їх секреції. Визначення ступеня 

важкості процесу, стадії компенсації, наявності та характеру ускладнень. 

7. Патологічна  

    анатомія 

Знання  морфологічних змін в гіпоталамусі, гіпофізі, надниркових, 

статевих залозах, інших органах і системах при розвитку патологічних 

процесів для розуміння функціональних змін при конкретній патології 

ендокринної системи, розробки тактики лікування. 

8. Фармакологія Знання лікарських форм; механізмів дії, властивостей, шляхів введення, 

розподілу, виділення та дозування препаратів для лікування патології 

росту, статевого розвитку, ожиріння у дітей, вроджених порушень 

статевого диференціювання. 

9. Основи догляду за 

    дітьми 

Антропометричні вимірювання дітей; особливості організації догляду за 

дітьми з ендокринною патологією. 

10. Пропедевтика 

      педіатрії 

Знання анатомо-фізіологічних особливостей ендокринної системи у 

дітей різного віку;  семіотики основних порушень росту, статевого 

розвитку, ожиріння. Володіння відповідними методиками збирання 

анамнезу у дитини та її батьків та обстеження дітей з ендокринною 

патологією; оцінювання стану хворого, визначення провідних клінічних 

синдромів, призначення лабораторно-інструментальних досліджень та  

інтерпретації результатів обслідування. 

 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

 

1. Вирішити тести і задачі, представлені в методичних рекомендаціях. 

2. Скласти диференціально-діагностичну таблицю різних клінічних форм затримки росту у  

    дітей. 



3. Скласти схему обстеження дитини 4-х років із затримкою росту (- 3 стандартних 

відхилень). 

4. Розрахувати і оцінити індекс маси тіла у дитини з масою тіла 82 кг і зростом – 170 см. 

5.  Скласти алгоритм лікування ожиріння. 

8. Диференціально-діагностичні критерії гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду і  

    аліментарно-конституційного ожиріння. 

 

4. 1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття:   

 

Термін Визначення 

Карликовість 

(нанізм) 

Синдром затримки росту – (-3) стандартних відхилень (сигми) і < . 

Субнанізм Синдром затримки росту (-2)- (-3) стандартних відхилень (сигми). 

Низькорослість Синдром затримки росту; діагностується при показниках від 3 до 25 

перцентилів (-1 – (-2) стадартних відхилень). 

Гіпофізарний нанізм Розвивається внаслідок первинної недостатності гормону росту (як 

ізольованої, так і в поєднанні з іншими тропними гормонами), 

характеризується пропорційною затримкою росту і розвитку дитини. 

Пангіпопітуїтаризм Недостатність всіх тропних гормонів гіпофіза, що спричинює крім 

затримки росту, порушення функції статевих, надниркових залоз, 

щитоподібної залози.  

Андроїдне ожиріння 

(верхнє, 

абдомінальне) 

Характеризується відкладанням жиру у верхній половині тулуба, на 

животі, обличчі у вигляді вісцерального жиру. 

Гіноїдне ожиріння 

(нижній тип, 

сіднично-стегнове) 

Характеризується розподілом жиру в ділянці сідниць та стегон. 

Індекс маси тіла 

(ІМТ) 

ІМТ=W : H
2
, де W- маса тіла (кг), Н – ріст (м). 

Генетична стать Набір статевих хромосом ХУ та ХХ детермінують генетичну стать. 

Гонадна стать Розвиток повноцінного тестикула або яєчника. 

Інтерсексуалізм 

(гермафродитизм, 

бісексуалізм,) 

Велика група різних за етіологією та патогенезом захворювань, які 

характеризуються невідповідністю фенотипових статевих ознак 

генетичній і гонадній статі дитини). 

Істинний 

інтерсексуалізм 

Вроджене порушення статевого диференціювання, яке характеризується 

наявністю у одного індивідууму двох статевих залоз різної статі або 

гонади змішаного типу (овотестіс). 

Несправжній 

жіночий 

гермафродитизм 

Група захворювань, спільними ознаками для яких є вірилізація зовнішніх 

геніталій, жіноча будова внутрішніх геніталій, наявність жіночих гонад та 

жіночого каріотипу (46, ХХ). 

Несправжній 

чоловічий 

гермафродитизм 

Група захворювань, яка характеризується змішаною будовою зовнішніх та 

(або) внутрішніх геніталій, наявністю чоловічих гонад (або їх рудиментів) 

та в каріотипі У-хромосоми. 

Телархе Збільшення молочних залоз. 

Пубархе Розвиток оволосіння (лобкового та аксилярного). 

Менархе Поява першої менструації. 

Адренархе У дівчаток початок лобкового оволосіння, прискорення росту, посилений 

розвиток скелетної мускулатури, збільшення кількості жирової тканини, 

маси тіла внаслідок підвищення секреції андрогенів наднирковими 

залозами в передпубертатний період. 

Каріотип Набір статевих хромосом. 



 

 



4.2. Теоретичні питання до заняття:  

 

1. Класифікація гіпоталамо-гіпофізармих захворювань. 

2. Діагностика та клініка аденоми гіпофіза. 

3. Етіопатогенез, діагностика, клініка гігантизму та акромегалії. 

4. Етіопатогенез, клініка, діагностика та лікування гіпофізарного нанізму. 

5. Діагностичні критерії нецукрового діабету. 

6. Принципи лікування нецукрового діабету. 

7. Визначте поняття гіпопітуітаризму. 

8. Назвіть клінічні ознаки гіпоталамічного синдрому із дітей. 

9. Принципи лікування гіпоталамічного синдрому. 

10. Етіпатогенез, клініка та лікування адіпозо-генітальної дистрофії. 

11. Етіологія затримки статевого розвитку дітей. 

12. Класифікація порушень статевого розвитку дітей. 

13. Принципи лікування різних форм затримки статевого розвитку. 

14. Класифікація гіпогонадизму. 

15. Диференційна   діагностика   різних форм гіпогонадизму. 

16. Лікування гіпогонадизму. 

17. Уроджені порушення статевої диференціації. 

18. Етіопатогенез, клініка та лікування 

19. Передчасний статевий розвиток. Клініка, діагностика, лікування. 

20. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез ожиріння в дітей. 

21. Класифікація ожиріння. 

22. Клініка та диференційна діагностика ожиріння. 

23. Підходи до лікування ожиріння в дітей. 

24. Профілактика ожиріння в дітей. 

 

4. 3.   Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

 

Студенти повинні:  1) провести клінічне обстеження детей  з порушеннями росту, статевого 

розвитку, ожирінням, вродженими порушеннями статевого диференціювання (опитування, 

огляд, об‖єктивне обстеження) ; 2) вміти інтерпретувати отримані дані; визначати основні 

клінічні  

синдроми; установити попередній диагноз; 3) розробити схему лабораторно-інструментального 

обстеження дітей з різними клінічними формами ожиріння, порушень росту і статевого 

розвитку, вродженими порушеннями статевого диференціювання; інтерпретувати результати; 

4) на підставі даних анамнезу, скарг, об'єктивного та лабораторно-інструментального 

обстеження, проведення диференціальної діагностики обґрунтувати і сформулювати заключний 

клінічний діагноз згідно з класифікацією; 5) призначити і обґрунтувати лікування з 

урахуванням вікових доз препаратів;  

6) вирішувати ситуаційні задачі. 

 

Зміст теми. 

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи 

Гіпоталамо-гіпофізарна система – важлива ланка у регуляції та контролі функції 

ендокринних залоз (табл. 1). Гіпоталамус, як складова проміжного мозку продукує гіпофізотропні 

гормони, як посилюючі (рилізинг-гормони, ліберини), так і пригнічуючі (статини) виділення 

відповідних тропних гормонів гіпофіза. Гіпоталамус перетворює нервові імпульси на гуморальні та 

здійснює контроль функцій аденогіпофіза. 

Класифікація гіпоталамо-гіпофізарних захворювань 

І. Гіпоталамо-аденогіпофізарні захворювання пов'язані з: 

1. порушенням секреції соматотропіну: акромегалія та гігантизм, соматотропна недостатність 



(гіпофізарний нанізм). 

2. порушенням секреції кортикотропіну: хвороба Іценка-Кушинга, гіпоталамічний синдром 

пубертатного періоду. 

3. порушенням секреції пролактину: синдром гіперпролактинемії. 

4. порушенням секреції тиротропіну: пухлини гіпофіза з підвищеною секрецією тиротропіну. 

5. порушенням секреції гонадотропних гормонів: адипозогенітальна дистрофія. 

6. Гіпопітуїтаризм. 

7. Гіпоталамічне ожиріння. 

II.   Гіпоталамо-нейрогіпофізарні захворювання 

1. Недостатність секреції вазопресину: нецукровий діабет. 

2. Синдром надлишкової секреції вазопресину: синдром Пархона. 

Таблиця 1. 

Механізм дії гормонів гіпофіза 

Гормон Механізм дії Орган чи залоза-мішень 

Гормони передньої частки гіпофіза 

Кортикотропін Спричинює розростання, гіпертрофію і 

гіперплазію пучкової та сітчастої зон кори 

наднирникових залоз. Посилює в клітинах кори 

наднирникових залоз синтез глюкокортикоїдів, 

ліполіз, стимулює виділення інсуліну 

інсулінопродукуючими клітинами острівців 

підшлункової залози, стимулює поглинання 

амінокислот та глюкози м'язовою тканиною, 

впливає на механізми пігментації 

Наднирникові залози 

Тиротропін Регулює морфогенез фолікулярного апарату 

щитоподібної залози. Стимулює синтез і 

секрецію гормонів щитоподібною залозою. 

Впливає на вуглеводний та жировий обмін 

Щитоподібна залоза 

Лютропін Основний стимулятор овуляції й утворення 

жовтого тіла в яєчниках .Стимулює ріст 

інтерстиціальних клітин в яєчках, синтез 

естрогенів, прогестинів, гонадальних андрогенів 

Статеві залози 

Гормони проміжної частки гіпофіза 

Фолітропін Прискорює ріст і розвиток оваріальних 

фолікулів, підвищує їх чутливість до дії 

лютропіну. Активує сперматогенез і зумовлює 

проліферацію клітин Сертолі, підвищує 

чутливість клітин Лейдіга до лютропіну 

Статеві залози 

Соматотропін Стимулює ріст і розвиток організму, анаболічні 

процеси, синтез білка, посилює ліполіз, 

глюконеогенез, стимулює секрецію глюкагону, 

підвищує активність ферментів, що руйнують 

інсулін, зменшує кількість інсулінових 

рецепторів 

Соматомедини, різні 

органи та тканини 

Пролактин Впливає на розвиток грудних залоз і лактацію. 

Сприяє дії гонадотропінів. Разом з лютропіном 

підтримує функціонування жовтого тіла й 

утворення прогестерону. Синергіст інших 

гормонів, що впливають на водно-

електролітний обмін. Стимулює анаболічні 

процеси в організмі 

Грудна залоза, статеві 

органи та інші тканини 



Гормони задньої частки гіпофіза 

Вазопресин Регулює осмолярність рідин організму. 

Збільшує реабсорбцію води нирками. Стимулює 

синтез простагландину Е, що знижує 

антидіуретичний ефект вазопресину. Здійснює 

вазопресорну дію 

Дистальні відділи 

канальців нирок, стінки 

артерій, гіпоталамус 

Окситоцин Стимулює скорочення м'язів матки і виділення 

молока з альвеол у протоки грудних залоз. Має 

слабку антидіуретичну дію. Забезпечує 

вазопресорну дію 

Матка. грудні залози, 

нирки, гіпоталамус 

 

ГІГАНТИЗМ – надмірне збільшення довжини тіла та розмірів внутрішніх органів 

порівняно з віковою нормою. 

Гігантизм у дітей частіше виявляють в період статевого дозрівання, але може виникати і в ран-

ньому віці. Як правило, батьки дітей-гігантів не мають патології росту. Хлопчики страждають на 

гігантизм частіше, ніж дівчатка. 

Етіологія. Найчастіше причиною захворювання є еозинофільна аденома передньої частки 

гіпофіза або пухлина гіпоталамуса, підвищена чутливість епіфізарних хрящів до гормону росту. 

Гіперфункцію еозинофільних клітин можуть спричинити травма черепа, інфекції та запалення проміжної 

частки гіпофіза. Гігантизм може бути парціальним (частковим) або однобічним, що буває нечасто. 

Етіологія зазначеного гігантизму невідома, але припускають ізольоване підвищення чутливості 

периферичних тканин до гормону росту. Певну роль можуть відігравати травма, нейроінфекція, 

ембріотоксичні або нервово-трофічні чинники. Випадки гігантизму однієї ноги і кісток одного пальця 

зустрічається крайнє рідко. 

Патогенез. Еозинофільні клітини аденогіпофіза продукують надмірну кількість СТГ, що по-

силює синтез білка в кістках, хрящах, м'язах, печінці та інших внутрішніх органах, зменшується його 

катаболізм., прискорюється надходження амінокислот усередину клітини, збільшуються синтез РНК та 

ДНК, а також загальна кількість клітин. Тканинна дія СТГ опосередковується СТГ-залежними 

чинниками (соматомедини), що інтенсифікують ріст тканин. У скелетних м'язах виявлені специфічні 

рецептори до соматомединів, що є посередниками анаболічної, ростової дії СТГ. Порушення в 

гіпоталамічній ділянці збільшує продукцію соматоліберину, що стимулює секрецію СТГ або має місце 

зниження (аж до припинення) до утворення соматостатину. Виникає гіперплазія еозинофільних клітин 

аденогіпофіза, а з часом – мікроаденома та аденома, що секретує СТГ.  

Клініка. Захворювання характеризується надмірним відносно пропорційним зростом з 

подовженими кінцівками. Згодом виникає акромегалічний гігантизм, м'язова слабкість, підвищена 

втомлюваність, деформація скелета (кіфоз або кіфосколіоз, Х-подібні нижні кінцівки), 

спланхномегалія, різні порушення з боку серцево-судинної системи (шлуночкова екстрасистолія, 

серцева недостатність), часто з’являється ожиріння, нецукровий або цукровий діабет. Статевий 

розвиток на ранніх стадіях може бути прискорений, однак згодом при виснаженні гіпофізарних фун-

кцій розвивається гіпоплазія статевих органів, порушується менструальний цикл, виникає неплі-

дність. Іноді спостерігається психічний інфантилізм. 

У разі гормонально-активної аденоми гіпофіза порушення росту поєднуються з 

церебральними симптомами: надлишок маси тіла, сильний голод і спрага, прояви цукрового діабету. В 

подальшому з’являються порушення зору, звуження полів зору та бітемпоральна геміанопсія. Кистозна 

трансформація аденоми призводить до розвитку клінічних проявів гіпопіїтутаризму: слабкість, сухість 

шкіри, гіпотермія, артеріальна гіпотензія, зниження основного обміну та загальної резистентності 

організму. 

Діагностика. На рентгенограмі виявляють стовщення кісток у місці прикріплення м'язів, 

стовщення кісток черепа, посилення пневматизації основної та придаткових пазух, подовження і 

звуження п'ясткових кісток та фаланг. Розміри турецького сідла збільшені, а іноді – незмінені. 

Диференційний діагноз. Справжній гіпофізарний гігантизм диференціюють із сімейною 

високорослістю, гіпогенітальним гігантизмом, арахнодактилією, мозковим гігантизмом. 



Лікування. Дітям з гіпофізарним гігантизмом та аденомою гіпофіза проводять операцію або 

променеву терапію. Якщо пухлину не вдалося виявити, то застосовують статеві гормони. Лікування 

парціальної форми гігантизму полягає в доборі ортопедичного взуття, а після закриття зон росту 

проводять хірургічну корекцію. 

Прогноз. Неліковані хворі можуть значно збільшити свій зріст – до 250-300см. Стан їх швидко 

погіршується, наростає м'язова слабкість, виснаження, цукровий або нецукровий діабет. Тривалість 

життя скорочується до 21-30 років. Несприятливими є наслідки порушень функції життєво важливих 

мозкових центрів (у разі пухлини), а також серцевої недостатності та приєднання інфекції. Прогноз при 

парціальному гігантизмі для життя та здоров'я дитини сприятливий, косметичний дефект порушує якість 

життя та викликає психологічні порушення. 

 

СИНДРОМ СОТОСА - варіант гігантизму, який характеризується швидким ростом при 

нормальному рівні СТГ у крові. 

Етіологія. Не з'ясована. У деяких хворих виявляють мікроаденому гіпофіза. Припускають і 

дисфункцію гіпоталамічних структур. Описані сімейні випадки захворювання. 

Патогенез. В основі патогенезу лежать мозкові порушення. Темпи росту дитини значно 

перевищують звичайні, особливо впродовж перших 5 років життя.  

Клініка. Дитина дуже велика, незграбна, з великою головою форми, нижня щелепа помітно 

виступає вперед. Очі широко розставлені, розріз очей антимонголоїдний. Кисті й стопи великі, з 

вираженою підшкірною основою. Затримка розумового розвитку. Статевий розвиток настає своєчасно 

або дещо раніше. 

Діагностика. Кістковий вік відповідає паспортному. Турецьке сідло звичайно не змінене, 

іноді воно дещо відхилене назад. Виявляють різні зміни на ЕЕГ, розширення шлуночків мозку. 

Прогноз. Вважають, що діти із синдромом Сотоса схильні до розвитку злоякісних пухлин 

(рак печінки, яєчників, слинних залоз, пухлина Вільмса). 

 

АКРОМЕГАЛІЯ - диспропорційний ріст скелета, м'яких тканин і внутрішніх органів, що 

супроводжується обмінними порушеннями та недостатньою функцією статевих залоз 

(гіпогеніталізм і гіпогонадизм). 

Етіологія. Діти хворіють дуже рідко. Причина акромегалії — надмірна продукція СТГ 

гіперплазованими ацидофільними клітинами передньої частки гіпофіза або ацидофільною 

аденомою. 

Патогенез. Вважають, що надмірна секреція СТГ у дітей та підлітків призводить до гігантизму, а вже 

при завершенні фізіологічного росту - до акромегалії. Проте випадки акромегалії в дітей за незакритих 

епіфізарних зон свідчать про більш складиний патогенез захворювання. Можливо, вони зумовлені 

різною вибірковою чутливістю тканин до СТГ. 

Гамартоми гіпоталамуса секретують надмірну кількість соматоліберину, сприяють збільшенню 

рівня СТГ (гіпоталамічна акромегалія). Акромегалію спричинюють також пухлини іншої 

локалізації, що секретують соматоліберин. Насамперед це стосується підшлункової залози. Акроме-

галія може починатись як гіпоталамічне порушення внаслідок травматичної або інфекційної дії. 

Клініка. Захворювання розвивається повільно. Скарги на загальну слабкість, підвищену 

втомлюваність, тривалий головний біль (часто з блюванням), біль у кістках і суглобах. Діти стають 

надмірно сонливими, знервованими. Порушується апетит, спостерігаються парестезії, запа-

морочення. Характерний зовнішній вигляд хворих: непропорційна тілобудова, збільшення 

дистальних відділів тіла, високий зріст, великий череп, грубі риси обличчя: надбрівні дуги, що 

видаються вперед, великий широкий ніс. прогнатизм (нижня шелепа, що вистукає вперед), рідкі 

зуби. Порушується прикус, язик збільшується, і це призводить до дизартрії. Стовщення голосових 

зв'язок зумовлює загрубіння голосу Значно збільшуються кисті й стопи, стовщуються п'яткові кістки. 

Пальці на руках і ногах ростуть здебільшого в ширину, а потім розширюються всі кістки скелета. 

Розвиток вторинних статевих ознак затримується. У дівчаток грудні залози розвинені недостатньо, 

менструацій або немає, або виникає вторинна аменорея. У хлопчиків трапляється гінекомастія. 



Згодом приєднуються ознаки дисфункції інших залоз внутрішньої секреції (гіпертиреоз із подальшим 

гіпотиреозом, зміни толерантності до глюкози, цукровий діабет). 

Розвиваються характерні офтальмологічні порушення – звуження полів зору, зниження його 

гостроти аж до сліпоти, диплопія, світлобоязнь. 

Діагностика. За наявності пухлини на рентгенограмі виявляють збільшення розмірів турецького 

сідла, підвищення пневматизації основної та придаткових пазух. Виявляють збільшення та 

деформацію нижньої щелепи, стовщення тіл хребців, роздвоєння контуру, остеопороз і 

гачкоподібні вирости на хребцях. На п'яткових кістках утворюються «шпори», на бічних поверхнях 

фаланг кистей – «шпички». 

 Під час дослідження очного дна виявляють атрофію зорових нервів. Гормональні 

порушення проявляються підвищеною секрецією СТГ – в плазмі крові до 400 нг/мл. Порушується 

добовий ритм його секреції. Відзначається стійкий високий рівень соматомедину – від 2,6 до 21,7 

ОД/мл (за норми 0,3-1,4 ОД/мл). Залежно від обсягу ураження порушується секреція інших гормонів 

гіпофіза. 

 У крові підвищується рівень неорганічного фосфору, поліненасичених жирних кислот, 

лужної фосфатази. 

 Диференційний діагноз. Відмінна ознака акромегалії – непропорційний ріст. Збільшення 

окремих частин черепа можливо пов'язане з індивідуальними або сімейними особливостями. 

 Лікування. Хірургічне видалення пухлини або рентгенотерапія на ділянку гіпофіза. У деяких 

випадках після гіпофізектомії – рентгенотерапія на проміжну гіпофізарну ділянку. 

Харчування вітамінізоване з високою енергетичною цінністю. Іноді застосовують статеві 

гормони. У разі потреби використовують ортопедичне взуття. 

 

Гіпофізарний нанізм (первинний гіпопітуїтаризм, гіпофізарна карликовість, гіпофізарна наносомія, 

гіпофізарна макросомія) 

 

ГІПОФІЗАРНИЙ НАНІЗМ - пропорційна затримка росту та розвитку дитини. 

Карликовим   вважається   у  чоловіків зріст нижче за 130 см, у жінок - менший 

120 см. Частота хвороби 1:30000, частіше в осіб чоловічої статі. 

Етіологія. Внутрішньоутробне ураження гіпофіза, уроджені вали розвитку, пологова травма, 

гіпоталамічні порушення. Ізольована недостатність СТГ часто спадкового характеру, яка може 

поєднуватися з інсуліновою недостатністю. 

Ізольовану недостатність СТГ поділяють на три типи: 

 автосомно-рецесивний (А – немає гена синтезу СТГ; В – генетичний дефект полягає у 

відсутності соматоліберину); 

 автосомно-домінантний (природа генетичного дефекту невідома) – характеризується 

підвищенням вмісту інсуліну в крові; рецесивне захворювання, зчеплене з Х-хромосомою 

(ізольована недостатність СТГ). 

У хворих із множинною недостатністю гіпофіза найбільш імовірний генетичний дефект 

гіпоталамуса. Поєднане ураження тропних функцій гіпофіза призводить до різних 

морфофункціональних змін у щитоподібній, статевих і надниркових залозах. 

Патогенез. Зниження продукції СТГ аденогіпофізом може бути ізольованим або 

поєднуватися з випадінням інших тропних функцій гіпофіза (зниження продукції ТТТ, ЛГ, ФСГ). 

Продукція СТГ знижується внаслідок первинного ураження аденогіпофіза та (або) порушення 

синтезу соматоліберину гіпоталамусом. В останньому випадку знижується кількість пептидергічних 

клітин, що секретують соматоліберин, або відзначається недостатність функції нейротрансмітерної 

системи, що регулює його секрецію та вивільнення. У разі гіпоталамічних порушень знижується 

також синтез соматомединів у печінці. 

При синдромі Ларон, за якого рівень гормону росту в крові підвищений, а соматомедину - 

знижений, виявляють брак або відсутність рецепторів СТГ у печінці, внаслідок чого відзначається 

резистентність до екзогенного СТГ, а також соматомединів у тканинах-мішенях. Рецепторна 

недостатність успадковується за аутосомно-рецесивним типом. 



Клініка. Внутрішньоутробний дефіцит СТГ не призводить до затримки росту, тому 

новонароджені ні за зростом, ні за масою тіла не відрізняються від здорових. Затримка росту 

спостерігається в різні пікові періоди - іноді наприкінці 1-го року життя, а часом і в 2-3 роки. 

Найчастіше відставання в рості помічають у віці 5-6 років, коли воно досягає 2-3 

сигмальних відхилень. Діти ростуть постійно, але повільно. Кістковий вік значно відстає від 

паспортного, зони росту залишаються відкритими до 20 років і більше. 

Тілобудова дитини з гіпофізарним нанізмом пропорційна, іноді відзначається незначне 

вкорочення кінцівок і збільшення довжини тулуба і голови. Хворі схильні до надлишкової маси тіла. 

Над- і підключичні ямки виповнені. Шкіра суха, тонка, із жовтуватим відтінком, спостерігається 

тенденція до рівномірного утворення зморщок (геродерма - стареча шкіра). Голос високий. Скелет і 

внутрішні органи малі за розмірами (спланхномікрія). Відзначаються виражена брадикардія, 

схильність до артеріальної гіпотензії. Статеві органи інфантильні, вторинних статевих ознак немає. 

У жінок немає менструацій, секреція андрогенів в чоловіків різко ослаблена, хворі неплідні. 

Описані казуїстичні випадки спонтанного статевого розвитку і народження дітей при 

ізольованому дефіциті СТГ. Інтелект нормальний або дещо знижений. 

Відзначаються риси емоційного інфантилізму. Якщо є деструктивний процес, у ділянці 

гіпофіза виявляють характерну рентгенологічну симптоматику, звуження полів зору, застійні явища 

на очному дні. 

Диференційний діагноз. Диференціюють гіпофізарний нанізм з такими захворюваннями: 

хромосомна патологія (синдром Шерешевського-Тернера, синдром трисомії, дисгенезії гонад); 

сімейно-конституційна затримка росту; захворювання, що супроводжуються порушенням синтезу 

соматомединів (хвороби печінки, нирок, недостатня кількість білків у їжі); церебральний, 

примордіальний, соматогенний, психосоціальний нанізм; порушення формування кісток 

(хондродистрофія. захворювання хребта та ін.); різні ендокринні порушення (тиреогенний нанізм, 

адрено-генітальний синдром, хвороба Іценка-Кушинга, синдром Моріжка тощо). 

Лікування. Патогенетичне лікування гіпофізарної карликовості - призначення гормону 

росту - сайзен, генотропін, біосом, хумагропін, нордитропін. Рекомендована доза - 0,5-0,7 ОД/кг 

на тиждень. Тижневу дозу ділять на 4-7 ін'єкцій та уводять підшкірно. 

Рекомбінантні препарати гормону росту мають низькі імунні властивості, внаслідок чого їх 

можна призначати впродовж тривалого часу без небезпеки утворення антитіл в організмі пацієнта. 

Тривалість лікування визначається клінічним ефектом, рентгенологічним віком хворого, до-

сягненням задовільного росту. При синдромі Ларон СГГ не ефективний. 

Доцільно поєднувати СГГ з тиреодними препаратами, інсуліном і анаболічними стероїдами, що 

посилюють синтез білка в організмі, підвищують концентрацію СГГ в крові. 

Анаболічні стероїди необхідно застосовувати під контролем кісткового віку пацієнта та 

клініки захворювання (у дівчаток можлива вірилізація). 

З метою стимуляції статевою розпитку у хлопчиків застосовують хоріонічний гонадотропін, який 

підвищує активність інтерстиціальних ендокриноцитів і збільшує секрецію андрогенів – прегніл, 

метилтестостерон. 

У дівчаток проводять циклічне лікування естрогенами (1-ша половина місяця) та 

хоріонічним гонадотропіном або прегніном (2-га половина місяця). 

Корекцію статевого розвитку рекомендують розпочинати у віці 15-16 років. Після закриття зон 

росту хворим призначають тривалу замісну гормонотерапію. 

Разом із гормонотерапією застосовують комплекс загальностимулювальних засобів (вітаміни А, 

Е та групи В, фолієва кислота, завись плаценти, АТФ, бальнеологічні процедури, ЛФК, УФО, 

повноцінне харчування, препарати, що підвищують апетит). 

 

Діагностика дефіциту гормону росту 

 ●Основними клінічними ознаками соматотропної недостатності є постнатальне відставання в 

рості і прогресуюче уповільнення швидкості росту. 

 ●Під затримкою росту розуміють відставання довжини тіла від нормативів відповідно віку і 

статі. 



 ●Затримку росту оцінюють за антропометричними показниками. 

 ●Згідно з Наказом МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. м.Київ «Про затвердження 

Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років величина 

росту в межах (-1) – {+(1-2)} стандартного відхилення від середньої популяційної розцінюється 

як норма, нижче -2 СВ – як затримка росту, нижче -3 СВ – як надмірна затримка.  

 ●Швидкість росту при соматотропній недостатності складає <-1,0 – (-2,0) стандартних 

відхилення від популяційної середньої для даного хронологічного віку і статі. 

 ●У нелікованих дітей із соматотропною недостатністю кінцевий ріст відстає від 

популяційного середнього для даного віку і статі на -4 – (-8) стандартних відхилень. 

 ●Для оцінки ступеня відставання росту визначають «кістковий вік». Для гіпофізарного 

нанізму характерна виражена затримка диференціювання та скостеніння скелету, ступінь 

затримки корелює зі ступенем та тривалістю дефіциту гормону росту. Оцінка «кісткового віку» 

проводиться за допомогою рентгенографії кистей та променезап’ясткових суглобів.  

●Важливе значення для діагностики гіпофізарного нанізму має визначення базального та 

стимульованого рівнів гормону росту. Використовують стимулювальні проби з інсуліном, 

клонідіном, соматоліберином, глюкагоном, L-DOPA, аргініном, дозованим велоергометричним 

навантаженням. Рівень СТГ у хворих на гіпофізарний нанізм  значно знижений. При відсутності 

реакції в 2-3-х різних тестах секреція СТГ вважається недостатньою. Дефіцит гормону росту 

діагностується, якщо максимальна його концентрація при проведенні стимулюючого тесту 

складає менше 10 нг/мл. Тотальний дефіцит СТГ – при максимальному підвищенні рівня 

гормону до 7 нг/мл, парціальний дефіцит СТГ – від 7 до 10 нг/мл (И.И. Дедов та співавт., 2007). 

●Певне значення в діагностиці карликовості має визначення рівнів інсуліноподібних 

факторів росту (ІРФ-1 та ІРФ-2, соматомедини). 

●У більшості випадків при гіпофізарному нанізмі визначається зниження секреції, крім 

соматотропіну, інших тропних гормонів (гонадотропінів, тиротропіну, кортикотропіну). 

Виявляється зниження рівнів тиреоїдних гормонів, кортизолу, альдостерону, статевих гормонів, 

екскреції 17-ОКС та 17-КС із сечею, підвищення рівня холестерину, гіпоглікемія. 

●Важливе діагностичне значення мають дані комп’ютерної та магнітно-резонансної 

томографії головного мозку, УЗД внутрішніх органів, щитовидної залози, ЕКГ та 

рентгенологічного дослідження. На рентгенограмі черепа виявляють ознаки 

внутрішньочерепної гіпертензії, кальцифікатів, краніостенозу. Розміри, форма та структура 

турецького сідла можуть свідчити про розміри гіпофізу. Непрямими показниками 

соматотропної недостатності є зниження лужної фосфатази та вмісту неорганічного фосфору в 

сироватці крові. 

●При порушенні росту і/або статевого розвитку діти повинні бути обстежені гінекологом, 

генетиком, окулістом, неврологом та за показаннями іншими спеціалістами. 

Диференціальна діагностика 

Гіпофізарну карликовість слід диференціювати з іншими формами низькорослості: 

• Сімейно-конституційна затримка росту; 

    • Хромосомні порушення і генетичні синдроми з множинними вадами розвитку 

(синдроми 

           Шерешевського-Тернера, Рассела-Сільвера, Прадера-Віллі, Секкеля та ін.); 

    • Скелетні дисплазії (хондродисплазія, недосконалий остеогенез, рахіт тощо); 

         • Захворювання, що супроводжуються порушенням синтезу соматомединів (хвороби 

нирок, 

           печінки, недостатня кількість білка у їжі та ін.); 

    • Соматогенний нанізм; 

    • Церебральний нанізм; 

    • Примордіальний нанізм; 

    • Синдром Ларона; 

    • Різні ендокринні порушення (тиреогенний нанізм, адреногенітальний синдром, 

хвороба 



           Іценка-Кушинга, синдром Моріака та ін.); 

    • Психосоціальний нанізм. 

●Конституційна затримка росту характеризується пропорційною низкорослістю, 

затримкою пубертату і пубертатного стрибка росту. Кістковий вік відстає від паспортного на 1-

3 роки. Затримка росту у таких дітей виявляється до 2-3 років, після чого швидкість росту 

нормалізується. Діти мають нормальні рівні ІРФ-1 і  соматотропіну. Затримка кісткового 

дозрівання на всіх етапах розвитку сприяє більш тривалому періоду росту, завершення росту і 

статевого розвитку закінчуються пізніше; у багатьох випадках кінцевий ріст нормальний. При 

поєднанні конституційної затримки росту із сімейною спостерігається наявність низькорослості 

та затримки статевого дозрівання в сім'ї, можлива асоціація затримки пубертатного стрибка 

росту і низького кінцевого росту. 

●Хромосомні порушення та генетичні синдроми. Причиною затримки росту може бути 

патологія як аутосом, так і статевих хромосом. 

Синдром Шерешевського-Тернера – типова форма дисгенезії гонад, пов'язана з 

відсутністю однієї Х-хромосоми в хромосомному наборі (каріотип 45, ХО). 

◊ Низькорослість є характерною ознакою синдрому Шерешевського-Тернера. 

Відмічається відносно нормальна швидкість росту від народження до 3-х років, прогресуюче 

зниження швидкості росту з 3 до 14 років і надалі – низькою швидкістю росту протягом кількох 

років. Помітною затримка росту стає у 5-6 років. Періоди прискорення росту відсутні. Ступінь 

затримки росту зазвичай відповідає -3 і нижче стандартних відхилень. Кінцевий ріст хворих без 

лікування складає 135-145 см. Кістковий вік відстає від паспортного на кілька років. 

◊ Статевий інфантилізм і наявність вроджених аномалій розвитку. Дівчата мають 

характерний зовнішній вигляд: низький зріст, коротку шию з крилоподібними складками, 

низький ріст волосся на шиї, птоз повік, мікрогнатію, епікантус, неправильний ріст зубів, 

опущені кути очей та рота, широку грудну клітку, сколіоз, вальгусну девіацію ліктьових 

суглобів, вкорочення та стовщення пальців, дисплазію нігтів, множинні пігментні плями на 

шкірі. При синдромі Шерешевського-Тернера часто відмічаються вроджені вади серця (аорти і 

аортальних клапанів), нирок, сечовидільної системи. 

◊ Більшість хворих в дитинстві мають нормальну відповідь гормону росту на стимуляцію, 

в період пубертату рівень ГР знижений. 

Синдром Сільвера-Рассела - патологія аутосом, частіше 7 і 17. Клініка: низька маса і 

довжина тіла при народженні, наступний постнатальний дефіцит росту і типові дисморфічні 

риси – трикутне обличчя маленьких розмірів, вузькі губи з опущеними кутами («риб’ячий 

рот»), вкорочення та викривлення (клинодактилія) 5 пальця кистей і стоп, вроджену 

гемігіпертрофію, що спричинює асиметрію тулуба і кінцівок і порушення ходи. Іноді 

спостерігається передчасний пубертат. 

●Ахондроплазія є однією з найбільш частих форм остеохондродисплазій, 

характеризується непропорційною затримкою росту за рахунок вкорочення кінцівок; крупна 

голова, навислий лоб, сідлоподібний ніс, прогнатизм; вкорочення і потовщення пальців (кисть у 

вигляді «тризубця»), ізодактилія; поперековий лордоз; розкачування при ходьбі. Статевий 

розвиток не порушений. Інтелект збережений. Кінцевий зріст у чоловіків близько 131 см, у 

жінок – близько 125 см. 

●Соматогенна затримка росту спостерігається при тяжких соматичних захворюваннях: 

◊бронхіальній астмі, ревматоїдному артриті (при довготривалому застосуванні 

кортикостероїдів), вроджених вадах серця, хронічній нирковій недостатності, гельмінтозах. 

Затримка росту в цих випадках зумовлена гіпоксією, анемією, ацидозом, азотемією, дефіцитом 

білка, що пригнічує синтез ІРФ-1 в печінці. При тривалому призначенні системних 

глюкокортикоїдів побічні ефекти супроводжуються значним гальмуванням лінійного росту. 

Глюкокортикоїди є функціональними антагоністами ГР, впливають як на вивільнення, так і на 

ефекти ГР на органи-мішені. 



 ◊При захворюваннях шлунково-кишкового тракту (целіакія, хвороба Крона, виразковий 

коліт тощо), коли порушується кишкове всмоктування, знижується споживання живильних 

речовин, посилюється виведення білка, виявляються знижені рівні ІРФ-1.  

◊В міру лікування основного захворювання і використання адекватного харчування 

показники росту нормалізуються. 

◊При соматогенній затримці росту тілобудова пропорційна, тургор тканин знижений, 

шкіра бліда. Аппетит у таких хворих знижений, вони відстають також і за масою тіла. 

Відзначається загальна слабкість, втомлюваність, емоційна лабільність, затримка статевого 

розвитку. 

◊Виявляється затримка дозрівання скелета на 2-3 роки. Вміст гормону росту зазвичай 

знаходиться на нижній межі норми. 

●Гіпоталамічний (церебральний)  нанізм розвивається внаслідок зниження або 

відсутності секреції соматоліберину гіпоталамусом і характеризується вираженою затримкою 

росту. Процес локалізується в гіпоталамусі (травма, пухлина, інфекція тощо). Часто 

відмічається вутрішньоутробне ураження плоду, пологова травма. Рівень СТГ в крові різко 

знижений, реакція гормону на стимулювальні тести відсутня.  

◊Відставання в рості стає помітним вже на першому році життя. Немовлята з 

церебральним нанізмом мають знижену масу і довжину тіла при доношеній вагітності, мікро- 

або макроцефалію, акромікрію (зменшення розмірів носа, підборіддя, стоп, кистей). Це так 

звані «пташиноголові карлики».  

◊Надалі відмічається диспропорційність будови тіла, трофічні зміни шкіри та придатків 

(ламкість нігтів, волосся, гніздове облисіння, стоншення шкіри, ділянки гіпер- або 

депігментації), неправильний ріст зубів, порушення терморегуляції, водно-сольового обміну. 

Іноді супутнім захворюванням є нецукровий діабет. 

◊Нерідко відзначається зниження розумового розвитку; виявляється дрібновогнищева 

неврологічна симптоматика. 

◊Статевий розвиток в більшості випадків відповідає віку. 

◊Кістковий вік відстає від паспортного на кілька років (3-5). 

◊На рентгенограмах черепа – ознаки внутрішньочерепної гіпертензії, підвищена 

пневматизація основної пазухи, звапнення турецького сідла. 

●Примордіальний нанізм (хвороба Пальтауфа) виникає внутрішньоутробно; маса тіла при 

народженні при доношеній вагітності становить не більше  2,0 кг. Риси обличчя дрібні, 

дзьобоподібні, голос дуже високий. Кістковий вік відповідає паспортному. Статевий розвиток 

затримується, але настає самостійно. Репродуктивна функція збережена.     

 ●Синдром Ларона характеризується наявністю клінічних ознак гіпопітуїтаризму при 

високому рівні біологічно активного гормону росту в крові. 

◊Рівень соматомедину С (ІРФ-1) різко знижений. При даній патології гормон росту не 

здійснює ростостимулюючого ефекту. Доведена периферична резистентність тканин до СТГ. 

◊При народженні маса тіла нормальна, довжина тіла незначно знижена. Відставання в 

рості відзначається з раннього дитинства, пропорційно. 

◊Хворі мають характерну зовнішність: обличчя «лялькове», лоб випуклий, сідлоподібний 

ніс, глибоко посаджені очі, гіпоплазія верхньої та нижньої щелепи, волосся рідке, росте 

повільно, голос високий, кисті та стопи невеликі. Хворі відстають у статевому розвитку, мають 

схильність до надлишкової ваги. 

◊Рівень СТГ в крові підвищений; виявляється гіперчутливість до інсуліну, можливі 

спонтанні гіпоглікемії. 

◊ Лікування препаратами гормону росту при синдромі Ларона абсолютно 

неефективне. 

◊Може спостерігатися часткова нечутливість до гормону росту, в таких випадках 

лікування препаратами СТГ дає позитивний результат. 

●Патологія ендокринної системи 



Тиреогенний нанізм – затримка росту, що виникає при дефіциті тиреоїдних гормонів 

внаслідок гіпофункції щитоподібної залози. 

◊Ступінь затримки росту залежить від тяжкості  гіпотиреозу. 

◊У більшості дітей затримка росту стає помітною на другому році життя. 

◊Вирішальним у діагностиці вродженого гіпотиреозу, крім характерної клінічної картини, 

є визначення рівнів тиротропіну та тиреоїдних гормонів у крові. 

◊Неонатальний скринінг на вроджений гіпотиреоз сприяє ранній діагностиці і лікуванню 

захворювання, що попереджує порушення росту і розвитку дитини. 

◊Затримка росту може бути симптомом маніфестації набутого гіпотиреозу, причиною 

якого  в більшості випадків є аутоімунний тиреоїдит. 

◊ Дефіцит росту у дорослих корелює з тривалістю гіпотиреозу до початку лікування. 

●Психосоціальна низькорослість (деприваційний субнанізм, нанізм) спостерігається у 

дітей, які знаходяться в умовах психологічного стресу, соціального пригнічення, а також 

недостатнього харчування. Такі діти, як правило, з неблагополучних родин. 

◊Дана категорія дітей відстає в рості і статевому розвитку. Швидкість росту знижена. 

Кістковий вік відстає від паспортного. 

◊Діти неспокійні, емоційно лабільні, замкнуті. 

◊Базальна та стимульована секреція СТГ знижена. Секреція АКТГ і ТТГ також може бути 

знижена. 

◊Стан дитини покращується в міру нормалізації психосоціального оточення і умов життя. 

Лікування дефіциту гормону росту у дітей 

Патогенетичним методом лікування гіпофізарного нанізму є застосування препаратів 

людського  гормону росту, отриманого методом генної інженерії з використанням 

рекомбінантної ДНК та непатогенного штамму Escherichia coli.  

Використовують такі препарати рекомбінантного людського гормону росту: 

Хуматроп (Eli Lilly, США);  Генотропін (Pfizer, США); Сайзен (Serono, Швейцарія); 

Нордітропін і Нордітропін Симплекс (Novo  Nordisk A/S, Данія), Нутропін (Genentech Inc, 

США), Растан (ОАО «Фармстандарт-УФА-ВИТА», Росія), Латропін (Україна) та інші. 

Доза гормону росту коливається від 0,07 до 0,1 ОД на кг маси тіла або 2-3 МО на 1 м
2 

поверхні тіла на добу.  

Згідно з новими стандартами ВООЗ та Європейської Фармакопеї, маркірування дози 

рекомбінантного гормону росту людини здійснюється в міліграмах (мг)  або мікрограмах (мкг). 

Еквівалент дози розраховують зі стандарту, де 1,0 мг відповідає 3,0 МО соматотропіну. 

Доза препарату гормону росту виражається в мг (мкг)/кг на добу. При наявності 

ожиріння дозу розраховують в мкг/м
2 

. 

Стандартна  доза гормону росту, яка використовується у дітей з дефіцитом його, 

складає 25-50 мкг/кг на добу, щодня, підшкірно. 

Рекомендується щоденне підшкірне уведення препарату у вечірні години (22-23 год.). 

Ін’єкції ГР на ніч імітують ендогенний добовий ритм секреції гормону. На фоні даної терапії 

швидкість росту оптимальна (8-12 см на рік). 

Особливості терапії гормоном росту в пубертатний період: 

◊При лікуванні гормоном росту важливо максимально збільшити ріст дитини до початку 

пубертату.  

◊При ранній діагностиці захворювання та адекватній дозі ГР можливе досягнення до 

початку пубертату нормального росту.   

◊Діти з дефіцитом росту на початок пубертату можуть залишитися низькорослими у 

дорослому стані. 

◊Ріст на початку пубертату визначає кінцевий ріст пацієнта. 

◊При нормалізації стандартного відхилення росту на початок пубертату дозу гормону 

росту в період пубертату можна не змінювати. 

◊Під час пубертату з метою досягнення адекватного ростового «стрибка» можливе 

збільшення дози препарату гормону росту індивідуально (у 1,5-2 рази). 



Критерії припинення лікування гормоном росту 

Тривалість лікування визначається клінічним ефектом і часом не обмежується. Лікування 

ГР продовжується до досягнення кінцевого росту, що вважають еквівалентним закриттю 

епіфізарних зон росту. Терапія ГР зазвичай припиняється при: 

◊ швидкості росту менше 2 см на рік на фоні лікування ГР; 

◊ значеннях рентген-віку («кістковий» вік) 14 років у дівчат і 16 років – у хлопчиків. 

Після досягнення кінцевого росту і закритті епіфізарних зон росту проводять обстеження 

на наявність соматотропної недостатності. При її підтвердженні лікування препаратами 

соматотропіну продовжують в меншій, метаболічній дозі, що становить 1/3-1/4 від дитячої дози 

(в середньому – 0,05-0,1 мг/кг/тиждень), що вводиться щоденно.  

Контролем ефективності лікування є рівень ІРФ-1. 

Для уведення рекомбінантного ГР застосовують шприц-ручки, які містять мультидозові 

картриджи розведеного ГР. Шприц-ручки точні у дозуванні, зручні у використанні. Ін’єкції 

здійснюються шляхом натискування на кнопку, а не на поршень. Голки тонкі, ін'єкції 

безболісні. 

◊Для стимуляції (індукції) пубертату у підлітків частіше використовують замісну терапію 

статевими гормонами.  

У хлопчиків використовують метилтестостерон в дозі 5 мг на день під язик або 

довготривалої дії тестостерон енантат (Сустанон-250, Омнадрен-250) 1 раз на місяць, 

внутрішньом’язово, 100 мг на початку пубертації, з поступовим збільшенням дози до 200-300 

мг на місяць в пізньому пубертаті і в подальшому відповідної замісної дози для дорослого. 

Дівчаткам при рентген-віці 11-12 років призначають етинілестрадіол в дозі 0,1 мкг/кг, з 

наступною циклічною терапією естрогенами і прогестероном. Лікування естрогенами 

починається з малих доз (1/6-1/4 дорослої дози) і поступово підвищується через 3-6 міс. Надалі 

доза естрогенів підбирається відповідно стадії статевого розвитку за Таннером, кістковому віку, 

росту матки для завершення фемінізації протягом 2-3 років. Гестагенні препарати (прогестерон 

по 5-10 мг на день внутрішньом’язово або етістерон по 10-30 мг під язик 3 рази на день) 

призначаються при початку менархе або після 12-24 міс лікування естрогенами для 

установлення циклу. 

Після закриття зон росту призначається тривала замісна терапія статевими гормонами 

відповідно до статі хворого. 

Дієта повинна містити достатню кількість білка і вітамінів. Рекомендовані 

загальностимулювальні засоби, препарати кальцію, фосфору; при ураженні ЦНС – ноотропні, 

протизапальні, дегідратаційні, десенсибілізуючі препарати. 

Хворим слід забезпечити навчання та працю відповідно до їх фізичного розвитку. 

Нові напрямки в лікуванні дефіциту гормону росту: 

○Доведена небезпечність і ефективність соматотропін-рилізинг гормону у збільшенні 

швидкості росту у дітей з дефіцитом гормону росту гіпоталамічного походження. Але 

ефективність препаратів СТГ-РГ нижче за ГР і, крім того, вони потребують не менше 3-х 

ін’єкцій на день. Проводиться подальше вивчення. 

○Поява рідких розчинних форм ГР, які уводяться спеціальними шприц-ручками, значно 

полегшує процедуру ін’єкцій. Перший рідкий ГР в шприц-ручці був Norditropin SimpleXx 

(Novo-Nordisk, Данія). Інтегрована система шприц-ручок NordiPen сприяла простоті зміни 

картриджу без етапу розчинення ГР і безболісним ін’єкціям. 

○Нові одноразові мультидозні шприц-ручки NordiLet і NordiFlex (Novo-Nordisk, Данія) 

вже заправлені рідким гормоном росту, що повністю виключає етап зарядки картриджу в 

шприц-ручку і ще більше полегшує виконання ін'єкцій. 

○Альтернативою щоденних підшкірних ін'єкцій ГР є тривало діючі депо-препарати 

гормону росту. До них належить препарат Нутропін Депо (Genentech, Inc, США), який 

вводиться один (в дозі 1,5 мг/кг), або два (в дозі 0,75 мг/кг) рази на місяць. Препарат 

ефективний у дітей з дефіцитом ГР, але доведено, що його рістстимулююча активність дещо 



нижче, ніж при щоденних ін’єкціях. Розробляються нові депо-препарати гормону росту різних 

фірм-виробників. 

○В процесі вивчення в наступний час знаходяться інгаляційні та інтраназальні форми 

гормону росту. 

Диспансерне спостереження 

Діти та підлітки, хворі на гіпофізарний нанізм, перебувають на постійному диспансерному 

обліку. Нагляд педіатра-ендокринолога здійснюється 1 раз на 6 міс (оцінка фізичного і 

статевого розвитку). Огляд окуліста (контроль очного дна), невролога, психолога, гінеколога 

або андролога – 1 раз на рік, нейрохірурга – за необхідності. Клінічний аналіз крові, сечі – 1 раз 

на 3-6 міс.; рівні СТГ (фон, нічний пік, проби), ІРФ-1(соматомедин С) – 1 раз на 6-12 міс.; ТТГ 

вільний та загальний Т4, рівні вільного кортизолу, статевих гормонів та гонадотропінів 

визначаються 1 раз, надалі – за потребою; рівень глюкози крові, сечі -  1 раз на 6 міс., ліпідний 

спектр – за показаннями. Контроль «кісткового») віку здійснюється 1 раз на рік, МРТ головного 

мозку - 1 раз на рік у хворих, які мали в анамнезі пухлину головного мозку. Такі хворі 

перебувають під наглядом ендокринолога та нейрохірурга. Хворі звільняються від служби в 

армії. 

 

Ожиріння у дітей         

■ ОЖИРІННЯ - патологічний стан організму, за якого порушується рівновага між 

надходженням в організм енергетичного матеріалута його споживанням. 

Кількість дітей та підлітків з ожирінням постійно збільшується і досягає в деяких країнах 

від З до 27%. Найчастіше ожиріння трапляється в мешканців міст, особливо в дівчаток у віці 11-

13 років. 

Ступінь ожиріння оцінюють за надлишком маси тіла. При ожирінні 1 ступеня вага 

збільшується на 15-29%. II — на 30-49%, III - на 50-99%, IV ступеня -на 100% і більше. 

Етіологія 

•Ожиріння може бути первинним (самостійним захворюванням) та вторинним 

(симптомом основного захворювання). 

•До первинного  належить екзогенно-конституційне (аліментарно-конституційне) 

ожиріння, яке є найбільш поширеною формою. 

•Первинне ожиріння розвивається на фоні спадкової схильності, частіше по жіночій лінії. 

Ожиріння у дітей, батьки яких мають надлишкову масу тіла, трапляється майже у 80% 

випадків.   

•Ожиріння часто зумовлене збільшенням кількості або розмірів адипоцитів, що 

відбувається при надмірному надходженні поживних речовин у внутрішньоутробний період та 

протягом першого року життя. Тому малюки з надлишковою масою тіла при народженні та в 

ранньому віці схильні до неї і в більш старшому віці. 

•Ожиріння виникає не обов’язково з раннього дитинства, імовірність його розвитку 

зберігається  протягом життя. 

Фактори, які сприяють реалізації спадкової схильності: 

♦Підвищений апетит, що спричинює надлишкове надходження енергії за рахунок 

кількісного переїдання або незбалансованого за якісним складом харчування. Переважання у 

добовому раціоні жирних, висококалорійних продуктів та легкозасвоюваних вуглеводів. Вміст 

жирів в дитячому раціоні не повинен перевищувати 30%. 

♦Порушення режиму вживання їжі (прийом їжі увечері та вночі). 

♦Зниження витрати енергії у зв’язку з недостатнім фізичним навантаженням, тривалим 

ліжковим режимом  під час хвороби, конституційними загальними низькими витратами енергії 

(порушення окисних процесів, ферментативні, метаболічні дефекти тощо). 

♦Порушення жирового обміну: зниження синтезу білків і підвищення утворення та 

відкладання жиру, утворення з білків глюкози і надалі жиру; порушення утилізації жиру; 

підвищене накопичення жиру в тканинах. При ожирінні при надлишковому харчуванні не 

відбувається збільшення швидкості метаболізму. 



♦Збільшення маси тіла при при первинному ожирінні зумовлене порушенням балансу між 

надходженням та витратою енергії особливо за наявності спадкової схильності. 

•Вторинне ожиріння (гіпоталамічне, церебральне) розвивається: 

- після інфекції, інтоксикації, черепно-мозкової травми, пологової травми, септичних 

процесів, енцефаліту, органічного ураження ЦНС (аденома гіпофізу, краніофарингіома, 

крововилив, кіста тощо); 

- є синдромом первинної патології ендокринних залоз (гіпотиреозу, гіперкортицизму, 

гіпогонадизму та ін.) і 

- спадкових захворювань, в тому числі, у складі генетичних синдромів з поліорганним 

ураженням (синдроми Барде-Бідля, Прадера-Віллі, Альстрема тощо). 

Патогенез. Основним проявом порушення обміну речовин при ожирінні є недостатня 

утилізація глюкози м'язами. Жирова тканина захоплює більшу кількість глюкози (і перетворює 

її на резервні ліпіди. Чим більше жирової тканини, тим менше глюкози надходить у м'язи. 

У разі розвитку ожиріння збільшується не тільки об'єм жирових клітин, але і їх кількість. 

При ожирінні загальна кількість жиру може досягати 40-50% маси тіла. 

Лабільність регуляторної системи в дітей, надмірне споживання вуглеводів і жирів 

призводить до наповнення глікоге-нових депо, переключення вуглеводного обміну на 

утворення жиру та його резервацію. Харчова глюкоза псрстворюсться на жир піддією інсуліну. 

Спочатку гіперінсу-лінізм має функціональний характер, потім розвиваються більш тяжкі 

порушення вуглеводного обміну. 

При ожирінні чутливість тканин до інсуліну знижується рідко, у половини пацієнтів 

порушується толерантність щодо глюкози. Гіперсекреція інсуліну сприяє підвищенню апетиту і 

відкладанню жиру. 

У передпубертатний та пубертатний періоди часто спостерігаються підвищення продукції 

АКТГ гіпофізом і відповідно гіперфункція надниркових залоз, а цс може спричинити посилення 

неоглюкогенезу та активації контрінсулярних факторів. У міру прогресування зххворювання 

включаються гіпоталамічні механізми його патогенезу. Первинною ланкою патогенезу 

гіпоталамічного та церебрального ожиріння є ураження гіпоталамічних центрів регуляції- 

підвищення тонусу переднього відділу гіпоталамуса, гіпофункція задніх ядерних груп. 

Активними гормонами жирової тканини є лептин, адипонектин і резистин. 

◘ Лептин синтезується в ліпоцитах білої жирової тканини. Він регулює апетит, масу тіла, 

гомеостаз енергії. Концентрація лептину в плазмі і жировій тканині залежить від кількості 

депонованої енергії в ліпоцитах і стану енергетичного балансу. Рівень лептину підвищений у 

хворих на ожиріння, при переїданні, інсулінорезистентності. Низький рівень лептину 

виявляється у худих осіб. Лептин реалізує свої ефекти через гіпоталамус (аркуатне, 

вентромедіальне ядра, латеральний гіпоталамус). Крім того, лептин приймає участь в регуляції 

гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи, секреції тропних гормонів гіпофіза, інсуліну, 

кортикостероїдів, активує симпатичну нервову систему тощо. 

◘ Адіпонектин –специфічний білок, який синтезується в ліпоцитах. Він стимулює 

секрецію інсуліну, окислення жирних кислот у м'язах, підвищує чутливість тканин печінки, 

м'язів до інсуліну. У хворих на ожиріння рівень адіпонектину знижений. Високі концентрації 

адіпонектину підвищують чутливість тканин до інсуліну, а низький рівень асоціює з 

інсулінорезистентністю та гіперінсулінемією. 

◘ Резистин секретується ліпоцитами білої жирової тканини. Вивчений недостатньо. 

Відомо, що цей гормон є антагоністом адіпонектину. Його вміст підвищений при 

інсулінорезистентності, а невисокий рівень асоціює з підвищенням чутливості тканин до 

інсуліну. 

◘ Негативну дію на енергетичний метаболізм та чутливість до інсуліну в печінці та м'язах 

справляють цитокіни, які вивільняються ліпоцитами – інтерлейкін-6 та фактор некрозу пухлин-

α (ФНО-α). 

•Первинною ланкою патогенезу  гіпоталамічного та церебрального ожиріння є 

ураження гіпоталамічних центрів регуляції. 



Класифікація 

Найбільш зручною в практичній роботі є класифікація ожиріння, запропонована 

І.І.Дєдовим, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадєєвим, 2000 р. (табл. 3). 

Таблиця 2. Класифікація ожиріння (І.І.Дєдов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадєєв, 2000 р.) 

А. Первинне ожиріння 

І. Аліментарно-     1. Андроїдне (верхній тип,         а) з компонентами метаболічного синдрому; 

   конституційне        абдомінальне, вісцеральне     б) з розгорнутою симптоматикою             

                                                                                           метаболічного синдрому                                                                                                            

                                2. Гіноїдне (нижній тип,  

                                    сіднично-стегнове) 

                                3. З вираженим порушенням     а) синдром нічної їжі; 

                                    харчової поведінки                 б) сезонні афективні коливання; 

                                                                                       в) з гіперфагічною реакцією на стрес; 

                                                                                       г) із синдромом Піквіка;                                                                                                                                                            

                                                                                       д) із синдромом апное під час сну; 

                                                                                       є) з вторинним полікістозом яєчників                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                       ж) змішане                                                                                                                                 

Б. Вторинне (симптоматичне) ожиріння 

І. З визначеним  

   генетичним          Генетичні синдроми та дефекти 

   дефектом       

ІІ. Церебральне      1. Пухлини, травми головного мозку 

                                 2. Системні ураження мозку, інфекційні захворювання 

                                 3. Гормонально неактивні пухлини гіпофізу, синдром «пустого турецького 

                                     сідла» 

                                 4. На тлі психічних захворювань      

ІІІ. Ендокринне       1. Гіпоталамо-гіпофізарне (гіпоталамічне) 

                                  2. Гіпотиреоїдне 

                                  3. Гіпооваріальне 

                                  4. Гіперкортикоїдне 

    

 

ВООЗ (1997) рекомендувала класифікувати ожиріння за індексом маси тіла, який 

розраховується за формулою -  маса тіла (в кг), поділена на величину росту в метрах в квадраті 

(табл. 4):                                                             ІМТ=W : H
2
; 

де W – маса тіла, (кг), Н – ріст, м 

 

Таблиця 3. Класифікація ожиріння за ІМТ (ВООЗ, 1997) 

 

Ступінь ожиріння ІМТ кг/м
2
 Ризик супутніх захворювань 

Норма 18,5-24,9 Звичайний 

Надмірна маса тіла 25,0-29,9 Підвищений 

Ожиріння І ступеня 30,0-34,9 Високий 

Ожиріння ІІ ступеня 35,0-39,9 Дуже високий 

Ожиріння ІІІ ступеня ≥40,0 Надмірно високий 

Клініка. Основна клінічна ознака -надлишок жиру. За характером розподілу підшкірно-

жирової клітковини виділяють наступні типи ожиріння: 

• гіноїдний (нижній,сіднично-стегновий) тип – характерний для жінок із накопиченням 

жиру в ділянці сідниць та стегон, фігур- нагадує «грушу»;  

• андроідний (верхній, абдомінальний) тип – характеризується накопиченням жиру в 

ділянці живота, фігура нагадує «яблуко». 



Для первинного ожиріння характерне рівномірне відкладання жиру, що відзначається 

звичайно в ранньому віці. На початкових стадіях захворювання надлишок маси тіла помірний, 

хворі не мають істотних скарг. Проте відносно швидке прогресування ожиріння веде до 

погіршення самопочуття, підвищеної втомлюваності, головного болю, транзиторного 

підвищення ЛТ. спраги. З'являються шкірні зміни (фолікуліт, мармуровість, гіперпігментація), 

задишка, тахікардія, біль у ділянці серця, у правому підребер'ї. 

Статевий розвиток у дівчаток з надлишковою масою тіла відбувається раніше. Кістковий 

вік у них звичайно значно випереджає паспортний. 

У дітей із конституційно-екзогенним ожирінням збільшується екскреція із сечею 17-ОКС, 

17-ДОКС і їх метаболітів, а в тих, у кого прогресування ожиріння тривале, більша активність 

надниркових залоз спостерігається в другій половині доби. Підвищення синтезу андрогенів 

прискорює дозрівання гіпоталамуса, чим і пояснюється більш ранній статевий розвиток у дітей 

з ожирінням. 

У дівчаток, які страждають на ожиріння, збільшується продукція андрогенів 

наднирковими залозами, у жировій тинині прискорюються процеси перетворення естрогенів на 

андрогени, що часто призводить до розвитку гірсутизму. 

Надлишкова маса тіла в передпубертатному та пубертатному періодах може стати 

причиною розвитку гіпоталамічного синдрому. У таких хворих швидко збільшується маса 

тіла,з'являються численні рожеві стриї, гіперпігментація шкірних складок, вегетативні 

поранення, артеріальна гіпертензія. У дівчаток розвиваються різні порушення менструального 

циклу (олігоменорея, гіпер- і гіпоменорея, аменорея), що в осіб з надмірною масою тіла є 

вторинними. 

При ожирінні Ш-IV ступеня часто формуються хронічні токсико-інфекційні вогнища, 

розвиваються запальні процеси в печінці й жовчному міхурі, знижується опірність до різних 

інфекцій. 

Гіпоталамічне ожиріння (нейроендокринне) характеризується дуже швидким 

прогресуванням. На фоні збільшення маси тіла з'являються головний біль, запаморочення, 

вегетативні порушення, розсіяна неврологічна симптоматика, підвищена втомлюваність. 

Періодично зростає ЛТ. Жир відкладається в ділянці стегон, живота, грудей. Саме на цих 

ділянках тіла виникають яскраві червоні стриї. Оскільки процес охоплює також інші ендокрин-

ні залози, у хворих часто спостерігаються ознаки цукрового діабету, гіпотиреозу, порушення 

росту та функцій статевих І надниркових залоз. 

При церебральному ожирінні, що виникає внаслідок органічного ураження ділянок 

головного мозку, відповідаиьних за регуляцію жирового обміну, жирові відкладання 

локалізуються на плечах, животі, стегнах, грудях. Діти відстають у психічному та статевому 

розвитку, у них відзначаються порушення пуглеводного обміну, підвищена втомлюваність, 

задишка, млявість, поліфагія, гіпертермія. Вміст гонадотропних гормонів та екскреція 17-КС із 

сечею знижені. 

Ендокринне ожиріння звичайно виникає як наслідок патології надниркових залоз, 

гіпогеніталізму, гіпотиреозу. 

План обстеження хворих на ожиріння 

●Анамнез: фактори, що сприяли розвитку ожиріння, динаміка збільшення маси тіла з 

народження до моменту обстеження, сімейний анамнез (наявність спадковості з ожиріння, ЦД 

типу 2, гіпертонічної хвороби, подагри). 

●Загальне клінічне обстеження: 

◘визначення зросту, маси тіла, ІМТ; 

◘окружність талії, стегон, співвідношення окружність талії/окружність стегон (ОТ/ОС); 

◘пропорції тіла; 

◘статевий розвиток; 

◘артеріальний тиск; 

◘загальний аналіз крові, сечі; 

◘визначення глюкози в крові натще і проведення орального глюкозотолерантного тесту; 



◘ліпідний спектр крові (холестерин, тригліцериди, β-ліпопротеїди, ліпопротеїди високої 

  щільності). 

◘визначення рівня кальцію, фосфору в крові та сечі. 

●Рентгенограма кистей рук для визначення «кісткового віку». 

●МРТ або КТ головного мозку – за необхідності, консультація нейрохірурга. 

●УЗД щитоподібної залози, надниркових залоз, органів черевної порожнини, дівчаткам за 

  необхідності – УЗД органів малого тазу. 

●При наявності ендокринних порушень - обстеження згідно відповідних протоколів. 

●При можливості – рівень інсуліну, лептину в крові. 

●ЕКГ, при необхідності – ЕхоКГ. 

●Консультації спеціалістів: 

- невролог, за рекомендацією невролога – електроенцефалограма; 

- офтальмолог (дослідження очного дна); 

- генетик (для діагностики генетичних синдромів). 

●Обстеження для виявлення ускладнень ожиріння та супутніх захворювань. 

Діагностика 

•Масу тіла дитини оцінюють за антропометричними показниками в порівнянні із 

перцентильними таблицями оцінки маси тіла, індексу маси тіла, показників стандартних 

відхилень (СВ) для даного зросту, віку і статі.  

•Згідно з Наказом МОЗ України № 149 від 20.03.2008 р. м.Київ «Про затвердження 

Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х років» величина 

індексу маси тіла в межах {-(1-2) – (+1)} стандартного відхилення від середньої популяційної 

для даного зросту, віку і статі розцінюється як норма, вище +1 СВ – як можливий ризик 

надмірної ваги, вище +2 СВ – як надмірна вага, вище + 3 СВ  – як  ожиріння. 

•Абдомінальний (андроїдний) тип тип ожиріння діагностують, якщо співвідношення ОТ/ОС для 

хлопців >0,9; для дівчат > о,8. 

Диференціальна діагностика 

Проводять диференціальну діагностику різних клінічних форм ожиріння, а також спадкових 

синдромів, при яких ожиріння є лише одним з клінічних проявів основного захворювання.  

Диференціальна діагностика аліментарно-конституційного і гіпоталамічного 

ожиріння у дітей та підлітків 

 

Клінічні ознаки             Аліментарно-конституційне       Гіпоталамічне ожиріння 

                                          ожиріння 

 

Причини                          Переїдання, гіподинамія, раннє             Черепно-мозкова травма, 

інфекція 

                                          штучне вигодовування, часто-               ЦНС, наркоз, пухлини 

                                          спадковість                                               гіпотамічних відділів 

 

Маніфестація                   У ранньому віці,                                     У будь-якому віці, 

                                          маса тіла зазвичай підвищена               маса тіла підвищена з моменту  

                                   з народження, ожиріння може               захворювання 

                                   прогресувати у періоді перед- та 

                                   пубертату 

 

Розподіл підшкірно-      Рівномірний                                             Нерівномірний, переважно в 

ділянці 

жирового шару                                                                                 живота (у вигляді «фартуха»), 

стегнах, 

                                                                                                           грудях, плечах 

 



Стан шкіри                     Без патологічних змін                              Шкіра суха, ціанотична з 

мармуровим 

                                                                                                            малюнком, яскраво-червоні стрії, 

                                                                                                            фолікульоз,  акне, ділянки 

                                                                                                            гіперпігментації 

 

Кістковий вік                 Відповідає паспортному віку                  Відповідає паспортному віку або 

                                                                                                            випереджає паспортний 

 

Статевий розвиток        Відповідно паспортному віку                 Різний, може відповідати 

паспортному 

                                                                                                            віку або випереджає його, 

можливі  

                                                                                                            різноманітні порушення 

(затримка  

                                                                                                            статевого розвитку, синдром  

                                                                                                            неправильного пубертату, у 

дівчат – 

                                                                                                            порушення менструального 

циклу, 

                                                                                                            розвиток полікістозу яєчників 

 

Артеріальний тиск        Нормальний                                              Часто підвищений, 

асиметричний 

 

Апетит                            Підвищений                                              Підвищений 

 

Скарги                            Зазвичай відсутні                                      Хворі скаржаться на головний 

біль, 

                                                                                                            слабкість, сонливість, підвищену 

                                                                                                            втомлюваність, болі в ділянці 

серця, 

                                                                                                            задишку тощо  

 

Оральний                       Нормальна глікемічна крива                   Нерідко порушення 

толерантності 

глюкозотолерантний                                                                        до глюкози 

тест (ОГТТ) 

 

 

Диференціальна діагностика аліментарно-конституційного ожиріння з хворобою 

та синдромом Іценка-Кушинга у дітей та підлітків 

Критерії                 Хвороба Іценка-                  Аліментарно-                               Синдром  Іценка-

Кушинга 

діагностики           Кушинга                               конституційне ожиріння           

         1                                      2                                         3                                                           4 

Зріст                       Затримка росту                    Відповідає віку та статі              Затримка росту 

 

Кістковий вік        Відстає від паспортного      Відповідає паспортному            Відстає від 

паспортного 

 

Розподіл                  Диспропорційний з             Рівномірний                                Нерівномірний,  



підшкірно-              переважним                                                                               «кушингоїдний» 

жирового шару       відкладанням жиру на 

                                 обличчі, верхній половині 

                                 тулуба, животі, у ділянці 

                                 УІІ шийного хребця  

                                 («кушингоїдне ожиріння»). 

                                 Обличчя кругле,  

                                 місяцеподібне («матронізм»). 

                                 Порівняно з тулубом  

                                 кінцівки худі. 

 

Статевий                 Затриманий                           Відповідає паспортному           Нормальний 

розвиток 

 

Апетит                    Знижений                               Підвищений                               Знижений або 

нормальний 

 

Артеріальний         Стійка артеріальна                Нормальний                               Стійка 

артеріальна 

тиск                         гіпертензія                                                                                  гіпертензія 

 

Симптоми               Характерні                             Не характерні                             Часті 

вірилізації 

 

Тест                         Діабетоїдна крива/                Нормальна глікемічна               Діабетоїдна                                       

толерантності         порушення                             крива                                           крива/порушення 

до глюкози             толерантності до                                                                         толерантності до  

                                 глюкози                                                                                       глюкози 

 

Кортизол                Підвищений у                        Нормальний                                 Підвищений у 2-

3 рази 

в крові вранці         1,5-2 рази 

 

Вільний кортизол  Підвищений у                        Нормальний                                 Підвищений у 

1,5-2 рази 

у добовій сечі         1,5-2 рази 

 

АКТГ                       Підвищений                           Нормальний                                Знижений  

 

Мала проба             Негативна                               Негативна                                    Негативна 

з дексаметазоном 

 

Велика проба 

з дексаметазоном   Позитивна                               Негативна                                    Негативна 

 

Калій у крові          Знижений                                 Нормальний                                Знижений 

 

Натрій у крові        Підвищений                             Нормальний                                Підвищений 

 

Хлор у крові           Підвищений                             Нормальний                                Підвищений 

 



УЗД надниркових  Двобічне                                   Нормальні розміри                     Однобічне 

збільшення 

залоз                        збільшення                                                                                     або 

візуалізується 

                                                                                                                                          пухлина 

МРТ (КТ)                Двобічне                                   Нормальні розміри                      Новоутворення 

в  

надниркових           збільшення                                                                                      наднирнику 

залоз                                                                                                                                                                

 

Лікування. Основне значення мають суворе й тривале дотримання дієти зі зниженою 

енергетичною цінністю: при МІ ступені на 20-30%. при Ш-IV ступені на 45-50%. Із раціону 

виключають вуглеводи, шо легко засвоюються, екстрактивні речовини, обмежуються жири. 

Калорійність дієти знижують до 1400-1500 ккал.Для" кращої адаптації до гіпокалорШноі дістн 

дітям старшого віку рекомендують препарати метилцелюлози (дієтринпо 1 капсулі до 

сніданку). 

Режим. Дозоване фізичне навантаження. Рекомендується ЛФК, водні процедури, У 

багатьох випадках показане санаторно-курортне лікування (П'ятигорськ, Кисловодськ, 

Єсентуки). 

Фізіотерапевтичні методи лікування (ЛФК, сауна, масаж, підводний душ-ма-саж, душ 

Шарко, велотренажери тощо). 

Медикаментозне лікування — допоміжний засіб. Призначають адипозин, тиреоїдіїі 

препарати, вітаміни групи В, ліпотропні препарати. При ендокринних формах захворювання 

застосовують дегідратаційні засоби, розсмоктувальну терапію. У рідкісних випадках вдаються 

до використання анорексигенних засобів (дезопімон, фепранон), шо діють на гіпоталамічні 

центри голоду й насичення. Симптоматичне лікування. Санація вогнищ хронічної інфекції. 

Антигіпертензивні засоби. Лікування основного захворювання. 

Диспансерне спостереження 

Огляд педіатра-ендокрнолога -1 раз на 3-6 міс.; невролога, окуліста (дослідження очного 

дна), гінеколога – 1 раз на рік; клінічний аналіз крові, сечі – 1 раз на 6 міс.; оральний глюкозо-

толерантний тест – 1 раз на рік; ліпідний спектр – 1 раз на 6 міс.; визначення кісткового віку, 

ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини – 1 раз на рік. При вторинних формах ожиріння 

додатково ТТГ крові, вільний кортизол у добовій сечі, або при неможливості – екскреція із 

сечею 17-оксикортикостероїдів та 17-кетостероїдів – 1 раз на рік; K, Na, Cl – 1 раз на 6 міс.; 

МРТ головного мозку – 1 раз на рік; 

Профілактика 

•Збалансований режим харчування та фізичних навантажень. Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо раціонального харчування, формування харчової поведінки у дітей. 

•В організованих дитячих колективах та поліклініках здійснювати постійний контроль 

маси тіла.  

•Лікарське спостереження дітій, чий показник маси тіла перевищує норму, а також діти, 

чиї батьки або родичі страждають ожирінням (група «ризику»). 

•Попередження прогресування ожиріння та появи його ускладнень. 

 

Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду     

ГІПОТАЛАМІЧНИЙ ПУБЕРТАТНИЙ СИНДРОМ - поліетіологічче хронічне захворювання 

пубертатного і юнацького періоду, що проявляється симптомокомплексом: ожиріння, випередження 

зросту, артеріальна гіпертензія та порушення статевого розвитку. 

Захворювання трапляється в 3-4% осіб підліткового та юнацького віку, частіше (у 8-10 разів) 

жіночої статі. 

Етіологія та патогенез. Безпосередньо причину хвороби, як правило, встановити не вдається. 

Певну роль у розвитку синдрому відіграють хронічні та вірусні інфекції, інтоксикації, черепно-



мозкові травми, а також соматичні захворювання матері під час вагітності, акушерська патологія, 

спадкова схильність. Дія патогенних чинників виявляється в період статевого дозрівання, тому 

що напруження регулювальної нейроендокринної системи в пубертатному періоді робить її 

чутливою до різноманітних впливів. Суть захворювання визначається гормонально-обмінними 

порушеннями, зумовленими, в основному, підвищенням секреції АКТГ,  гормонів кори 

надниркових залоз та порушенням продукції гонадотропінів. 

Клініка. Захворювання розвивається поступово, нерідко виявляється при 

профілактичних оглядах школярів, призовними та іншими комісіями. Клінічна картина: 

 ожиріння різного типу (андроїдний, геноїдний або змішаний, диспластичний 

кушингоїдний); 

 трофічні зміни шкірних покривів – шкіра мармурово-ціанотична з фолікулярним 

гіперкератозом та численними смужками розтягнення багряного кольору у ділянці плечей, живота, 

грудних залоз, сідниць, стегон; 

 вегетативно-судинні розлади з артеріальною гіпертензією транзиторного характеру, 

вететосудинні кризи, порушення терморегуляції (субфебрильна температура з 

періодичними гіпертермічними кризами); 

 порушення розвитку (випередження росту); 

 нервово-психічні розлади (вогнищеві неврологічні симптоми ураження 

переважно стовбурово-діенцефральних та скронево-лімбічних структур — дратівливість, 

плаксивість, депресивні стани, зміна настрою), внутрішньочерепна гіпертензія; 

 нейрогермінативні порушення (статевий розвиток може бути прискореним, нормальним 

і рідше сповільненим, іноді настає склерокістоз яєчників, збільшується щитоподібна залоза). 

Діагностика. Підвищення рівнів АКТГ, кортізолу, СТГ, ФСГ у крові, порушення ритму їх 

секреції. На краніограмі ознаки внутрішньочерепної гіпертензії. При КТ надниркові залози не 

змінені, можливий полікістоз яєчників. 

Диференційний діагноз проводять із хворобою Іценка-Кушинга (використовують малу 

пробу з дексаметазоном), різними формами ожиріння, синдромом Штейна-Левенталя, 

синдромом Клайнфельтера. Діагноз гіпоталамічного синдрому базується на даних огляду: 

прискорений фізичний і статевий розвиток, характерний розподіл жиру, вузькі стрії блідо-

рожевого кольору, що локалізуються в ділянці плечей, живота, грудних залоз, сідниць, стегон, 

двобічна гінекомастія, лабільна артеріальна гіпертензія; додаткових методів дослідження: 

відсутність змін у кістках, нормальна форма і величина надниркових залоз при рентгено-

логічному дослідженні, позитивна мала проба з дексаметазоном. 

Лікування. Раціональна субкалорійна дієта, санація вогнищ хронічної інфекції та 

диференційоване посиндромне лікування. 3 медикаментів застосовують препарати ноотропного 

ряду (ноотропіл, амінолон), засоби, що покращують мозковий кровотік (кавінтон, девінкан), 

амінокислоти (глутамінова, церебролізин) полівітаміни, де гідратаційні засоби, 

розсмоктувальну терапію, седативні препарати, за необхідності — інгібітори 

ангіотензинперетворювального ферменту (капотен, каптоприл). Успішно використовуються в 

останні роки фізіотерапевтичні процедури (бітемпоральна індуктотермія, інтраназальний В1-

електрофорез), бальнеотерапія. 

Прогноз сприятливий. Легкі прояви синдрому розглядаються як варіанти фізіологічної 

перебудови організму, «базофільні епізоди». У частини хворих у подальшому розвивається 

нейроендокринна форма гіпоталамічного синдрому, рідше — ізольовано залишаються окремі 

прояви захворювання: ожиріння, вегетативно-судинна дистонія, неврозоподібний синдром, 

гіпертонічна хвороба, склерокістоз яєчників з гірсутизмом і ановуляторною неплідністю, 

гінекомастія (у юнаків). 

 

Порушення статевого розвитку 

 

Статевий розвиток хлопчиків 



Чоловіча статева залоза (яєчко) – парна залоза зовнішньої і внутрішньої секреції. Яєчко є 

місцем утворення і секреції андрогенів, естрогенів, зовнішнього секрету та сперматогенезу. 

Завдяки температурі в мошонці нижче на 2
◦
С, ніж в черевній порожнині,  забезпечується 

оптимальний режим для дозрівання сперматозоїдів. Фіброзні перетинки, які відходять від 

зовнішньої оболонки, розділяють яєчко на велику кількість (до 300) часточок. Кожна часточка 

містить 2-3 звивистих сім'яних канальців, які складають близько 90% маси яєчок. Внутрішня 

поверхня канальців складається з сустеноцитів (клітини Сертолі) і зародкового епітелію, з 

якого утворюються сперматозоїди. Між звивистими сім'яними канальцями знаходиться 

сполучна тканина, судини, нерви, а також інтерстиціальні ендокриноцити – гландулоцити 

яєчка (клітини Лейдига), які продукують статеві гормони. 

У статевому становленні хлопчиків виділяють певні періоди. 

•У фетальному періоді з 8 до 12 тижня секрецію тестостерону клітинами Лейдига визначає 

хоріонічний гонадотропін. З 12 тижня ембріонального розвитку гіпофіз плода починає 

виробляти лютеїнізуючий гормон, який разом із хоріонічним гонадотропіном забезпечує 

нормальну секрецію тестостерону і, відповідно, диференціювання внутрішніх, ріст та розвиток 

зовнішніх чоловічих статевих органів. 

•Після народження вміст тестостерону в крові зменшується, з 7-ої доби життя його 

концентрація знову зростає, досягає максимуму на кінець першого місяця життя і утримується 

на цьому рівні до 3-4 місяців. В цей віковий період концентрація тестостерону в крові складає 

близько половини норми у дорослого чоловіка. 

•В кінці першого півріччя вміст тестостерону в крові різко знижується і залишається 

мінімальним до 8-9 років (передпубертатний період). В цей період зміни в статевій системі 

хлопчиків здійснюються під впливом андрогенів надниркових залоз, секреція яких регулюється 

кортикотропіном і не залежить від впливу фолітропіну і лютропіну. Надниркові андрогени 

зумовлюють розвиток вторинних статевих ознак. 

•З 5-6 років у хлопчиків виявляється просвіт в сім’яних канальцях, активуються 

сперматогонії, диференціюються клітини Сертолі. 

•З 9-10 років настає період статевого дозрівання (пубертатний період).  

-Під впливом посилення активації лютропіном клітини Лейдига тестикулів починають 

активно секретувати андрогени. В 4-ту стадію пубертату за Tanner рівень тестостерону швидко 

зростає і досягає статевозрілого рівня. 

-У хлопчиків першим симптомом початку пубертату є збільшення об'єму тестикулів, 

мошонка стає злегка пігментованою, складчастою. Ріст тестикулів супроводжується появою 

лобкового оволосіння, збільшуються розміри статевого члена (спочатку довжина, надалі – 

діаметр), зростає пігментація зовнішніх геніталій. 

-Через 1-1,5 року розвивається аксилярне оволосіння, з'являється оволосіння на обличчі. 

-Зміна голосу виявляється у 12,5-13,5 років, фізіологічна гінекомастія – в 13-14 років. 

-У 13-14 років зовнішні геніталії можуть повністю відповідати статевозрілому віку.  

-Типове чоловіче оволосіння із поширенням на внутрішню поверхню стегон і нижню 

частину живота формується пізніше (у віці 14-16 років). 

-Змінюється архітектоніка тіла: підвищується загальна кількість м'язової та кісткової маси, 

збільшується ріст кісток і м'язів плечового поясу. У хлопчиків зростання маси тіла 

відзначається з 9,5 років. До завершення пубертату у хлопчиків маса тіла і кісткова маса у 1,5 

рази більша, ніж у дівчаток. Перші поллюції з'являються у віці 14-15 років. 

•Соматостатевий розвиток оцінюють також за рентгенограмою кистей: наявність 

горохоподібної кістки у хлопчиків у віці 11-12 років співпадає із збільшенням яєчок; наявність 

сесамоподібної кісточки в І п'ястково-фаланговому суглобі у 13,5 років свідчить про активне 

функціонування яєчок. Синостоз І п'ясткової кістки у хлопчиків у віці 15,5-16,5 років свідчить 

про завершення статевого формування. Достатню андрогенну насиченість організму 

підтверджує осифікація метафізів і закриття зон росту. 

•Статеве дозрівання у хлопчиків вважають фізіологічним у віці від 10 до 18 років. Але 

вікові межі статевого дозрівання мають індивідуальні конституційні особливості. 



Наявність сперматогенезу (репродуктивний період) підтверджується у віці 12-15 років. 

•Тестостерон утворюється в гландулоцитах (клітини Лейдига). Незначна кількість 

тестостерону секретується кірковою речовиною надниркових залоз. Близько 98% тестостерону 

перебуває в крові у зв’язаному з білками стані, решта його є вільним. Через рецептори 

андрогенів вільний і зв’язаний тестостерон проникає в клітини-мішені, де перетворюється на 

дигідротестостерон (має більшу біологічну активність) і естрадіол під впливом 5-α-редуктази. 

Найбільша кількість дигідротестостерону утворюється в передміхуровій залозі.  

-Рівень тестостерону в сироватці крові хлопчиків зростає в період статевого дозрівання, 

максимальна продукція тестостерону у чоловіків відзначається у віці 20-30 років, надалі 

поступово знижується. 

-Концентрація тестостерону в сироватці крові у чоловіків майже у 20 разів вища, ніж у 

жінок; рівень вільного тестостерону вищий у чоловіків у 40 разів. 

Рівень тестостерону в крові осіб чоловічої статі складає 8,5-27,0 нмоль/л, у жінок –  

0,6-1,9 нмоль/л. 

Фізіологічна дія тестостерону: 

•При обстеженні дітей та підлітків для оцінки вторинних статевих ознак застосовується 

статева формула. 

В статевій формулі використовуються загальноприйняті скорочення: 

♦ P (від pubis – лобок) – оволосіння лобка. 

♦ Ax (від axilla – пахва) – оволосіння пахви. 

♦ F (від facies – обличчя) – оволосіння обличчя. 

♦ C (від captillago – хрящ) – ріст щитоподібного хряща, зміна будови гортані. 

♦ V (від vox – голос) – мутація голосу. 

♦ Ma (від mamma – молочна залоза) – ріст молочних залоз. 

♦ Me (від menses – місячні) – вік появи менархе та характеристика регулярності 

оваріально- 

   менструального циклу. 

Оцінка вторинних статевих ознак у хлопців за статевою формулою (цит. за М.Д.Тронько, 

О.В.Большова, 2008)  

Оволосіння  лобка та пахвової западини: 

Ах0Р0  - відсутність оволосіння лобка та пахвової западини; 

Ах1 Р1 - поодиноке волосся; 

Ах2 Р 2  - рідке волосся на невеликій ділянці; 

Ах3 Р3 - пряме волосся займає майже всю пахвову западину та нерівномірно розміщене на 

              поверхні лобка; 

Ах4 Р4 - густе кучеряве волосся, яке розрослося на внутрішню поверхню стегна та в 

напрямку 

            пупка; 

Ах5 Р5  - густе кучеряве волосся по всій поверхні пахвової западини та лобка у вигляді  

             трикутника. 

Оволосіння обличчя: 

F0  - відсутність росту волосся на обличчі; 

F1   - легкий пушок над верхньою губою; 

F2   - поява поодинокого волосся на підборідді. 

Ріст щитоподібного хряща: 

C0  -  ріст щитоподібного хряща ще не почався; 

C1 -  щитоподібний хрящ не помітний, проте при пальпації визначається на передній 

поверхні 

        шиї; 

C2  -  щитоподібний хрящ помітний візуально. 

Мутація голосу: 

V0  - дитячий голос; 



V1 - мутація (ломка) голосу; 

V2 - встановлений чоловічий голос. 

Статева формула: описується, наприклад,  F1 Ах1 P1 С0 V1. 

 

Статевий розвиток дівчаток 

Яєчник – парна жіноча статева залоза, що виконує репродуктивну і внутрішньосекреторну 

функції. Яєчники синтезують жіночі статеві гормони – естрогени і прогестини, а також 

незначну кількість андрогенів і поліпептидні гормони. 

•До естрогенів належать естрадіол, естрон та естріол. Найбільш біологічно активним 

естрогеном є естрадіол, 95% якого виробляється у фолікулах, його рівень в крові вважають 

показником дозрівання фолікулів. Естріол – метаболіт естрадіолу, що має найменшу біологічну 

активність. 

В незначній кількості естрадіол виділяється жовтим тілом і корою надниркових залоз. 

•Естрогени виявляють виражену біологічну дію: 

-Визначають ріст, розвиток жіночих статевих органів, вторинних статевих ознак, 

відкладання жиру за жіночим типом, контролюють менструальний цикл. 

-Справляють анаболічну дію на весь організм: посилюють обмін кісткової тканини та 

прискорюють дозрівання кісток скелета, активують проферменти, необхідні для побудови 

білків, стимулюють процеси обміну речовин тощо. При повній насиченості естрогенами 

осифікуються епіфізи, чим пояснюється припинення росту після настання статевого дозрівання. 

-Великі дози естрогенів призводять до затримки натрію та води в організмі. 

-Тривале їх застосування стимулює тромбогенез, проліферацію ендометрія. 

•В крові естрогени зв’язуються з глобулінами, в меншій мірі – з альбумінами. 

•В печінці естрогени утворюють сполучення з глюкуроновою та сірчаною кислотами. 

Виводяться естрогени з організму із сечею і фекаліями. 

 

•Прогестерон виробляється жовтим тілом, а також яєчниками та наднирковими залозами, 

де використовується як попередник для біосинтезу кортикостероїдів та андрогенів. В крові він 

циркулює у зв'язаному із специфічним білком транскортином стані. 

-Прогестерон є антагоністом естрогенів, обмежує їх проліферативну активність в 

ендометрії, міометрії та епітелії піхви та виявляє характерні зміни ендометрію, що необхідні 

для імплантації заплідненої яйцеклітини та виношування вагітності. 

-Він знижує тонус матки, розслабляє м’язи піхви, має пірогенну дію. Підвищення 

температури в прямій кишці (базальна термометрія) збігається із збільшенням вмісту 

прогестерону в крові і є індикатором овуляції. Вимірювання базальної температури допомагає 

визначити момент овуляції і фази менструального циклу. 

-Прогестерон впливає на розвиток молочних залоз, в період вагітності пригнічує процеси 

овуляції. 

•В печінці прогестерон утворює кон’югати з глюкуроновою кислотою та виділяється із 

сечею. 

•Яєчниками виділяються також поліпептидні гормони. Релаксин зменшує тонус 

міометрію, під час пологів сприяє розслабленню зв’язок тазу та шийки матки. Інгібін та активін 

регулюють виділення стероїдних гормонів яєчниками. 

•В інтерстиціальних клітинах та внутрішній оболонці фолікулів утворюються андрогени, 

що складають 25% всіх андрогенів у осіб жіночої статі; 75% утворюється в корі надниркових 

залоз. 

-Андрогени сприяють росту клітора, великих статевих губ. 

-При достатній естрогенній насиченості організму андрогени сприяють імплантації заплідненої 

яйцеклітини. 

-Посилюють еритропоез та насичення еритроцитів гемоглобіном. 

         •Біологічна дія статевих гормонів пов’язана не тільки з кількісними коливаннями їх в 

сироватці крові, але й зі станом рецепторного апарату до них. Кількість рецепторів до певних 



гормонів не тільки залежить від рівня циркулюючого в крові гормону, але й перебуває під 

генетичним контролем. 

 

•В статевому розвитку дівчаток виділяють 3 періоди: 

- нейтральний (5-6 років життя); 

- передпубертатний (з 6 до 10 років); 

- пубертатний (з 9-10 років до завершення статевого дозрівання). 

•В нейтральному періоді статеві гормони мають мінімальний вплив на ріст і розвиток 

дитини. На момент народження яєчники дівчинки складаються з мільйонів примордіальних 

фолікулів, що являють собою первинні ооцити, які оточені веретеноподібними клітинами і 

базальною мембраною, з яких надалі розвиваються гранульоза і текальні клітини. 

• Передпубертатний період характеризується посиленням секреції андрогенів 

наднирковими залозами. В цей період прискорюється ріст, посилюється розвиток скелетної 

мускулатури, збільшується кількість жирової тканини і маса тіла. Ця стадія носить назву 

«адренархе». 

•В пубертатному періоді відбувається перебудова організму, яка зумовлена функцією 

яєчників.  

-В результаті зростання стимуляції гонадотропінів прискорюється ріст фолікулів, секреція 

естрогенів зростає. Але атрезія ще зберігається, і яєчники можуть мати кістозну будову до 

настання менархе. 

 Розвиток основних вторинних ознак у дівчаток забезпечується гормонами яєчників. 

-Першим зовнішнім проявом пубертату у дівчаток є збільшення молочних залоз 

(телархе): ущільнюється залозиста тканина під ареолою, змінюється колір навколососкової 

ділянки, ареола піднімається над ущільненою залозистою тканиною. Може відзначатися 

асиметрія молочних залоз протягом 1,5-2 років.  

-Розвиток оволосіння (лобкового та аксилярного) – пубархе контролюється андрогенами 

надниркового та яєчникового походження. Лобкове оволосіння з'являється через 3-6 місяців 

після розвитку молочних залоз, аксилярне - на 1-1,5 року пізніше. 

-Змінюється архітектоніка тіла, відбувається подальше накопичення жирової тканини, її 

перерозподіл з макcимальним відкладанням в ділянках тазу та стегон (фемінний - гіноїдний 

тип). 

-Прогресивне формування вторинних статевих ознак супроводжується змінами зовнішніх 

та внутрішніх геніталій. Збільшуються великі і малі статеві губи, матка, збільшується кут між 

тілом та шийкою матки,  яєчники розміщуються поряд з тілом матки, змінюється структура 

ендометрію та слизової оболонки піхви. 

-Рівень естрогенів продовжує зростати; у дівчаток, які досягли 4-ої стадії статевого 

розвитку за шкалою Tanner, з’являється перша менструація – менархе. Строки появи менархе 

індивідуальні в різних географічних регіонах, в середній зоні – 12-13 років. Перша менструація 

з’являється приблизно через 3 роки після початку розвитку молочних залоз.  

-Спочатку менструації можуть бути нерегулярними, цикли ановуляторними. До появи 

перших овуляторних циклів у дівчаток зазвичай необхідний період близько року після менархе. 

Протягом перших 2-х років після менархе більше половини циклів виявляються 

ановуляторними. 

-Після появи менархе у дівчаток посилюється активність потових і сальних залоз, на шкірі 

виявляються акне. 

-Закриття зон росту і припинення росту у дівчаток відбувається через 1,5-2 роки після 

установлення менархе. 

-Статевий розвиток дівчаток завершується в 16 років і проявляється оволосінням за 

жіночим типом, специфічним запахом поту, слизовими виділеннями з піхви, регулярними 

менструаціями. 

•Оцінка вторинних статевих ознак у дівчат за статевою формулою  

Оволосіння лобка та пахвової западини:                                             



Ах0Р0  - відсутність оволосіння лобка та пахвової западини; 

Ах1 Р1 - поодиноке волосся; 

Ах2 Р 2  - рідке пряме волосся на центральній ділянці лобка та пахв; 

Ах3 Р3 – густе кучеряве волосся займає майже всю пахвову западину та увесь трикутник  

              лобка; 

Ах4 Р4 – оволосіння як у дорослого. 

Характеристика менструальної функції: 

Me0  - відсутність менструацій; 

Me1  - менструальний цикл, який не встановився; 

Me2 – регулярний менструальний цикл. 

Розвиток молочних залоз: 

Mа0  - молочні залози не виступають над грудною клітиною; 

Mа1  - ареола з соском утворює єдиний конус, що виступає над поверхнею грудної клітини; 

Mа2 – ареола великих розмірів, сосок невеликий, залоза збільшена на обмеженій ділянці 

(стадія бутону); 

Ma3 - повний розвиток молочної залози, але сосок не диференційований від ареоли; 

Ma4 – молочна залоза дорослої жінки, сосок виступає над ареолою. 

Статева формула : описується, наприклад, Р1 Ах1 Ма2 Ме1. 

 

Порушення статевого розвитку 

Затримка статевого розвитку 

■ ЗАТРИМКА СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ - це функціональне, запізнення появи статевих 

ознак більш ніж на 2 роки щодо середніх термінів. 

Етіологія. Затримка статевого розвитку (ЗСР) найчастіше виникає внаслідок 

конституційних особливостей розвитку — пізнє дозрівання гонадостату (системи, що регулює 

функцію гонад) і рецепторів тканин-мішеней, що взаємодіють із гонадотропними і статевими 

гормонами. 

Соматогенна ЗСР виникає при тяжких хронічних хворобах серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту, нирок, ЦНС (як наслідок травми, інфекційних захворювань, гіпо-

ксії), ендокринної системи (ожиріння, гіпотиреоз, тиреотоксикоз, цукровий діабет). 

Патогенез. Конституційна форма ЗСР зумовлена пізнім дозріванням гіпоталамічних 

структур, інші форми-порушенням функції гіпоталамуса внаслідок соматичних хвороб або 

периферичного метаболізму статевих гормонів. 

Порушення статевого розвитку можуть виникнути і внаслідок дії тих самих 

ушкоджувальних чинників на пізніших етапах розвитку організму, після перенесених 

інфекційних захворювань, психічних травм, різкого зниження маси тіла. У цьому випадку вони 

не супроводжуються хромосомними аномаліями та найчастіше проявляються затримкою 

статевого розвитку. 

Класифікація. 

Конституційна (сімейна) ЗСР 

Соматогенна ЗСР 

Несправжня адипозо-генітальна дистрофія 

Синдром неправильного пубертату 

Клініка. Конституційна (сімейна) ЗСР часто поєднується із затримкою зросту і дефіцитом 

маси тіла. Тілобудова маскулінізована, соматичної патології немає, зовнішні статеві органи 

сформовані правильно, але відповідають за розмірами допубертату, вторинні статеві ознаки 

відсутні. Рівні гонадотропних гормонів і тестостерону відповідають допубертатним 

показникам, тести з хоріонічним гонадотропіном позитивні. Кістковий вік відстає від 

паспортного на 2-3 роки. 

Соматогенна форма ЗСР клінічно характеризується ознаками основного соматичного 

захворювання, правильно сформованими зовнішніми статевими ознаками і відсутністю ознак 



статевого дозрівання в період пубертату. Діагностично-лабораторні ознаки індентичні таким 

при конституційній формі ЗСР. 

Несправжня адипозо-генітальна дистрофія розвивається у хлопчиків з ураженням ЦНС 

інфекційного, гіпоксичного або травматичного генезу, частіше у перинатальному періоді. 

Порушення гіпоталомо-гіпофізарно-гонадної системи носять тимчасовий характер, ожиріння за 

жіночим типом, темпи росту прискорені, спостерігається мікрогеніталізм, псевдоретенція 

яєчок, відсутні вторинні статеві ознаки в пубертатному періоді. Знижені рівні тестостерону, 

гонадотропінів, тести з хоріонічним гонадотропіном позитивні. 

Синдром неправильного пубертату характеризується раннім або своєчасним статевим 

оволосінням внаслідок наднирникової гіперандрогенії при інфантильних розмірах сім'яників і 

зовнішніх геніталій. Майже завжди супроводжується ожирінням. Рівні ЛГ, АКТГ, кортизолу і 

наднирникових андрогенів підвищені. ФСГ і тестостерону - низькі. Проба з хоріонічним 

гонадотропіном слабко позитивна. 

Лікування. Хлопчикам із ЗСР проводять комплекс лі кувально-профілактичних заходів. 

1-й етап: 

• раціональне харчування (повноцінне при дефіциті маси тіла і гіпокалорійне при 

ожирінні); 

• раціональний руховий режим; 

• вітамінотерапія (група В. А, Е); 

• санація хронічні вогнищ інфекції; 

• лікування  основного соматичного захворювання. 

2-й етап: 

• анаболічні стероїди 

3-й етап (рекомендується підліткам 15-17 років за відсутності ефекту перших двох етапів 

лікування): 

• хоріонічний гонадотропін по 1000 ОД/м
2
, на курс 10-15 ін'єкцій, 1-2 курси (при 

псевдоадипозо-генітальній дистрофії); 

• комбінації препаратами ЛГ- і ФСГ-активністю (пергонал) (при синдромі неправильного 

пубертату); 

• препарати депо-тестостерону (омнадрен, сустанон) по 250 мг 1 раз за тиждень впродовж 

4-6 тижнів. 

 

Гіпогонадизм 

• ГІПОГОНАДИЗМ - це захворювання, яке зумовлено стійким ураженням репродуктивної 

системи зі зниженням продукції статевих гормонів 

Виділяють декілька рівнів ураження репродуктивної системи: 

- гіпоталамус; 

- гіпофіз; 

- гонади; 

- рецептори горшно-іалежипх тканин; 

- швидка інактивація статевих гормонів.  

Первинний     (гіпергонадний     гіпогонадизм) - розвивається як наслідок ураження яєчок 

або яєчників (синдром анархізму, монорхізму, первинна гіпоплазія яєчок, первинна 

недостатність клітин Лейдига, синдром Клайнфельтера та ін.). 

Вторинний (гіпогонадний гіпогонадигм) - розвивається як наслідок ураженім гіпофіза. 

Третинний (гіпогонадний гіпогонадизм) - розвивається як наслідок ураження гіпоталамуса. 

До вторинного і третинного гіпогонадизму відносяться ізольований гіпогонадотропний 

гіпогонадизм (зі зниженою продукцією ЛГ і ФСГ, зі зниженою продукцією ЛГ — синдром 

Паскуаліні, зі зниженою продукцією ФСГ), адипозо-генітальна дистрофія (синдром 

Бабінського-Фреліха), синдроми Каллмена 1, 2, З, синдром Прадера-Віллі, синдром Лоуренса-

Муна і Барде-Бідля. 



Етіологія. Генетичні порушення (генні дефекти, хромосомні аберації) статевих хромосом 

або аутосом, внутрішньоутробний вплив на плід різних патогенних чинників (радіація, віруси, 

хімічні речовини) призводять до розвитку уродженою гіпогонадизму.  Набутий гіпогонадизм 

виникає як наслідок травми, інфекції, впливу хімічних і токсичних речовин на гонади. 

Гіпогонадизм може бути ізольованим або одним із ознак спадкового захворювання. 

Патогенез. Недостатність статевих гормонів, що виникла внутрішньоутробно 

супроводжується недорозвиненням яєчок і зовнішніх геніталій. Оскільки у допубертатний пері-

од і у нормі рівень тестикулярних андрогенів низький, гіпогонадизм не призводить до 

порушень обміну. У пубертатному періоді дефіцит статевих гормонів супроводжується 

зменшенням м'язової і кісткової маси, збільшенням жирової тканини, формуванням 

євнухоїдних пропорцій тіла, відсутністю росту зовнішніх і внутрішніх статевих органів, 

диференціювання канальців сім'яників і сперматогенезу. 

Клініка. Одно- або двобічний крипторхізм, гіпоплазія або аплазія яєчок, статевий член 

зменшений у розмірах, мошонка без складок, вторинні статеві ознаки відсутні або розвинені 

дуже слабко. Поступово формуються екстрагенітальні ознаки гіпогонадизму: євнухоїдизм 

(довгі кінцівки при відносно короткому тулубі, тазовий пояс переважає над плечовим), 

ожиріння з розподілом підшкірно-жировою клітковини за жіночим типом (груди, живіт, 

стегна), справжня або несправжня гінекомастія. 

Діагноз. Діагностика базується на визначенні каріотипу, базальних рівнів гонадотропних 

гормонів, пролактнну. тестостерону в крові і екскреції 17-КС із сечею, проведенні 

функціональних проб, які дозволяють виявити рівень ураження репродуктивної системи. 

Відмінна риса вторинного гіпогонадизму – зниження секреції гонадотропних гормонів 

аденогіпофіза внаслідок пухлинних, інфекційних, запальних процесів, тяжких соматичних 

захворювань, іншої ендокринної патології. 

При диференційній діагностиці первинного і вторинного гіпогонадизму проводять пробу з 

хоріонічним гонадотропним, який уволять по 1500 ОД внутрішньом’язово 1 раз на день 

впродовж З днів. Рівень 17-КС у добовій сечі визначають перед уведенням хоріонічного 

гонадотропіну і на 3-тю добу після нього. Окрім того, визначають рівень тестостерону в крові. 

Підвищення його та рівня 17-КС у сечі в 1,5-2 рази після уведення препарату свідчить про 

наявність у дитини гіпогонадотропного гіпогонадизму. 

Лікування. Хлопчикам із гіпергонадотропним гіпогонадизмом у допубертатному періоді 

з метою збільшення розмірів статевого члена призначають анаболічні стероїди   у   вікових   

дозуваннях. Після препаратами тестостерону пролонгованої дії (сусганон-250 або омналрен-250 

по 1мл 1 раз на тиждень впродовж 3-4 тижнів внутрішньом'язово, андріол по 1-3 капсули 

перорально). У пубертатному періоді можна імплантувати протези яєчок. 

При вторинному (гіпогонадотропному) гіпогонадизмі проводять курси лікування 

хоріонічним гонадотропіном (профазі, хоріонічний гонадотропін 1000 ОД/м
2
) 2-3 рази на 

тиждень внутрішньом'язово) або синтетичними гонадотропінами (хумегон, пергонал, 

неопергонал по 25-75 ОД 2-3 рази за тиждень впродовж 2-2,5 місяців). У разі недостатнього 

ефекту лікування застосовують замкну терапію. Вдаються також до інших терапевтичних 

заходів з урахуванням етіології захворювання, а також того, які тропні функції аденогіпофіза 

уражені. Загальностимулюючі засоби застосовують лише тоді, коли немає пухлинного процесу. 

Лікування первинного та вторинного гіпогонадизму здебільшого дає змогу досягти 

задовільного розвитку вторинних статевих ознак, проте фертильність хворих не коригується. 

 

Уроджені порушення статевої диференціації 

Недостатній статевий розвиток часто зумовлений спадковими механізмами. Зміни складу 

статевих хромосом пов'язані з дією чинників внутрішнього середовища організму та зовнішніх 

чинників, які мають тератогенні властивості. 

Класифікація. Порушення статевої диференціації без гермафродитизму 

• Синдром Шерешевського-Тернера 

• Чиста дисгенезія гонад (з каріотипом 46,ХХ; з каріотипом 46ХУ) 



• Дисгенезія сім'яних канальиів 

Порушення статевої диференціації з гермафродитизмом 

1.Несправжній чоловічий гермафродитизм 

А. Порушенні формування або розвитку яєчок: 

• змішана дисгенезія гонад; 

• дисгенетичний чоловічий псевдогермафродитизм;  

• синдром тестикулярної регресії; 

• дисгснезія сім'яних канальців (синдром Клайнфельтера з гермафродитними геніталіями). 

Б. Порушення диференціації геніталій: 

• персистувальні Мюллерові деривати; 

• вроджені порушення синтезу тестостерону; 

• синдром резистентності до андрогенів; 

• ятрогенна фемінізація; 

• фетальна недостатність ЛГ; 

• синдроми, асоційовані з гіпогонадизмом; 

• ізольована гіпоспадія і крипторхізм.  

2.Нссправжній жіночий гермафродитизм: 

• адреногенітальний синдром у дівчаток; 

• вірилізація при материнській гіперандрогенії; 

• ятрогенна вірілізація. 

3. Справжній гермафродитизм. 

 

Синдром Шерешевського-Тернера 

■ СИНДРОМ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА – дисгенезія гонад, пов'язана з відсутністю 

у хромосомному наборі однієї Х-хромосоми (каріотип 45, X) або структурними порушеннями 

однієї з Х-хромосом. 

Патогенез. Зміна кількості або структури статевих хромосом зумовлює виражену 

недорозвиненість тканини яєчників і зниження синтезу естрогенних гормонів. 

Недиференційовані елементи кіркової та мозкової тканини гонад. Вміст естрогенів у сечі 

сильно знижений, переважно за рахунок активних фракцій. Виявляють також чимале зниження 

вмісту естрадіолу в плазмі крові.  

Диференційна діагностика. У дитячому віці синдром Шерешевського-Тернера 

найчастіше доводиться диференціювати із захворюваннями, що супроводжуються відставанням 

у рості (гіпотиреоз, хондродистрофія, гіпофізарний нанізм, сімейно-конституційна 

низькорослість). При ньому провідне значення має виявлення в каріотипі клону 45,Х; статевий 

хроматин негативний або знижений; фенотипові ознаки. 

У віці 12-14 років хворі із синдромом Шерешевського-Тернера вперше звертаються до 

гінеколога з приводу первинної аменореї та недорозвиненості грудних залоз. У цей час синдром 

слід диференціювати з такими захворюваннями, як pubertas tarda, первинна аменорея внаслідок 

інфекційних або соматичних захворювань, аномалія будови гені талій та ін. 

Синдром Клайнфельтера 

■ СИНДРОМ КЛАЙНФЕЛЬТЕРА – зумовлений зміною складу статевих хромосом, коли в 

осіб із чоловічим фенотипом виявляють каріотип 47,ХХУ 

Етіологія. Причина захворювання невідома. Патогенез зумовлений аномалією статевих 

хромосом (наявність однієї або рідше – кількох зайвих хромосом у каріотипі). 

Клініка. Основні скарги – відсутність вторинних статевих ознак, гінекомастія, надмірна 

маса тіла. Хворі високого зросту, з єнухоїдними пропорціями тіла. Відкладання надлишкової 

жирової тканини на стегнах, животі, бічних поверхнях тулуба. Статеве оволосіння незначне, на 

лобку – за жіночим типом. Зовнішні статеві органи сформовані правильно; яєчка часто 

зменшені, їх тургор знижений, іноді вони щільні. Хворі неплідні, при дослідженні сперми 

виявляють оліго- або азооспермію. Розумова відсталість посилюється зі збільшенням кількості 



хромосом у генотипі. Гіпергонадотропний гіпогонадизм при недостатньому виробленні 

тестостерону. 

Екскреція естрогенів може бути збільшена. 

Кістковий вік відстає від паспортного на 2-3 роки і більше. При дослідженні статевого 

хроматину виявляють позитивний Х-хроматин, зайві Х-хромосоми; шляхом каріотипування – 

наявність 47,ХХУ-каріотипу. Трапляються також інші вили каріотипу – 48,ХХХУ; 49,ХХХХУ; 

мозаїцизм-46,ХУ/47,ХХУ. 

У деяких хворих спостерігаються соматичні аномалії, зміни органа зору, крипторхізм, 

зниження толерантності до глюкози. 

Лікування. Замісна терапія препаратами чоловічих статевих гормонів, призначають 

загальностимулювальні засоби. 

Інтерсексуалізм (двостатевість) 

■ ІНТЕРСЕКСУАЛІЗМ — уроджене порушення статевого диференціювання, за якого в 

одного індивідуума є ознаки чоловічої та жіночої статі. 

Розрізняють справжній і несправжній інтерсексуалізм, котрий, у свою чергу, поділяють на 

несправжній чоловічий та несправжній жіночий. 

НЕСПРАВЖНІЙ ЖІНОЧИЙ ІНТЕРСЕКСУАЛІЗМ - уроджене порушення статевого 

диференціювання, що проявляється бісексуальною будовою зовнішніх статевих органів при 

жіночій генетичній та гонадній статі. 

Етіологія та патогенез. Несправжній жіночий інтерескеуалізм розвивається внаслідок 

підвищеного вмісту андрогенів у крові, котрі діють на плід з каріотипом 46.XX і вже 

сформованими внутрішніми статевими органами. Наднирникові залози плода починають 

синтезувати кортизол з 10-12-го тижня внутрішньоутробного розвитку, коли внутрішні статеві 

органи сформовані. Надлишкова продукція андрогенів справляє вірилізуючу дію на зовнішні 

статеві органи. Дитина народжується з генетичною жіночою статтю 4б,ХХ, має яєчники, матку, 

а зовнішні статеві органи сформовані за бісексуальним типом. Можливі такі причини 

надмірного вмісту андрогенів: 

1) з боку плода: уроджена дисфункція кіркової речовини надниркових залоз — 

адреногенітальний синдром (найчастіше); 

2) з боку матері: а) лікування андрогенами під час вагітності; б) наявність гор-

монально-активної пухлини надниркової залози (аренобластома, андростерома) або уродженої 

гіперплазії кіркової речовини надниркових залоз; в) андроген продукувальна пухлина або кіста 

яєчника. 

СПРАВЖНІЙ ІНТЕРСЕКСУАЛІЗМ (синдром двостатевих гонад) - досить рідкісна 

патологія, у разі якої у хворого одночасно виявляють і яєчник, і яєчко. 

Етіологія. Причини захворювання не з'ясовані. Певне значенні має дія несприятливих 

чинників зовнішнього середовища. 

Патогенез. Одночасний розвиток чоловічих і жіночих статевих залоз може бути 

пов'язаний із наявністю в каріотипі хворого клонів 46,ХУ і 46,XX, причому цей мозаїцизм іноді 

є нерозпізнаним. Диференціювання гонади відбувається одразу за двома напрямами – 

оваріальним і тестикулярним. Формуються і фолікули, і сім'яні канальні, котрі в подальшому 

виробляють відповідно естрогени та андрогени. В одній статевій залозі часом виявляють і 

жіночі, і чоловічі генеративні елементи разом – ovotestis mixtae або вони розташовуються 

окремо – ovotestis bipolaris. 

Клініка. Основна відмітна риса захворювання — неправильна бісексуальна будова 

зовнішніх статевих органів, що можуть мати найрізноманітніший вигляд. Вторинні статеві 

ознаки (грудні залози та оволосіння) частіше розвиваються за жіночим типом, можливі 

менструації. Найбільш поширений каріотип – 46, ХY; 46,ХХ або мозаїцизм. Велике значення 

має рання діагностика цієї патології статевого розвитку (одразу після народження). Дитину 

направляють на обстеженні в спеціалізовану клініку. У разі виявлення неправильної будови 

статевих органів не слід поспішати з реєстрацією новонародженої дитини, паспортну стать 



встановлюють з урахуванням її анатомо-функціональних особливостей. Здебільшого перевагу 

віддають жіночій громадянській статі. 

Лікування. Вдаються до хірургічної корекції зовнішніх статевих органів, видаляють одну 

з гонад або їх рудименти. 

НЕСПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІЧИЙ ІНТЕРСЕКСУАЛІЗМ - стан, при якому у плода з 

генетичною чоловічою статтю і чоловічими статевими залозами формуються жіночий фенотип і 

жіночі зовнішні статеві органи. 

Найбільш типовою формою несправжній чоловічого інтерсексуалізму є синдром 

тестикулярної фемінізації. 

Етіологія. Причина захворювання – генні мутації. Виявляють рецесивно-автосомний тип 

успадкування з передаванням за жіночою лінією. 

Патогенез. Спадкова нечутливість периферичних тканин до андрогенів в умовах 

збереження чутливості до естрогенів призводить до того, що в період ембріогенезу 

маскулінізуюча дія андрогенів плода не проявляється. і розвиток зовнішніх статевих органів 

відбувається за жіночим типом. 

Клініка. Особливістю захворювання є наявність у пацієнта з жіночим фенотипом і 

жіночими зовнішніми статевими органами яєчок, що розташовуються у великих соромітних 

губах, або в пахвинних каналах, або в черевній порожнині. У дитячому віці таких пацієнтів 

часто оперують з приводу двобічних пахвинних гриж. У період статевого дозрівання і в 

постпубертатний період на перший план виходять аменорея та неплідність. Грудні залози 

розвинені задовільно, тоді як вторинного оволосіння практично немає. Зовнішні статеві органи 

Сформовані за жіночим типом, піхва коротка, вузька, закінчується сліпо. Яєчок і матки немає. 

Хворі неплідні. Каріотип завжди 46,ХY, Х-хроматин негативний. Рівні тестостерону в крові й 

сечі, 17-КС у сечі, тестостерону в крові відповідають нормі для чоловіків. 

Диференційна діагностика. Діагностують з такими захворюваннями: уродженою 

аплазією піхви й матки (синдром Рокитанського-Кюстнера), котрій властиві нормальний 

жіночий каріотип 4б,ХХ. нормальне вторинне оволосіння та наявність яєчників; несправжнім 

жіночим інтересксуалізмом надниринкового походження, що характеризується 

інтерсексуальним розвитком   зовнішніх  статевих   органів, позитивним Х-хроматином, 

нормальним вторинним оволосіниям і менструаціями.  

Лікування. Проводять хірургічну пластику піхви, видаляючи яєчка у віці 20 років І 

старшому (у зв'язку з високою небезпекою злоякісного переродження). 

 

Передчасний статевий розвиток 

■ ПЕРЕДЧАСНИЙ СТАТЕВИЙ РОЗВИТОК – поява вторинних статевих ознак у дівчаток 

раніше за 7 років (менструацій- за 10), у хлопчиків раніше за 10 років 

Виділяють справжній передчасний статевий розвиток (ПСР) – ранній розвиток вторинних 

статевих ознак відповідно до статі паралельно із  збільшенням активності і розмірів статевих 

залоз і несправжній ПСР (псевдопубертат) – статеві залози  не дозрілі, а  вторинні статеві  

ознаки можуть відповідати або не відповідати статі (ізо – або гетеросексуальний ПСР). 

Класифікація ПСР: 

І. Справжній   ПСР (pubertas praecox vera): 

а) конституційна або ідіопатична форма; 

б) ПСР церебрального генезу; 

II. Несправжній ПСР (pseudopubertas ргаесох): 

а) ПСР наднирникового ге, 

б) ПСР гонаадого генезу; 

в) ПСР ендогенно -  медикаментозного характеру. 

III. Неповна форма: ізольоване збільшення грудних залоз, менструація та ізольоване 

статеве оволосіння (телархе, менархе та адренархе). 

Етіологія. Причиною справжнього ПСР може бути: ураження ЦНС і гіпоталамо-

гіпофізарної системи (черепно-мозкова травма під час пологів, менінгоенцефаліт, токсикоз-



інфекція, пухлинний процес — пухлина заднього відділу діенцефальної ділянки, пухлина 

епіфіза та ін.); 

• гідроцефалія; 

• невідома причина (80-90%). 

Несправжній передчасний статевий розвиток трапляється при пухлинах надниркових 

залоз або яєчників, застосуванні матір'ю під час вагітності деяких гормональних препаратів, 

анаболічних стероїдів тощо. 

Патогенез. Основну роль відіграє передчасне припинення гальмівного впливу 

гіпоталамуса на аденогіпофіз, що веде до посилення секреції гонадотропінів і подальшої 

активації статевих залоз. Гормональноактивна пухлина яєчників або наднирникових залоз, що 

виділяє кількість статевих стероїдів, спричинює ПСР шляхом дії естрогенів та (або) андрогенів 

на органи-мішені. 

Клініка. У разі церебрального генезу захворювання виявляють ознаки ураження ЦНС, 

неврологічну симптоматику (зміни на ЕЕГ, підвищення внутрішньочерепного тиску; 

порушення з боку черепних нервів, рухової та рефлекторної сфер, невротичні реакції, зміна 

поведінки й психіки дитини).  

Диференційна діагностика. Клінічні прояви ПСР настільки типові, що звичайно не 

потребують диференціації з будь-якою іншою патологією. Основним завданням є з'ясування 

причини захворювання.  

Лікування. Основа консервативної терапії – препарати з антигонадною активністю 

(ципротерон ацетат, оксипрогестерон, андрокур) та агоністи гонадотропін-рилізинг-гормону   

(бузерелін, декапептил, синарел). Препарати призначають до досягнення «кісткового віку» 12 

років або паспортного 8-9 років. Призначають також аскорбінову та фолієву кислоти, відвар 

жовчогінних трав, седативні засоби. 

У разі виявлення пухлини яєчників або наднирникових залоз показане хірургічне 

лікування.Матеріали для самоконтролю 

Тести для самоконтролю: 

1. Залози внутрішньої секреції 

А. Мають залозисту будову, не мають вивідних протоків. 

Б. Виділяють гормони безпосередньо в кровоносне русло. 

В. Виділяють гормони безпосередньо в лімфатичне русло. 

Г. Виділяють гормони безпосередньо в кровоносне або лімфатичне русло. 

 

2. Для гіпоталамічної форми ожиріння у дітей характерно: 

А. Рівномірний розподіл підшкірно-жирової клітковини, відсутність скарг. 

Б. Диспластичний розподіл підшкірно-жирового шару, стрії, акне, гіперпігментація. 

В. Шкіра чиста, помірної вологості. 

Г. Збільшення м’язової маси. 

Д. Часто виявляється гіпотонія. 

 

3. При якому захворюванні виявляється дефект ферменту 21-гідроксилази? 

А. Гіпотиреоз.     Б. Синдром Шерешевського -Тернера.   В. Гіпофізарний нанізм. 

Г. Вроджена дисфункція кори наднирників.     Д. Синдром Клайнфельтера. 

 

4. У дівчинки 14 років затримка росту (-1-2 стандартних віхилень), відсутній розвиток 

молочних залоз, 

    перерозподіл жиру за фемінним типом, менструації; лобкове та аксилярне оволосіння слабо 

виражене.  

    Стигми дизембріогенезу не виявляються. Якому стану відповідають дані клінічні прояви? 

А. Нормальний статевий розвиток.     Б. Затримка статевого дозрівання. 

В. Синдром Шерешевського-Тернера.     Г. Вроджена дисфункція кори наднирників. 

Д. Істинний гермафродитизм. 



 

5. Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду характеризується: 

А. Поступове зростання маси тіла, рівномірний розподіл підшкірно-жирового шару. 

Б. Шкіра не змінена, помірної вологості, артеріальний тиск нормальний, скарги відсутні. 

В. «Кушингоїдне» ожиріння, стійка артеріальна гіпертензія, симптоми вірилізації, остеопороз, 

затримка  

     статевого розвитку. 

Г. Швидке зростання маси тіла, «кушингоїдний тип» перерозподілу підшкірно-жирової 

клітковини  

    відсутній, шкіра мармурово-ціанотичного кольору, рожеві стрії, транзиторна гіпертензія, 

вегетативні 

    порушення; сплощена глікемічна крива. 

Д. Виражене підвищення рівнів кортизолу та кортикотропіну в крові. 

 

6. Для соматогенного нанізму властиво: 

А. Диспропорційна тілобудова: вкорочення проксимальних відділів кінцівок, 

симптом тризубця, макроцефалія 

Б. Затримка росту більше –Зσ, нормальний ріст до З-років 

В. Пропорційна тілобудова, пізній пубертат, нормальний розумовий розвиток, 

низький ріст батьків 

Г. Всі відповіді невірні 

 

7. Відставання в рості (-3 стандартних відхилень і нижче), низька швидкість росту, нормальні 

пропорції  

    тіла, інфантильна зовнішність, статеве недорозвинення, затримка дозрівання кісткової 

тканини  

    характеризують: 

А. Затримку росту сімейно-конституційного генезу.     Б. Соматогенну затримку росту. 

В. Гіпофізарний нанізм.     Г. Гіпотиреоз.    Д. Хондродисплазію. 

 

8. У дитини 9 років надмірна маса тіла, підвищений апетит, розподіл підшкірно-жирової 

клітковини  

    рівномірний, шкіра не змінена, артеріальний тиск нормальний, скарги відсутні; батьки мають 

підвищену 

    масу тіла. Найбільш імовірний діагноз? 

А. Гіпоталамо-гіпофізарне ожиріння.     Б. Аліментарно-конституційне ожиріння.  

В. Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду.     Г. Синдром Прадера-Віллі.      

Д. Хвороба Іценка-Кушинга. 

 

9. Оцінка статевого розвитку хлопчиків включає: 

А. Соматоскопію зовнішніх статевих ознак з визначенням формули статевого розвитку (F, 

Ax, Р, L, V). 

Б. Соматометричне дослідження (виміри об'єму яєчок (в см
3
) та довжини статевого члена (в 

см) 

В. Визначення балу статевого розвитку 

Г. Визначення індексу маскулінізації 

 

10. Надлишок яких гормонів спостерігається у хворих з вродженою дисфункцією кори 

наднирників? 

А. Кортизолу.     Б. Мінералокортикоїдів.     В. Катехоламінів.      

Г. Гонадотропінів.     Д. Андрогенів.      

 



Еталони відповідей на тести на тему: «Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи 

та 

                                                                       статевих залоз у  дітей». V курс: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Г Б Г Г В Б Б Д 

 

Ситуаційні задачі: 

Задача 1: 

Дівчинка 14-ти років поступила в клініку із скаргами на головний біль, відставання в рості 

та надлишкову масу тіла, біль в ногах. В анамнезі часті ГРВІ. Хворіє протягом 3-х років, коли 

почала прибавляти масу тіла; на шкірі в ділянках живота, грудей, плечей, стегон з'явилися стрії 

яскраво-червоного кольору, підвищився артеріальний тиск. Маса тіла наростала, головний біль 

посилився, з'явився біль в ногах, періодичні запаморочення. Перебувала під наглядом лікаря-

педіатра. Призначалися субкалорійна дієта, фізичне навантаження, симптоматичне лікування. 

Об'єктивно: маса тіла - 67 кг, зріст - 150 см. Розподіл підшкірно-жирової клітковини 

нерівномірний, з переважним відкладанням в ділянках грудей, живота, шиї, обличчя, меншим –

на кінцівках. Шкіра суха, "мармуровний малюнок", акне, петехії, гіпертрихоз. На стегнах, 

животі, плечах, попереку - стрії, багряно-червоні з ціанотичним відтінком. В легенях 

везикулярне дихання. Тони серця ритмічні, тучні. Артеріальний тиск 145/85 мм рт.ст. Живіт 

м'який, безболісний. Печінка +2см. Селезінка не пальпується. Гіпоплазія молочних залоз. 

Менструації нерегулярні. Дайте відповіді на запитання: 

1. Якої діагностичної помилки допустився лікар? 

2. Найбільш вірогідний діагноз? 

3. План обстеження. 

4. Яка тактика сімейного лікаря? 
 

Задача 2: 

Хлопчик 10 р. З раннього дитинства відзначається підвищений апетит і  маса тіла. 

Народився від І нормальної вагітності з масою тіла - 4200 г, довжиною – 51 см. Перебував на 

штучному вигодовуванні. Ріс і розвивався відповідно віку. Хворіє рідко. У батьків і бабусі 

надмірна маса тіла.  

Об’єктивно: Зріст – 135 см, М – 54 кг. Скарги відсутні. Розподіл підшкірно-жирового шару 

рівномірний. Апетит підвищений. Шкіра без патологічних змін. Дихання везикулярне. Тони 

серця ритмічні, звучні. Артеріальний тиск в нормі. Живіт м’який, безболісний. Печінка у 

реберного края. Статевий розвиток відповідає віку. Щитоподібна залоза не пальпується. 

Загальний аналіз крові та сечі – без особливостей. Рівень глюкози крові – 4,2 ммоль/л.  

При проведенні орального глюкозо-толерантного тесту – нормальна глікемічна крива. 

Кістковий вік відповідає паспортному. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Ваш діагноз? 

2. Які додаткові дослідження слід здійснити для уточнення діагнозу? 

3. Як оцінити масу тіла даної дитини за індексом маси тіла? 

4. Які дані підтверджують наявність цієї клінічної форми захворювання? 

5. Лікувальні заходи. 

 



Еталони відповідей на задачі на тему: «Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи та  

                                                                    статевих залоз у дітей». У курс 

 

Задача 1: 

1. Недостатнє трактування скарг та об'єктивних даних. Не проведену уточнення діагнозу, внаслідок 

чого не здійснювалася необхідна терапія 

2. Хвороба Іценка-Кушинга. 

3. Рівні кортикотропіну, кортизолу, альдостерону в крові, 17-ОКС та 17-КС в крові та екскрецію їх 

із сечею, діагностичні проби з дексаметазоном, АКТГ та метопіроном; ЯМР головного мозку, 

надниркових залоз, рентгенографію черепа, кісток, УЗД надниркових залоз, ЕКГ, загальний 

аналіз крові, сечі, електроліти крові та сечі, офтальмологічне та неврологічне дослідження. 
4. Необхідно госпіталізувати дитину у спеціалізоване відділення для обстеження, уточнення 

діагнозу та призначення терапії. 

 

Задача 2: 

1.Аліментарно-конституційне ожиріння І ступеня. 

2.Оцінити масу тіла дитини за  перцентильними таблицями оцінки маси тіла, індексу маси 

тіла і показниками стандартних відхилень (СВ) для даного зросту, віку і статі. Визначити 

окружність талії, стегон, співвідношення окружність талії/окружність стегон (ОТ/ОС);  

загальний аналіз крові, сечі; ліпідний спектр крові; рівень кортизолу в крові, калію, натрію, 

хлору, кальцію, фосфору в крові та сечі. УЗД надниркових залоз, ЕКГ. При можливості – рівень 

лептину в крові. Консультації спеціалістів: невролог (за рекомендацією невролога – 

електроенцефалограма); офтальмолог (дослідження очного дна);  Контроль артеріального тиску 

на обох руках.  Обстеження для виявлення ускладнень ожиріння та супутніх захворювань. 

3.Індекс маси тіла даної дитини знаходиться в межах 30,0-34,9 кг/м
2
, що відповідає І 

ступеню ожиріння згідно класифікації ожиріння за індексом маси тіла. 

4.Підвищені апетит і маса тіла з раннього дитинства. Перебував на штучному 

вигодовуванні. У батьків і бабусі надмірна маса тіла. Скарги відсутні; розподіл підшкірно-

жирового шару рівномірний. Шкіра без патологічних змін. Артеріальний тиск в нормі. 

Статевий розвиток відповідає віку. Рівень глюкози крові – в нормі; при проведенні орального 

глюкозо-толерантного тесту – нормальна глікемічна крива. Кістковий вік відповідає 

паспортному. 

5.Основним напрямком в лікуванні ожиріння у дітей є зміна харчової поведінки та 

підвищення фізичної активності. Призначається дієта зі зниженою енергетичною цінністю 

(1000-1200 ккал/добу) за рахунок зменшення кількості жиру та вуглеводів.  

Ефективним в лікуванні дітей з ожирінням, особливо значного ступеня, є призначення 

розвантажувальних днів (білкових, кефірних, яблучних, сирних тощо). 

Діти повинні приймати їжу не менше 5 разів на день в чітко фіксовані години. Останній 

прийом їжі повинен бути за 2 години до сну.  

Важливим компонентом лікування ожиріння,  є дозовані фізичні навантаження, ЛФК. 

Показані рухливі ігри, ходьба, плавання, тенніс, гімнастика, водні процедури. Фізичної 

активності, як і субкалорійного харчування хворі на ожиріння повинні дотримуватися постійно. 

В лікуванні ожиріння рекомендують фізіотерапевтичні методи: обтирання, повітряні, 

звичайні, мінеральні ванни, душі, загальний масаж тощо; санаторно-курортне лікування на 

спеціалізованих курортах (Євпаторія, Єсентуки та ін.). Застосовують ліпотропні препарати, 

вітаміни групи В. 
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2. Конкретні цілі: 

- Визначати етіологічні та патогенетичні  фактори гемолітичної хвороби новонародженого; 

- Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину гемолітичної хвороби новонародженого 

- Визначати особливості перебігу та ступеню важкості гемолітичної хвороби новонародженого; 

- Складати план обстеження при гемолітичній хворобі новонародженого 

та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу 

захворювання: визначення групи крові та резус-належності,  загально клінічний аналізу крові, 

рівень білірубіну крові та його погодинний приріст, пряма проба Кумбса; 

- Демонструвати володіння принципами консервативного лікування, реабілітації і специфічної 

профілактики гемолітичної хвороби новонародженого; 

- Визначати показання до проведення операції замінного переливання крові відповідно до шкали 

Полачека та інших показників крові, володіти принципами підбору донорської крові та 

проведення операції замінного переливання крові; 

- Здійснювати прогноз життя при гемолітичній хворобі новонародженого; 

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

 

 

2. Базовий рівень підготовки 

 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навички 

 

Біохімія 

 Норми біохімічних показників у новонароджених дітей. 

Нормальна та 

патофізіологія 

 Антигенна структура груп крові, особливості метаболізму 

білірубіну у новонароджених.  

Фармакологія Фармакологічні особливості препаратів, що 

використовуються для лікування гемолітичної хвороби 

Пропедевтика дитячих 

хвороб 

Фізіологічна жовтяниця новонароджених. 

Акушерство і 

гінекологія 

Методи антенатальної діагностики  і лікування ГХП  

Специфічна профілактика резус-сенсибілізації. 

 

 

3. Організація змісту навчального матеріалу 

 

 Актуальність теми 

 

 За даними ВООЗ частота випадків на гемолітичну хворобу новонародженого ( ГХН)  у 

теперішній час складає не менше ніж 5-6 випадків на 1000 новонароджених. 

 

    Актуальність даної проблеми визначається тим, що у  дітей, які перенесли  тяжкі форми 

ГХН , є високий ступінь ризику  ураження органів слуху,  затримки психомоторного та 

емоційного розвитку,  екстрапірамідних рухових розладів, зниження пам’яті та інтелекту. 

Більшість з цих дітей хворіють на анемію та схильні до гострих інфекційних та алергічних 

захворювань. 

 

Визначення 

 

ГХН – це ізоімунне захворювання, що зумовлене несумісністю крові матері і плода за 

еритроцитарними антигенами, і проявляється анемічним і жовтяничним синдромами внаслідок 



гемолізу еритроцитів дитини під впливом антитіл матері, що проникають трансплацентарним 

шляхом. 

 

Етіологія  

 

У теперішній час відомо 14  основних еритроцитарних групових систем, які поєднують 

більше ніж 100 антигенів, що здатні викликати утворення антитіл.  

Однак ГХН звичайно розвивається у зв’язку із ізосенсибілізацією антигенами системи 

резус або груповими аглютиногенами системи АВО і  зрідка за іншими антигенними системами 

(внаслідок меншої імуногенності) – Lewis (Le), Kell (K), Duffi (Fy), Kidd (Ik) тощо. 

Система резус складається з 6 основних антигенів, які позначаються за номенклатурою 

K. Landsteiner i A. Wiener (1941) – Rh/,  hr/,  Rhо,  hrо,  Rh//,  hr//, а за номенклатурою R. Fischer i 

R. Race (1944-1947) – С, с, D, d, Е, е. Найбільш активним серед антигенів системи резус є 

антиген  Rhо (D), наявність якого і визначає резус-належність людини. 

D-антиген – це ліпопротеїн, що розташований на внутрішній поверхні мембрани 

еритроцитів, тоді як АВ-антигени – на зовнішній. Він  успадковується за домінантним типом та 

з’являється на 8-10 тижні гестації.  Відсутність резус-антигенів призводить до підвищеної 

деструкції еритроцитів.  

Наявність d-антигену не доведена, вказівка на цей антиген свідчить за відсутність D-

антигену. 

Серед європейської популяції D-антиген відсутній у 15% людей (dd), із решти – 48% 

гетерозиготи (dD) і 35% гомозиготи (DD). 

Групові аглютиногени системи АВО, яка була відкрита у 1900 році, містять наступні 

ізоантигени: А1, А2, А3, А4, А5, А6, В, О, Н. Найбільша аглютинабельність притаманна 

еритроцитам, що містять ізоантиген А1. Еритроцити групи крові О(1), як правило містять 

антиген Н.  

В онтогенезі людини антигени системи АВО з’являються у ембріонів на 5-6 тижні 

розвитку. 

Лише у 5% випадків ГХН пов’язана з несумісністю крові матері і плода за іншими 

факторами.  

   

Особливості обміну білірубіну у новонароджених 

 

 Головним джерелом білірубіну у новонароджених, як і у дорослих, є гемоглобін 

зруйнованих еритроцитів, але в неонатальний період значним може бути його утворення з 

нееритроцитарних джерел гемоглобіну (цитохроми, каталаза, міоглобін), що найчастіше 

відбувається у разі важкої асфіксії, інфекційних захворювань, 

 Скорочення життя еритроцитів, що містять НbF, особливо помітне на першому тижні 

життя, пов’язано з особливостями метаболічних процесів (підвищення активності деяких 

ферментів гліколізу), зниженням антиоксидантної системи, енергодефіцитом.  

 Гемоглобін зруйнованих еритроцитів захоплюється клітинами РЕС, здебільшого 

печінки і селезінки, де відбувається  розщеплення гемоглобіну під впливом гемоксигенази і 

перехід у вердоглобін, потім від  останнього відщеплюється  залізо, глобін і утворюється 

білівердин, який за участю ферменту білівердинредуктази перетворюється на білірубін 

(непрямий). У новонароджених утворюється білірубіну в 2-3 рази більше, ніж у дорослого. 

 НБ дифундує в кров, де зв’язується з альбуміном у співвідношенні 2:1. У такий формі  

НБ не проникає через гематоенцефалічний бар’єр (за винятком тих випадків, коли останній 

ушкоджений в результаті важкої асфіксії, внутрішньочерепних крововиливів, нейроінфекції). 

Зниженню стійкості альбумін-білірубінового комплексу сприяють гіпоксія, ацидоз, 

дегідратація, гіпотермія, а також конкуруючі за зв’язок з альбуміном  деякі чинники. 

 Зв’язаний з альбуміном білірубін транспортується до клітин печінки, переноситься  

за участю АТФ-ази мембран до внутрішнього середовища. 



 В гепатоцитах  НБ зв’язується з цитоплазматичними білками лігандину, рівень яких 

значно нижчий, ніж у дорослих. Потім переноситься до мікросом ендоплазматичного 

ретикулуму і там з’єднується з глюкуроновою кислотою під впливом 

уридинфосфатглюкурунілтрансферази (активність якої знижена особливо у недоношених 

дітей), внаслідок чого утворюється монобілірубінглюкуронід. Численні субстрати є 

конкурентами білірубіну за зв’язок з глукуроновою кислотою (стероїдні гормони, вікасол, 

анальгін, деякі антибіотики). 

 У жовчних капілярах 2 молекули моноглукуроніду з’єднуються і утворюють 

білірубіндиглюкуронід (прямий білірубін), який частково виділяється з калом у 

новонароджених без змін, а у дорослих – у вигляді стеркобіліна. Незначна частина білірубіну 

захоплюється зірчастими ретикулоендотеліоцитами і виділяється у вигляді уробіліну з сечею. У 

зв’язку з підвищеною активністю β-гіалуронідази у травному каналі у новонароджених НБ 

повторно утворюється із диклюкуронідів і реабсорбується (ентерогепатична циркуляція).  

 

УМОВИ РОЗВИТКУ ІЗОСЕНСИБІЛІЗАЦІЇ 

 

    1. Наявність “конфліктної ситуації”, коли  кров матері і плода мають несумісні 

розбіжності за еритроцитарними антигенами. Основним принципом ―несумісності‖ є  

відсутність  антигену у матері та його наявність у плода. 

 За статистичними даними резус-несумісність матері і плода зустрічається в середньому у 

9,5-13% випадків, а частота виникнення ГХН складає 0,3-0,7%. 

 Поєднання О(І) групи крові у матері та А(ІІ) або В(ІІІ) у дитини спостерігається у 15%  

вагітних, але лише у кожного п’ятого новонародженого з такою комбінацією груп крові 

розвивається ГХН. 

 

3. Попередня (тобто, до запліднення)  сенсибілізація  організму  вагітної. 

 

ГХН за резус-фактором рідко розвивається при першій вагітності, що пов’язано: 

► зі зниженням  первинної імунної відповіді у матері внаслідок характерної для вагітних 

фізіологічної імуносупресії, 

►  малою кількістю еритроцитів плода, які здатні проникати до кровотоку матері, при 

фізіологічній вагітності , 

►  утворенням спочатку резус-антитіл, що відносяться до класу імуноглобулінів класу М, 

що не проникають через плаценту. 

 Після пологів, коли відбувається трансплацентарна трансфузія крові плода (в середньому 3-

4 мл), та зникає стан імуносупресії відбувається активний синтез антитіл. Саме тому введення 

екзогенних резус-антитіл у складі D-імуноглобуліну протягом 24-72 годин після пологів або 

аборту є ефективним методом профілактики ГХН. 

 

 

 

            Чинники попередньої сенсибілізації при резус-конфлікті: 

  Вагітність, особливо у випадку ускладненого перебігу (позаматкова, викидень, аборт, 

загроза переривання, відшарування плаценти, пізній гестоз та ін.).  

  Гемотрансфузія несумісної за еритроцитарними антигенами крові. 

Сенсибілізація після першої вагітності відбувається у 10% резус-негативних жінок резус-

позитивним плодом, а ризик імунізації після наступних вагітностей резус-позитивним плодом 

збільшується ще на 10%. 

 

На відміну від резус-ГХН  АВО-конфлікт може розвиватися вже після першої вагітності  

внаслідок того, що антигени А і В не є еритроцит-специфічними і досить широко 

розповсюджені у природі. Не виключено, що гетероспецифічній вагітності може передувати 



сенсибілізація жінки вакцинами, лікувальними сироватками, бактеріями (що містять антигени 

А і В), а також спермою. 

 

4. Підвищення проникності плаценти. 

Частота імунізації вагітної залежить від об’єму трансплацентарної трансфузії, тобто від 

кількості еритроцитів плода, які містять конфліктний антиген. Трансплацентарні геморагії, що 

перевищують 4-5 мл фетальної крові, спостерігаються при пізніх гестозах, важкої фето-

плацентарній недостатності, загрозах переривання вагітності. Сприяють ізосенсибілізації 

соматичні та інфекційні захворювання матері. 

5. Генотипові та структурні особливості еритроцитарних антигенів. 

Еритроцити дітей, батьки яких є гомозиготами (DD) мають більш виражені антигенні 

властивості, ніж еритроцити дітей, які отримали D-антиген від батьків –гетерозигот. 

5. Сумісність крові матері і плода за іншими еритроцитарними антигенами. 

 Якщо резус-негативна вагітна і резус-позитивний  плід несумісні за   системою АВО, 

організм матері в деякі мірі захищений від ізосенсибілізації за рахунок видалення резус-

позитивних еритроцитів з її кровотоку внаслідок дії α- або  β-аглютинінів. 

6. Підвищення реактивності організму матері і здатності до утворення антитіл. 

 У резус-сенсибілізованих жінок відмічається збільшення кількості В-лімфоцитів і Т-

хелперів та зменшення -  Т-супресорів. В патогенезі найбільш важкої форми ГХН – набрякової 

основне значення має гіперреактивність Т-клітинного імунітету матері. 

Патогенез 

1. Проникнення еритроцитарного антигену з крові плода в кров матері 

(фетоматеринська трансфузія), особливо у разі порушення цілості ворсин хоріону. 

2. Продукція специфічних антитіл за умови попередньої сенсибілізації:  неповних резус-

антитіл (блокуючих і аглютинуючих) або імунних анти-А- та анти-В-антитіл (аглютинінів і 

гемолізинів), які належать до класу ІgG, і можуть проникати через плаценту до плода.  

3. Проникнення імунних антитіл з кровотоку матері до крові плода та утворення 

комплексу антиген-антитіло. Якщо антитіла (це стосується резус-антитіл) уражують плід 

протягом більшої частини вагітності, то розвивається внутрішньоутробна мацерація плода, 

набрякова або тяжка вроджена жовтянична форми ГХН. У разі проникнення антитіл під час 

пологів розвивається післяпологова жовтянична або анемічна форми ГХН. Відсутність 

вроджених форм ГХН за системою АВО пояснюється наявністю природних α- β-аглютинінів, 

які елімінують еритроцити плода з кровотоку матері, а більш легкий перебіг – недостатнім 

розвитком А- і В-рецепторів на еритроцитах при народженні, що знижує їх аглютинабельність і 

ступінь гемолізу. 

4. Патологічний гемоліз еритроцитів, що здійснюється у макрофагах печінки, селезінки, 

лімфатичних вузлів, кісткового мозку в результаті дії неповних антиеритроцитарних антитіл на 

мембрани еритроцитів. 

5. Розвиток патологічної гіпербілірубінемії на тлі підвищеного гемолізу еритроцитів та 

недостатності ензимної функції печінки. У більшості дітей в перші 4-5 днів домінує вміст 

непрямого білірубіну, але з 5-6 дня у деяких новонароджених може підвищуватись рівень і 

прямого. Що пов’язано з розвитком синдрому згущення жовчі та недостатності білірубін 

екскреторної функції печінки. 

6. Білірубінова енцефалопатія. Виникає при концентрації НБ у плазмі крові доношених 

новонароджених близько 340 мкмоль/л. У недоношених небезпечним рівнем є 256-270 

мкмоль/л, а за наявності факторів ризику – близько 155-170 мкмоль/л. НБ призводить до 

ушкодження базальних гангліїв, гіпокампу, мигдаликів мозочка, деяких ядер зорового горба 

тощо. Токсична дія НБ на нейрони полягає в зменшенні активності аденілатциклази, АТФ-ази, 

що порушує функції мембран. Крім того, відмічається ураження механізмів окісного 

фосфоритування, зменшується енергетичний потенціал клітин з їх наступним некрозом.  

 

Фактори ризику білірубінової енцефалопатії: 



 

► недоношеність і низька маса при народженні, 

► гіпоксія, 

► гіперосмолярність, 

► інфекція, 

► гіпотермія, 

► гіпоальбумінемія, 

► тяжка анемія, 

► внутрішньочерепні крововиливи. 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГХН  

 

 

Вид  Клінічна форма  Ступінь тяжкості  Ускладнення  

АВО  

 

Rh  

 

За іншими 

антигенами  

Анемічна  

 

Жовтянична  

 

Набрякова  

Легка  

 

Середньої тяжкості  

 

Тяжка  

Білірубінова енцефалопатія  

 

Токсичний гепатит  

 

Синдром згущення жовчі та ін.  

 

 

КЛІНІЧНО-ЛАБОРАТОРНІ КРИТЕРІЇ  РІЗНИХ ФОРМ ГХН 

 

 Критерії Анемічна Жовтянична Набрякова 

1  Частота 10% 88% 2% 

2  Вид ГХН АВО АВО,  Rh Rh 

3  Жовтяниця 
В межах 

фізіологічної 

При народженні або 

з’являється в перші 

години життя 

Може бути жовтяничний 

відтінок при народженні 

4  Блідість 

З’являється 

наприкінці 

першого тижня 

З’являється після 

жовтяниці 

Значна, звичайно при 

народженні 

5  

Гепато-

лієнальний 

синдром 

Немає При тяжких формах Завжди 

6 
Набряковий 

синдром 
Немає При тяжких формах Значний 

7 
Гемоглобін в 

пупковій вені 
Нормальний 

Знижений, або більше 

100г/л 
Менше 100 г/л 

8 
Непрямий 

білірубін 
Нормальний Підвищений 

Нормальний або 

підвищений 



9 
Загальний білок 

крові 
Нормальний Звичайно нормальний Менше 40г/л 

10 Анамнез Необтяжений 
В деяких випадках 

обтяжений 

В анамнезі аборти, 

викидні, мертво-

народження, випадки 

народження дітей з 

ознаками ГХН 

 

КРИТЕРІЇ СТУПЕНЮ ТЯЖКОСТІ  ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ 

 

Основні клінічні ознаки  
Ступінь тяжкості гемолітичної хвороби  

І  ІІ  ІІІ  

Анемія (вміст гемоглобіну в крові 

пуповини, г/л)  

≥150 

(>15 г %)  

149 – 100 

(15,1 – 10.0 г %)  

≤100 

(≤10 г %)  

Жовтяниця (вміст білірубіну в крові 

пуповини, мкмоль/л)  

≤85,5 

(≤5,0 мг %)  

85,6 – 136,8 

(5,1 – 8,0 мг %)  

≥136,9 

(≥8,1 мг %)  

Набряковий синдром  

Пастозність 

підшкірної 

клітковини  

Пастозність і 

асцит  

Універсальний 

набряк  

 

Фази перебігу білірубінової енцефалопатії:  

 

1 фаза -  білірубінової інтоксикації, проявляється  зниженою спонтанною руховою активністю, 

м’язовою гіпотонією, гіпорефлексією, зригуванням.  

2 фаза  характеризується появою ознак класичної ядерної жовтяниці: мозкового крику, 

періодичного збудження, очних симптомів (Грефе, ністагм), тремору, судом, ригідності м’язів 

потилиці, опістотонусу.  

3 фаза – фальшивого благополуччя спостерігається на другому тижні життя, коли зникає 

спастичність.  

4 фаза – розвиток неврологічних ускладнень починається наприкінці періоду 

новонародженості, характеризується появою ознак ДЦП, атетозів, парезів, паралічів, глухоти, 

затримки психо-моторного розвитку та ін.  

 

АНТЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ ПЛОДА 

 

► Дослідження крові на наявність антитіл, якщо жінка має резус-негативну 

приналежність, або на наявність  гемолізинів при  0(1) групі крові. 

При наявності антитіл, що виявляються за допомогою реакції Кумбса, здійснюється їх контроль 

у динаміці.  Критичним вважається титр, при якому виникали випадки набряку плода, значення 

можуть коливатися від 1:8 до 1:32. Несприятлива динаміка – швидке наростання (на 2 

розведення від одного дослідження до другого, що були проведені з інтервалом 4 тижні) або 

―стрибаючий‖ титр. 

► Дослідження оптичної щільності амніотичної рідини. 

► Ультразвукове дослідження дозволяє виявити набряк плода, ознаками якого  є  

подвійний   контур   голови,   збільшення   товщини   шкіри  довкола грудної клітини, черевної 

порожнини і кінцівок плода. Додаткові ознаки розвитку гемолітичної хвороби плода – 

плацентомегалія (товщина плаценти 6 см  і більше), багатоводдя (амніотичний індекс більше 

ніж 24 см).  



 

 

 

План обстеження новонародженого з ГХН: 

 

 За наявності 0(І) групи крові або резус-негативної приналежності у породіллі обов’язково 

збирають пуповинну кров для визначення групи крові і резус-приналежності дитини, а також 

одночасно – рівня білірубіну.  

  У разі конфліктної ситуації призначають загальний аналіз крові з визначенням ретикулоцитів, 

гематокриту.  

  При виявленні підвищеного рівня білірубіну проводять його дослідження у динаміці , 

підраховують щогодинний приріст білірубіну з метою призначення певних методів лікування.  

  Провести пряму пробу Кумбса у дитини і непряму у матері. 

 

Диференційна діагностика ГХН 

 Найбільш розповсюдженою формою жовтяниці новонароджених є фізіологічна 

(транзиторна гіпербілірубінемія), яка спостерігається у 65% доношених немовлят. 

         Критерії фізіологічної жовтяниці: 

 З’являється на 2-3 добу життя (не раніше 36 годин), 

 Максимальна вираженість на 3-4 добу життя. 

 Триває не більше 10-14 діб, 

 Рівень пуповинного білірубіну складає в середньому 25-35 мкмоль/ (не більше 50 

мкмоль/л). 

 Рівень білірубіну коливається в межах 85-103 мкмоль/л (не більше 205 мкмоль/л), 

 Швидкість приросту білірубіну не перевищує 85 мкмоль/л.добу (погодинний – в 

середньому 1,7-2,6 мкмоль/л, не більше - 5 мкмоль/л), 

 Білірубін представлений переважно непрямою фракцією (прямий не більше 25-35 

мкмоль/л), 

 Стан дитини задовільний, гепатоспленомегалії не спостерігається. 

 

 
 



 

 

Критерії «небезпечної» жовтяниці (ВООЗ) 

Вік дитини (годин) Локалізація жовтяниці 

24 Будь-яка 

24-48 Кінцівки 

Більше 48 Ступні, п’ясти рук 

Алгоритм диференціальної діагностики неонатальних жовтяниць (ВООЗ) 

Анамнез Клінічні симптоми Обстеження Імовірний 

діагноз 

Жовтяниця у перші 36 

годин життя. 

Блідість шкіри та 

слизових оболонок. 

Ризик АВО або Rh-

несумісності або 

дефіцит Г6ФДГ у 

попередньої дитини. 

Сімейні випадки 

дефіциту Г6ФДГ, 

жовтяниці, анемії, 

гепатомегалії, видалення 

селезінки. 

«Небезпечна» 

жовтяниця. 

Блідість шкіри та 

слизових оболонок. 

Генералізовані 

набряки. 

Чоловіча стать (у 

випадку дефіциту 

Г6ФДГ) 

Гемоглобін менше 

130 г/л (гематокрит 

менше 40%). 

Позитивна проба 

Кумбса. 

Групова або резус-

несумісність між 

матір’ю та дитиною. 

Позитивний скринінг 

на Г6ФДГ. 

ГХН 

Час розвитку жовтяниці 

2-5 доба. 

«Небезпечна» 

жовтяниця. 

Вага дитини при 

народженні менше 

2500 г або ГВ менше 

37 тижнів. 

Не виявлено інших 

причин розвитку 

жовтяниці. 

Жовтяниця 

недоношеної 

дитини. 

Час розвитку жовтяниці 

2-7 доба. 

«Небезпечна» 

жовтяниця. 

Сепсис. 

Не має інших причин 

розвитку жовтяниці. 

Жовтяниця, 

пов’язана із 

сепсисом. 

Термін розвитку з 2 доби 

та пізніше. 

«Небезпечна» 

жовтяниця. 

Немає інших причин 

розвитку жовтяниці. 

Позитивний скринінг 

на Г6ФДГ. 

Жовтяниця, 

пов’язана із 

дефіцитом 

Г6ФДГ. 

 

АНТЕНАТАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ГЕМОЛІТИЧНОЇ ХВОРОБИ 

► Метод   фетальної   трансфузії. 

► Плазмаферез.  

► Специфічна      імуносорбція  та екстракорпоральна гемосорбція.   

► Дострокові    пологи   (у   термін  37-38 тижнів гестації). 

КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ГХН 

 

 Фототерапія (під впливом світла довжиною хвилі 400-500 нм починаються три типи 

фотохімічних реакцій – фотоізомерізація, структурна ізомеризація, фотоокиснення, унаслідок 

чого утворюються менш токсичні ізомери НБ), 

  інфузійна терапія (розчин глюкози) – з метою достатньої гідратації та дезинтоксикації, 

 індуктори мікросомальних ферментів печінки (фенобарбітал у дозі 5-8 мг/кг на добу), 

  ентеросорбенти (ентеросгель в дозі 1-1,5 г/кг/добу) – з метою сорбції білірубінових 

пігментів у кишечнику, 



 поліпшення функції печінки (есенціале, ліпостабіл, ліпоєва кислота, гепар-композитум, 

хепель), 

  мембраностабілізуючі препарати (токоферолу ацетат в дозі 3-5 мг/кг).  

 сандоглобулін (Sahulze-Wisserman, Marsan), який блокує антигенні детермінанти 

еритроцитів і макрофагів, запобігаючи негативному впливу на них материнських антитіл (доза - 

500 мг/кг).  

 

 На сьогодні немає науково-доказової бази для рутинного застосування медикаментозних 

препаратів в лікуванні неонатальної жовтяниці (наказ МОЗ України № 255 від 27.04.2006 р. 

―Про затвердження клінічного протоколу надання неонатологічної допомоги дітям ―Жовтяниця 

новонароджених‖). 

Рівень непрямого білірубіну крові (мкмоль/л), при якому проводиться фототерапія 

Маса 

тіла (г) 

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба 6 доба 7 доба 

До 1000 51 51 51 85 85 119 119 

1000- 

1249 

85 85 85 119 136 170 204 

1250- 

1499 

136 136 136 170 204 204 204 

1500- 

1749 

170 170 170 204 204 221 221 

1750- 

1999 

170 170 204 221 221 221 221 

2000- 

2499 

170 204 204 225 255 255 255 

Більше 

2500 

204 204 255 289 289 289  

       Операція замінного переливання крові (ЗПК) 

МЕТА:  
  видалення еритроцитів з фіксованими на них антитілами,  

  часткове зниження рівня циркулюючих антитіл,  

  зниження рівня непрямого білірубіну,  

  корекції анемії.  

 

Показання до замінного переливання крові в доношених новонароджених з ГХН (відповідно 

до наказу МОЗ України № 255 від 27.04.2006 р.) 

Фактори  Показники   

Рівень загального білірубіну в пуповинній крові  > 80 мкмоль/л  

Погодинний приріст білірубіну (за умови фототерапії,  

що проводиться ): 

     - несумісність за Rh-фактором 

     - несумісність за системою АВО  

 

 

≥ 7 мкмоль/л 

≥ 10 мкмоль/л  

Рівень білірубіну за шкалою Полачека  1 доба – 200 мкмоль/л 

2 доба – 270 мкмоль/л 

3 доба і далі – 342 мкмоль/л 

Анемія на першу добу (незалежно від рівня білірубіну)  Hb<100 г/л, Ht<35%  



Співвідношення рівнів загального білірубіну сироватки 

(мкмоль/л) та альбуміну (г/л)  

6,8-12,2          (в залежності від 

маси тіла)  

 

Вимоги до донорської крові 

 

 Для  ЗПК необхідно використовувати кров, заготовлену не пізніше 3-х останніх діб. В 

виключних випадках можна використовувати кров, заготовлену не пізніше 5-и діб. 

  Кров повинна бути обстежена на наявність збудників гепатиту В та С, ВІЛ, сифілісу 

(реакція Вассермана). 

  При резус-конфлікті донорська кров повинна бути одногрупною з кров’ю дитини, резус-

негативна.  

  При АВ0-несумісності необхідна еритроцитарна маса або відмиті еритроцити 0(1) 

групи, ресуспензовані у плазмі АВ(1V) групи чи в плазмі, одногрупній з кров’ю дитини у 

співвідношенні 2:1 (у випадку вираженої анемії) або 1:1.  

 

ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІННОГО ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ 

 

Просте ЗПК. 
      1. Донорська кров вводиться в кількості, що дорівнює двом ОЦК новонародженого, який 

складає 80-85 мл/кг у доношених і 90-95 мл/кг у недоношених. Кількість еритромаси 

(мл)=(загальний об’єм для ОЗПК х 0,5 – бажаний Ht) / 0,7 – Ht еритромаси. Кількість плазми = 

загальний об’єм для ОЗПК – об’єм еритромаси. Температура крові при переливанні повинна 

бути 37 ºС.  

       2. Покласти дитину на спину під джерело тепла, надійно зафіксувати її кінцівки.  

       3. Ввести катетер в пуповинну вену на глибину до отримання зворотного току крові. 

Зафіксувати катетер.  

4. Повторно    перевірити   придатність   крові   донора   для переливання (дата 

заготовки, група, стан флакона, колір сироватки). Перевірити сумісність плазми хворого з 

кров’ю донора, провести біологічну пробу. За сумісності крові почати ЗПК.  

  5. Послідовно виводити кров дитини та вводити донорську кров рівними об’ємами (5-20 

мл в залежності від маси тіла). Швидкість введення крові: 3-4 мл/хв. 

6. Після кожних введених 100 мл крові необхідно повільно ввести 2 мл 10% розчину 

глюконату кальцію.  

7. В першій та останній порції виведеної крові визначити рівень загального білірубіну. 

 

Двооб’ємне ізоволюметричне ЗПК 

 

Проводиться з одночасним використанням двох судин, як правило, пупкової вени для 

інфузії крові і пупкової артерії для забору. Такий спосіб показаний, коли коливання об’єму 

циркулюючої крові можуть викликати або збільшити серцеву недостатність (у разі водянки 

плода). 

 Різниця з попереднім методом полягає в тому, що одна система з донорською кров’ю 

підключається до катетера, введеного в пупкову вену, друга – до катетера, введеного в пупкову 

артерію, з якої кров від дитини збирається у флакон. При цьому швидкість введення і виведення 

крові повинні бути рівними.  

 

Ускладнення ЗПК 

  Інфекційні.  

  Судинні.  

  Коагулопатії.  

  Електролітні порушення.  



  Гіпоглікемія.  

  Некротизуючий ентероколіт. 

 

ПРОФІЛАКТИКА ГХН 

 

Специфічна профілактика резус-імунізації проводиться шляхом введення анти-D-

імуноглобуліну всім резус-негативним жінкам, яким було зроблено аборт, а також породіллям, 

які не мають антитіл і народили резус-позитивних дітей,  у перші 72 години внутрішньом’язово 

в дозі 200-300 мкг.  

 Механізм його дії:  

o гальмування активного імунітету матері за рахунок пасивної імунізації;  

o руйнування та елімінація еритроцитів плода, що проникли під час пологів. 

 

Рекомендована література: 
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Контрольні питання: 

1. Види еритроцитарних антигенів. 

2. Особливості обміну білірубіну у новонароджених дітей. 

3. Умови розвитку ізосенсибілізації. 

4. Патогенез ГХН. 

5. Фактори ризику білі рубінової енцефалопатії. 

6. Класифікація ГХН. 

7. Клініко-лабораторні критерії жовтяничної форми ГХН. 

     8. Клініко-лабораторні критерії анемічної форми ГХН 

     9. Клініко-лабораторні критерії набрякової форми ГХН 

     10.Критерії ступенів тяжкості ГХН. 

     11. Фази перебігу білі рубінової енцефалопатії. 

12. Методи антенатальної діагностики ГХП. 

13. План обстеження новонародженого із загрозою ГХН. 

14. Критерії фізіологічної жовтяниці. 

15. Критерії ВООЗ «небезпечної» жовтяниці. 

16. Алгоритм диференційної діагностики неонатальних жовтяниць. 

17. Методи антенатального лікування ГХП. 

18. Консервативне лікування ГХН, 

19. Показання до ОЗПК. 

20. Техніка ОЗПК. 

21. Вимоги до донорської крові, яка використовується при ОЗПК 

22. Принципи підбору донорської крові, яка використовується при ОЗПК 

     23. Специфічна профілактика ГХН резус-конфлікт. 
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2. Конкретні цілі: 

- Визначати етіологічні фактори недоношеності; 

- Оцінювати морфологічну та нейрофункціональну зрілість 

 недоношених дітей; 

- Оцінювати фізичний розвиток недоношених дітей та відповідність його гестаційному віку, 

- Визначати особливості адаптації недоношених дітей та діагностувати синдроми дизадаптації; 

- Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень 

недоношених новонароджених: результати загально клінічного та біохімічного аналізів крові, 

аналізу сечі, копро грами, обстеження на ТОRСН-інфекції, результати ультразвукового 

дослідження, рентгенографії; 

- Диференціювати різні варіанти затримки внутрішньоутробного розвитку, 

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

3. Базовий рівень підготовки 

 

Назви попередніх 

дисциплін 

Отримані навички 

1.Пропедевтика 

дитячих хвороб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

   Описувати  анатомо-фізіологічні особливості органів серцево-

судинної, дихальної, нервової, сечовидільної систем, шлунково-

кишкового тракту у новонароджених дітей. 

   Визначати морфо-функціональну зрілість новонародженого та 

його гестаційний вік за шкалою Баларда.  

   Оцінювати відповідність показників фізичного розвитку 

гестаційному віку за допомогою перцентильних таблиць. 

  Інтепретувати дані показників загального та біохімічного аналізів 

крові новонародженого. 

     Зобразити схематично динаміку нейтрофілів та лімфоцитів у 

здорової новонародженої дитини. 

2.Акушерство 

 

    Описувати причини невиношування вагітності. 

    Визначати тактику ведення передчасних пологів, методи 

стимуляції синтезу сурфактанту  у плода. 

   Оцінювати ступінь дихальної недостатності у недоношеної 

дитини за шкалою Сільвермана. 

 

4. Організація змісту навчального матеріалу 

 

  

 Недоношена дитина – це дитина, яка народилася у термін вагітності з 22-го повного до 

37-го повного тижня (154-259 повних діб, рахуючи від першого дня останнього нормального 

менструального циклу) незалежно від маси тіла та зросту при народженні. 

 

Чинники, які часто пов’язують з передчасними пологами: 

 А. З боку вагітної: 

 Декомпенсація або загострення хронічних соматичних захворювань нирок, серцево-судинної 

системи. 



 Цукровий діабет. 

 Істміко-цервікальна недостатність. 

 Імунологічна несумісність між організмами матері та плода. 

 Пізній гестоз. 

 Гострі та латентні інфекційні захворювання. 

 Запальні захворювання гені талій. 

 Обтяжений акушерський анамнез (аборти, викидні). 

 Фізичні та психічні травми. 

 Оперативні втручання. 

 Інтоксикації (паління, алкоголь, наркотики). 

 Вік (менше ніж 18 та більше ніж 30).  

 Малий інтервал між пологами (менше ніж 2 роки). 

Б. З боку плода: 

 Вроджені вади розвитку. 

 Внутрішньоутробні інфекції. 

 Хромосомні захворювання. 

 Багатоплідна вагітність. 

 В. З боку плаценти: 

 Передчасний розрив навколоплідних оболонок. 

 Передлягання плаценти. 

 Амніоніт. 

 Передчасне відшарування плаценти. 

 Г. Ятрогенні (призначення хініну, препаратів, що містять кофеїн та ін.). 

 Д. Невстановлені. 

 Передчасні пологи в залежності від причин та прогнозу щодо життя 

новонароджених дітей можна поділити на такі групи: 

 Пологи у терміні 22-27 тижнів ( 5,7% випадків) – зумовлені нерідко істміко-цервікальною 

недостатністю, інфікуванням нижнього полюсу плідного міхура та його передчасним розривом. 

При цьому діти народжуються з масою 500-1000 г , «вкрай незрілими» та потребують створення 

для виходжування умов, що наближені до внутрішньоутробних. 

 Пологи у терміні 28-33 тижні гестації (40% випадків) – обумовлені різними факторами (до 

30% - при першій вагітності ), діти народжуються «функціонально незрілими», але прогноз для 

плода більш сприятливий, особливо при використанні глюкокортикоїдів для профілактики 

РДС. 

 Пологи у терміні гестації 34-36 тижнів (55,3% випадків) – в цій групі першовагітні 

складають майже 50%, діти народжуються абсолютно життєздатними  («функціонально зрілі»). 

 Згідно сучасним вимогам при народженні недоношеної дитини ми встановлюємо діагноз 

«недоношеність» з обов’язковим указанням гестаційного віку  без визначення ступеню 

недоношеності. Це дозволяє конкретизувати ситуацію з метою правильної оцінки стану 

новонародженого та вибору тактики його ведення. 

 В подальшому під час спостереження за недоношеною дитиною, особливо у перші 

місяці життя,  доцільно використовувати термін «постконцептуальний  вік»  -  загальний вік, 

який складається з гестаційного віку та постнатального.  

Крім того застосовується також термін «відкорегований вік». Відкорегований вік (ВВ) 

розраховується за формулою:  

ВВ= ПВ – (40 – ГВ),  

де ПВ – постнатальний вік дитини,  

40 – гестаційний вік доношеної дитини,  

ГВ – гестаційний вік недоношеної дитини.   



Наприклад, якщо дитина народилась на 28 тижні гестації (40 тижнів – 28 тижнів= 12 

тижнів), у 6 місяців постнатального життя його вік оцінюється як 3 – місячний, тобто 

відкорегований вік складає 3 місяці.  

Знання постконцептуального  та відкорегованого віку потрібно  для правильної оцінки  

психомоторного розвитку дитини. 

 Діагностичними критеріями недоношеності  крім гестаційного віку       (22-36 тижнів) 

вважаються також ознаки морфо-функціональної незрілості.  

Для оцінки морфо-функціональної зрілості  новонароджених, у тому числі недоношених, 

та відповідності її гестаційному віку використовують шкалу Балларда (таблиця 1). Вона містить 

комплекс показників фізичної та нервово-м’язевої зрілості. 

З метою оцінки ступеню фізичного розвитку новонародженого та відповідності його 

гестаційному віку застосовують перцентильну діаграму (таблиця 2). 

Недоношені діти, як і доношені, за відповідністю маси тіла при народженні до 

нормальних показників певного гестаційного віку поділяються на 3 групи: 

 Новонароджені з великою масою, яка перевищує відповідні гестаційному віку показники . 

 Новонароджені з нормальним для свого гестаційного віку  фізичним розвитком. 

 Новонароджені з низькою масою по відношенню до гестаційного віку або діти із 

затримкою внутрішньоутробного розвитку (у випадку, якщо показники фізичного розвитку 

менше 10 перцентиля за перцентильною діаграмою . 

                Відповідно до наказу МОЗ України від 19.02.96 № 31 застосовують ще наступну 

класифікацію щодо маси тіла при народженні:                        

 «Мала маса тіла при народженні» – менше ніж 2500 г. 

 «Дуже мала маса тіла при народженні» -  менше ніж 1500 г. 

 «Надзвичайно мала маса тіла при народженні» (НММТ)  – менше ніж 1000г. 

 Втрата недоношеною дитиною первинної маси тіла після народження визначається 

ступенем її зрілості та умовами внутрішньоутробного існування, забезпеченням адекватних 

зовнішніх умов (харчування, тепловий режим тощо), наявністю захворювань. 

 Транзиторна втрата маси тіла у недоношених в залежності від маси при 

народженні складає: 

 У дітей з малою масою тіла при народженні – 7-9%;  

 У дітей з дуже малою масою тіла при народженні – 10-12%; 

 У дітей з надзвичайно малою масою тіла при народженні  – 14-15%. 

В «умовно» здорових немовлят з дуже малою масою тіла у разі достатнього забезпечення 

нутрієнтами за допомогою ентерально-парентерального годування втрата маси тіла триває до 8-

10 дня. А відновлюється вона тільки на 18-20-й день життя. 

Система Анатомо-морфологічні 

особливості 

Клініко-лабораторні 

показники адаптації 

 Патологічні 

стани 

ЦНС Велике співвідношення маси 

мозку до маси тіла  

(у дітей з ННМТ – 16-20%). Не 

закінчена диференціація 

головного мозку і кіркових 

центрів (білої та сірої 

речовини), мієлінізація 

нервових волокон. 

Знижена ауторегуляція 

мозкового кровотоку внаслідок 

відсутності м’язового шару в 

судинах. 

Зменшена інтенсивність 

мозкового кровотоку в 

порівнянні з доношеними у 2 р. 

Зниження рухової 

активності, м’язова 

гіпотонія, відсутність або 

пригнічення рефлексів. 

 

Термін появи 

фізіологічних рефлексів 

(гестаційний вік): 

смоктальний- 28 тижнів, 

пошуковий – 28 т., 

хапальний – 28 т., 

Моро – 28-32 т., 

 хоботковий -29-30 т., 

Бабкіна – 30 тижнів, 

захисний -  32 тижні, 

Гіпоксично-

ішемічні 

ураження 

головного 

мозку: 

перивентрику-

лярна 

лейкомаляція  

(дорсально і 

латерально від 

бічних 

шлуночків). 

Гіпоксично-

геморагічні 

ураження 



Слабо розвинуті судинні 

анастомози між передньою, 

задньою і середньою 

мозковими артеріями, що 

спричиняє дефіцит 

кровопостачання особливо у 

перивентрикулярній зоні. 

Персистенція в 

субепендимальній ділянці   

бічних шлуночків (над голівкою 

і тілом хвостатого ядра) 

протягом 12-32 тижнів гестації 

ембріональної тканини - 

гермінального матриксу, який 

продукує гліальні клітини та 

складається з незрілих хаотично 

розташованих тонкостінних 

капілярів. 

Незрілість вегетативної 

нервової системи. 

Підвищена приникність 

гематоенцефалічного бар’єру.  

опори – 35-36 т.,  

автоматичної ходьби – 37 

т., 

повзання – 32 тижні, 

Бабінського – 34-36 т. 

Характерним є симптом 

Арлекіно 

(Фінкельштейна). 

головного мозку 

(пери-

інтравентрику-

лярні 

крововиливи). 

Токсико-

інфекційні 

ураження: 

менінгіт, 

білірубінова 

енцефалопатія. 

Термо- 

регу-

ляція. 

Підвищена тепловіддача за 

рахунок великої площі поверхні 

тіла (0,15 м
2
 на 1 кг маси тіла у 

недоношених і 0,065 м
2
 у 

доношених дітей), малої 

товщини підшкірної основи (у 

недоношених вона становить 1-

8% тіла, а у доношених – 16%), 

поверхневого розташування 

судин. 

Недостатня теплопродукція 

внаслідок зниженої кількості 

бурого жиру (у недоношених 

дітей – 1-2% маси тіла, а у 

доношених – 5-8%), білково-

енергетичної недостатності, що 

зумовлена незрілістю травної 

системи та недостатнім  

надходженням  нутрієнтів. 

Нерозвинуті вивідні протоки 

потових залоз. 

Залежність від 

температури 

навколишнього 

середовища. Схильність 

до гіпотермії (зниження 

активності, слабкий крик, 

«мармуровий» малюнок 

на шкірі, склерема). 

Гіпертермія переважно 

обумовлена 

перегріванням. 

Недоношені діти у 

більшості випадків не 

здатні реагувати 

підвищенням температури 

тіла на розвиток інфекції.  

Холодова 

травма: 

пригнічення 

ЦНС, серцево-

судинна, 

дихальна 

недостатність, 

набряковий 

синдром, 

жовтяниця, 

геморагічний 

синдром, 

олігурія, 

гіпоглікемія, 

метаболічний 

ацидоз. 

Дихаль-

на сис-

тема 

Вузькі верхні дихальні шляхи. 

Горизонтальне розміщення 

ребер, слабий розвиток 

міжреберних м’язів, 

податливість грудної клітки. 

Бронхи мають вузький діаметр. 

Недорозвинені альвеоли, 

легеневі капіляри, еластична 

тканина .Синтез сурфактанту 

Дихання у недоношених 

новонароджених 

поверхневе, неритмічне, зі 

значним коливанням 

частоти – від 40 до 80 за 1 

хв., нерідко 

спостерігаються апное і 

гаспи. 

Втягування міжреберних 

Респіраторний 

дистрес-

синдром. 

 

 

 

 

 



починається з 20-24 тижня 

вагітності і досягає достатньої 

для забезпечення самостійного 

газообміну активності до 35-36 

тижня гестації. 

Діафрагма розташована 

відносно  високо, м’язова її 

частина складає 10% маси 

діафрагми (у доношених – 

25%). Рухи її обмежені і 

складають 2-3 мм. 

проміжків спостерігається 

не тільки при легеневій 

патології,  але й при 

утрудненому носовому 

диханні. 

При вираженому синдромі 

дихальних розладів 

відмічається 

воронкоподібна 

деформація грудної 

клітки. 

Серцево-

судинна 

система. 

Закриття  артеріальної протоки 

відбувається пізніше ніж у 

доношених дітей – через 

декілька тижнів після 

народження. 

Підвищена проникність та 

ламкість периферійних судин 

внаслідок недостатнього 

розвитку еластичної тканини 

судинної стінки. 

Частота серцевих 

скорочень у недоношених 

новонароджених складає 

140-150 за 1 хв., 

характеризується значною 

лабільністю, а під час 

плачу може сягати 200 за 

1 хв. 

Артеріальний тиск 

нижчий ніж у доношених 

новонароджених, 

знаходиться в прямий 

залежності від 

гестаційного віку. 

Величина артеріального 

тиску після народження в 

середньому складає 50/30 

мм.рт.ст., сягаючи 

наприкінці місяця 70-

55/40-30 мм рт.ст. 

ОЦК у недоношених 

складає  100-110 мл/кг (у 

доношених – 85 мл/кг).  

Синдром 

відкритої 

артеріальної 

протоки. 

Система 

крові 

Збереження печінково-

селезінкового кровотворення 

(20-26 тижнів гестації). 

Макроцитоз. Анізо-

пойкілоцитоз. 

Місце внутрішньоутробного  

синтезу еритропоетину –  

печінка, з 32 тижня  поступово 

змінюється на нирки. Після 

народження синтез 

еритропоетину знижується. 

У недоношених після 

народження продовжується 

синтез HbF до часу, що є 

еквівалентним 40 тижням 

гестації. 

Дефіцит фолієвої кислоти та 

вітаміну В12. 

Показники гемограми 

недоношеної дитини при 

народженні: Нв 160-220 

г/л, К.П. 0,9-1,3, 

еритроцити 5,0-7,0 Т/л, 

лейкоцити  5,0-35,0 Г/л, 

нейтрофіли – до 68%,     п. 

0-6%, с.- 46-48%, 

еозинофіли 0-2%, 

лімфоцити 32-34%, 

моноцити 3-5 %, 

тромбоцити 100-280 Г/л. 

Індекс зсуву 0,2-0,3. 

Формула розрахунку 

 

М(%) + Ю(%)+ П (%) 

            С (%) 

Перший перехрест 

Рання анемія 

(гемолітично-

гіпопластична)- 

у віці 1-2 міс. 

Пізня анемія 

(гіпохромна) – у 

віці  4-5 міс. 



Низький рівень запасів заліза (у 

2-3 рази менше ніж у 

доношених), який витрачається 

протягом 1,5-3 міс. 

Ретикулоцитоз (6-10%). 

нейтрофілів та лімфоцитів 

спостерігається між 3 та 4 

добою життя.  

Травна 

система 

Порушення координація 

смоктання – ковтання. 

Недостатність гостро-

езофагального сфінктера. Мала 

ємність шлунку, який займає 

більш  вертикальне положення, 

перистальтика та секреція його 

знижені. Шлунковий сік 

містить мало НСl, але 

ферментативна активність 

достатня, рН= 3,3-4,8. 

Функціональна неповноцінність 

печінки: недостатність 

глюкуронілтранферази. 

Знижена ферментативна 

активність підшлункової 

залози: активність діастази, 

ліпази не вище 60-70%. 

Недостатність лактази 

Підвищена проникність 

кишкової стінки. Гіпотонія 

кишечника. 

Відсутність або дефіцит 

біфідобактерій. 

 

 

 

                                

Відсутній або знижений 

смоктальний рефлекс. 

Порушена координація 

смоктання та ковтання. 

Схильність до зригування, 

метеоризму, закрепу, 

стеатореї. 

Частота стільця  1-2 рази 

на добу (іноді до 4-6). 

Кон’югаційна жовтяниця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дисбіоз 

кишечника. 

Виразково-

некротичний 

ентероколіт. 

Лактазна 

недостатність 

Сечова   

система. 

 Знижена клубочкова 

фільтрація (25% від рівня 

дорослої людини) та 

недосконалість осморегуляції 

(розведення та концентрації). 

У висхідному відділі петлі 

Генле іони Na і Cl 

реабсорбуються повільно, а в 

дистальних канальцях – 

інтенсивно, що призводить до 

затримки Nа в організмі. 

Знижена секреція калію. 

 Недостатня здатність до 

виведення іонів водню, знижена 

фільтрація фосфатів. 

Підвищена реабсорбція кретині 

ну у перші 2 доби життя. 

Процес пологів стимулює 

симпатичну іннервацію, що 

В перші дні життя 

спостерігається олігурія, 

протягом перших 12 годин 

сечовипускання може 

бути відсутніми. Потім 

діурез збільшується і 

наприкінці 1-го тижня 

становить 60-130 мл при 

частоті сечовипускань від 

4-5 разів протягом перших 

5 діб до 20-35 разів на 

добу при стабілізації 

годування. Погодинний 

діурез з 3-ї доби життя 

становить 2-5 мл/кг/год. 

Відносна щільність сечі у 

перші дні більш висока 

(1,010-1,018), потім 

знижується (1,002-1,004). 

Гостра ниркова 

недостатність. 



призводе до зниження 

швидкості гломерулярної 

фільтрації та діурезу протягом 

12 годин (пре діуретична фаза). 

Після гальмування симпатичної 

активності знижується тонус 

судин, що супроводжується 

підвищенням діурезу 

(діуретична фаза)ю.   

Реакція слабо кисла. 

Можлива транзиторна 

протеїнурія.  

Неолігурічна 

гіперкаліємія. 

Набряковий синдром. 

Ендокрин

на 

система 

 Незрілість гіпоталамо-

гіпофізарно-гонадної системи. 

  

Транзиторний гіпопаратиреоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транзиторний гіпотиреоз. 

 

 

 

 

Активація системи ренін-

альдостерон. 

 

 

Відсутність ознак 

статевого кризу. 

 

Гіпокальціємія  (Са менше 

1,75 ммоль/л): 

рання (перші 3 доби) має 

прихований перебіг або 

можуть спостерігатися 

гіпотонія, апное, 

пізня (2-3 тиждень) 

проявляється  

гіперзбудливістю, 

гіперестезією, тремором, 

судомами, тахікардією. 

 

Зниження рівню 

тироксину і 

трийодтироніну протягом 

перших 45-60 днів.  

 

Підвищена гідрофільність 

тканин. 

 

Система 

гемо-

стазу. 

Підвищена проникність, 

ламкість судинної стінки. 

Знижена агрегаційна здатність 

тромбоцитів. 

Внаслідок зниженої білково-

синтетичної функції печінки та 

дефіциту вітаміну К 

відмічається знижений рівень в 

порівнянні з доношеними 

вітамін-К-залежних факторів 

згортання (прокоагулянтів) та 

факторів контакту (ХІІ, 

прекалікреїну, кініногенів з 

високою молекулярною масою). 

В першу добу життя 

знижується концентрація У та 

УІІІ факторів, плазміногену, а 

також антикоагулянтів (анти 

тромбін ІІІ, протеїни С і S), 

 

 

 

Геморагічна 

хвороба ново- 

народжених 

ДВЗ-синдром. 



підвищується активність 

фібринолізу. 

Метабо-

лізм 

(обмін 

речовин) 

 

 

Обмеженість енергетичних 

резервів (глікоген, бурий жир) . 

Високій рівень метаболізму. 

Висока швидкість обміну білка. 

Висока потреба в глюкозі для 

енергетичного обміну та 

метаболізму мозку. 

Висока потреба в жирах та 

ессенціальних жирних кислотах 

для росту та розвитку нервової і 

судинної систем. 

Надлишок води (від 80% до 

90% у дітей з ННМТ). Велика 

питома вага екстра целюлярної 

рідини (50-60%, а у дітей з 

ННМТ складає 2/3). 

Загальний вміст води та її 

перерозподіл залежить від 

гестаційного віку 

Висока швидкість 

випаровування води. 

Втрати води та солей з сечею.  

 

 

Гіпоглікемія  (адинамія, 

апное, ціаноз, тремор). 

Норма рівню глюкози: 

2,6-5,5 ммоль/л. 

Вміст Nа в сироватці крові 

– 140,5-154,7 ммоль/, в 

еритроцитах – 25,5-26,2 

ммоль/л. 

Вміст К в сироватці крові 

коливається в межах 3,4-

6,5 ммоль/л, в 

еритроцитах у перші 5 діб 

становить 70,9-79,3 

ммоль/л, потім 

збільшується до 99-102 

ммоль/л. 

Дегідратація. 

Неврологічні 

розлади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для недоношених при 

народженні характерний 

некомпенсований респіраторно-

метаболічний ацидоз . Після 

зникнення респіраторного 

компоненту наприкінці першої 

доби життя відбувається 

компенсація ацидозу. Однак на 

3-5 добу життя відмічається 

розвиток некомпенсованого 

метаболічного ацидозу, який 

триває до 2-3 тижня  

життя. 

Це пов’язано з низьким 

виведенням водневих іонів 

нирками, а також з 

застосуванням штучних 

сумішей, збагачених білком.. 

Має значення також гіпоксемія 

та зниження Sа О2 протягом 

перших 3-х тижнів життя. 

Показники КОС при 

народженні: 

 рН 7,18-7,3,  

рСО2 4,12-8,9 кПа,  

ВЕ від -12,1 до -5,0 

ммоль/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Імунітет Низький рівень  ІgG і ІgМ. 

Фагоцитарна недостатність. 

Низька активність Т- і В-

клітинних систем імунітету. 

 

  

Відсутність температурної 

реакції, лейкоцитозу та 

змін лейкоцитарної 

формули при інфекційних 

процесах (ареактивність). 

Пневмонія. 

Менінгіт. 

Виразково-

некротичний 

ентероколіт. 

Гнійно-запальні 

захворювання 

шкіри, 

підшкірної 

клітковини, 

пупкової ранки. 

Остеомієліт. 

Неонатальний 

сепсис. 

 

          ЗАТРИМКА ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ (ЗВУР) 

В літературі можна зустріти велику кількість термінів, насамперед – «маленький до 

гестаційного віку» та ін. В МКБ-10 рубрика Р05 об’єднує поняттям «сповільнений ріст та 

недостатнє харчування плода». Згідно рекомендаціям ВОЗ, вага дітей, що народилися з масою 

тіла менше 2500 г, визначається як мала маса при  народженні. При цьому серед дітей з малою 

масою тіла при народженні виділяють три групи: 

1) Новонароджені до 37 тижнів гестаційного віку з відповідними даному строку гестації зростом – 

недоношені новонароджені з зростом і масою,  відповідними строку гестації, 

2) Новонароджені до 37 тижнів гестаційного віку та маленькі для даного строку гестації – 

недоношені новонароджені з ЗВУР, 

3) Новонароджені після 37 тижнів гестації та маленькі для даного строку гестації – доношені 

новонароджені з ЗВУР. 

Американські лікарі вважають, що застосування терміну „затримка 

внутрішньоутробного розвитку‖ в певній мірі дискримінує дитину, тому рекомендують 

використовувати – обмеження розвитку (restriction).  

Критерії ЗВУР: 

 Мала маса тіла при народженні щодо гестаційного віку (нижче 10-го перцентиля)  за  

перцентильною таблицею (табл. 2). 

 Індекс зрілості новонародженого (нервово-м’язової та фізичної) відстає на 2 і більше тижнів від 

фактичного, що визначається за допомогою шкали Балларда (табл. 1). 

Причини ЗВУР: 

 Конституціональні. 

 Плацентарна недостатність. 

 Внутрішньоутробні інфекції. 

 Ембріофетотоксичні фактори (медикаменти, професійні та інші шкідливості) 

 Хромосомні та спадкові захворювання. 

 Багатопліддя. 

Клінічні варіанти ЗВУР: 

 Асиметричний (гіпотрофічний, непропорційний, пренатальна гіпотрофія)  

Характеризується дефіцитом маси тіла відносно до його довжини, погіршенням трофіки та 

тургору тканин. 

     Клініко-діагностичні ознаки асиметричного типу ЗВУР 

Ознака  Ступінь тяжкості 

легкий середньої тяжкості тяжкий 

Дефіцит маси тіла 

для терміну гестації 

До 10-го центиля До 5-го  центиля До 1-го центиля 



Порушення трофіки 

шкіри 

Відсутні або 

зниження 

еластичності 

Сухість, блідість, 

лущення, можуть 

бути тріщини 

Зморшкувата, бліда, 

пластинчате 

лущення, тріщини 

Підшкірна жирова 

клітковина 

Помірно стоншений Значно стоншений відсутній 

Зниження тургору помірне значне Різке, складки шкіри 

на сідницях, 

обличчі, тулубі, 

стегнах 

Маса м’язів Не зменшена Зменшена, особливо в зоні сідниці і стегон 

Окружність голови У межах норми Перевищує окружність голови на 3 см і 

більше 

Зміни з боку ЦНС помірні Помірна 

гіпорефлексія, 

м’язова гіпотонія 

Виражена м’язова 

гіпотонія, 

гіпорефлексія 

Перебіг раннього 

неонатального 

періоду 

Без ускладнень або з 

помірними 

обмінними 

порушеннями 

Ускладнений наслідками гіпоксії плода та 

асфіксії, поліцітемією, гіпоглікемією, 

гіпокальціємією, геморагічним синдромом 

 Симетричний (гіпопластичний, пропорційний) варіант ЗВУР характеризується  відносно 

пропорційним  зменшенням усіх соматометричних  показників  фізичного розвитку  до  10-го  

перцентиля стосовно терміну  гестації.  Кількість стигм дизембріогенезу не перевищує 5. 

 Диспластичний варіант ЗВУР є переважно проявом спадкових хвороб або внутрішньоутробних 

інфекцій. Основними клінічними ознаками є енцефалопатія, вади розвитку, численні стигми 

дизембріогенезу. Ці новонароджені підлягають медико-генетичному обстеженню і 

каріотипуванню з метою діагностування хромосомних захворювань: трисомії 21(синдром 

Дауна), трисомії 18 (синдром Едвардса), трисомії 13(синдром Патау), синдрому 45Х0 (синдром 

Шерешевського-Тернера). 

В англомовній літературі замість терміну «гіпотрофічний варіант ЗВУР» 

використовують поняття «асиметрична ЗВУР», а гіпопластичний та диспластичний варіанти 

об’єднують поняттям «симетрична ЗВУР». 

         Дизадаптаційні синдроми та захворювання, що характерні для дітей зі ЗВУР: 

 Асфіксія при народженні . 

 Поліцитемічний синдром. 

 Термолабільність. 

 Некротизуючий ентероколіт. 

 Гіпоглікемія. 

 Гіпокальціємія. 

 Вроджені вади розвитку. 

Принципи лікування новонароджених зі ЗВУР: 

 Гемостатична терапія. З метою профілактики геморагічної хвороби новонароджених 

призначають вітамін К парентерально 1-2 мг. У випадку розвитку геморагічного синдрому 

показано введення свіжозамороженої плазми (10-15 мл/кг). 

 При гіпоглікемії – в/в введення 10% розчину глюкози із розрахунку 2 мл/кг струминно, 

потім 6-8 мг/кг/хвилину під контролем рівня глюкози крові. 

 При гіпокальціємії – в/в введення 2 мл/кг 10% розчину глюконату кальцію. 

 При гіпомагніємії – 25% розчин магнезії сульфату по 0,4 мл/кг кожні 6-12 годин, потім 

0,2 мл/кг 1 раз на добу. 

 Посиндромна терапія. 

     

        

       



Рекомендована література: 

 

21. Тяжка О.В., Крамарєв С.О., Петренко В.І. Педіатрія: підручник для студентів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. проф.. О.В. Тяжкої // Видання 3-тє. – 

Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1136 с. 

22. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т1. – К,2013. – 

1040 с. 

23. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т2. – К,2013. – 

1024 с. 

24. Прохоров Е.В., Островский И.М. Алгоритмы дифференциальной диагностики в педиатрии: 

издание второе, дополненное. – Донецк: Норд-Пресс, 2011. – 30 с. 

25. Невідкладна педіатрія: Навч. Посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко 

Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Які новонароджені вважаються недоношеними? 

2. Які чинники викликають передчасні пологи? 

3. На яки групи поділяються недоношені за ступенем функціональної зрілості? 

4. Які показники нервово-м’язевої та фізичної зрілості визначають відповідно до нової шкали 

Баллард? 

5. Яким чином розраховується пост концептуальний та відкорегований вік?  

6. Чому дорівнює транзиторна втрата маси тіла недоношених в залежності від маси при 

народженні? 

7. Які анатомо-морфологічні особливості головного мозку сприяють розвитку 

внутрішньошлуночкових крововиливів та перивентрикулярної лейкомаляції? 

8. Які особливості з боку дихальної системи спостерігаються у недоношених? 

9. Які  анатомо-морфологічні особливості  з боку серцево-судинної системи спостерігаються у 

недоношених? 

10. Які особливості терморегуляції характерні для недоношених? 

11. Які анатомо-морфологічні особливості з боку системи крові спостерігаються у 

недоношених? 

12. Які особливості водно-елетролітного обміну характерні для недоношених? 

13.  Які особливості системи гемостазу відмічають у недоношених? 

14. Які особливості кислотно-основного стану спостерігаються у недоношених? 

15. Які зміни з боку ендокринної системи характерні для недоношених? 

16. Які особливості імунної системи характерні для недоношених ? 

17.  Які особливості з боку шлунково-кишкового тракту спостерігаються у недоношених? 

18. Які особливості з боку сечової системи характерні для недоношених? 

19. Які  особливості енергетичного обміну характерні для недоношених? 
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1.Конкретні цілі: 

 

1) Проводити огляд недоношеної дитини. 

2) Оцінювати загальний стан недоношеного новонародженого. 

3) Діагностувати  синдроми дизадаптації та патологічні стани. 

4) Демонструвати володіння принципами виходжування недоношених дітей, профілактики та 

лікування невідкладних станів: апное, гіпоглікемії, гіпотермії, дихальних розладах, 

геморагічних синдромах, гіпербілірубінемії, парезі кишечника. 

5) Здійснювати прогноз щодо життя та здоров’я недоношених дітей. 

 

2.Базовий рівень підготовки. 

 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1.Пропедевтика дитячих хвороб. 

 

 

 

                               

   Семіотика захворювань дихальної, серцево-

судинної систем, ЦНС, шлунково-кишкового тракту, 

системи крові, гемостазу у новонароджених дітей. 

Принципи вигодовування новонароджених. Склад 

грудного молока. 

2.Акушерство. 

 

    Догляд за недоношеною дитиною.  Перший туалет. 

Обладнання для виходжування недоношених дітей 

(кювет, апарат для проведення ШВЛ, предмети 

догляду). 

Принципи вигодовування недоношених 

новонароджених, залежність від ступеню зрілості. 

 

4. Організація змісту навчального матеріалу. 

 

 

 Система етапного медичного обслуговування виходжування недоношених 

новонароджених передбачає: 

 спеціалізовані пологові будинки для жінок з загрозою попередніх пологів, 

 спеціалізовані відділення 2-го етапу виходжування недоношених. 

 Термін переводу дітей з пологового будинку в дитячу лікарню залежить від: 

 наявності обладнання для надання медичної допомоги на 1-му етапі (в першу чергу, це 

- апарати ШВЛ у відділенні реанімації), 

  стану дитини, тобто можливості його транспортування в реанімобілі в транспортному 

інкубаторі. 

ПРИНЦИПИ ВИХОДЖУВАННЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ 

 Оптимальний температурний режим (табл.1). 

 Оптимальна вологість (табл.2). 

 Адекватне освітлення (режим мінімального освітлення)  

 Шумоізоляція. 

 Відсутність вібрації. 

 Положення в інкубаторі (повинно бути комфортним, створювати за допомогою валиків 

із пелюшок, змінювати кожні 2-3 години, рекомендувати матері  періодично тримати дитину на 

руках). 

 Ретельний догляд за недоношеним новонародженим. 



                                                                                                             Таблиця 1 

 

Рекомендовані температури оточуючого повітря в інкубаторі 

 

Вік Вага 

< 1200 1200-1500 1500-2500 > 2500 

0-12 год 34,5-35,5 33,5-34,5 32,3-34,3 32,8-33,8 

12-24 год 34-35 33,3-34,2 31,8-33,8 31-33,8 

24-96 год 34-35 33-34 32,5 32 

4-14 діб 34,5 33,5 31,5 32 

2-3 тиж. 34,5 32,8-33,6 30,4-32,4 30 

3-4 тиж. 34,5 32,1-33,1 29,4-31,4 30 

4-5 тиж. 34,5 31,5-32,5 29,4-31,4 30 

5-6 тиж. 34,5 29,8-31,8 29,4-31,4 30 

                            Таблиця 2 

Вологість 

 

Вік Вага 

< 1200 1200-1500 1500-2500 > 2500 

0-12 год 80-85 70-75 70 60 

12-24 год 75-80 70-75 70 60 

24-96 год 70 60-65 60 60 

4-14 діб 60 60 50 50 

2-3 тиж. 60 50 50 40 

3-4 тиж. 50 50 40 40 

4-5 тиж. 50 40 40 40 

5-6 тиж. 40 40 40 40 

 

  Особливості догляду визначаються проблемами, які найчастіше виникають у 

недоношених новонароджених, і спрямовані на попередження і своєчасну діагностику розладів 

адаптації та патологічних станів під час здійснення  цього догляду. 

 

  

№ Патологічні 

стани 

Заходи щодо профілактики та лікування 

1. Гіпотермія        Контроль температури тіла дитині  проводиться щонайменше 4 

рази на добу, при виходжуванні в інкубаторі – кожні 4-6 годин, 

регулюючі температуру в межах 30-37
 о

С, а новонародженим з 

ННМТ – кожні 3 години. 

      Заходи збереження тепла включають використання теплих 

кімнат (25-28), методу „мами-кенгуру‖, інкубаторів, ламп-

обігрівачів, ліжок-грілок і матраців-грілок. Не дозволяється 

користуватися грілками для обігрівання дитини. При 

використанні обігрівальних апаратів, новонароджені повинні бути 

одягнені в розпашонку, шапочку, шкарпетки і повзуни.  

        Ознаки гіпотермії: слабкий крик, пригнічення ЦНС, шкіра 

холодна на дотик, блідість, склерема, експіраторний стогін, 

гіпотензія, брадикардія. Класифікація гіпотермій: 36
 о

С-36,4
 о

С – 

легка, 32
о
С-35,9

о
С – помірна, менше 32

о
С– важка гіпотермія. 

     Невідкладна допомога: замінити одяг на теплий, контакт зі 

шкірою матері, помістити в інкубатор або під променеве тепло чи 



ліжко з підігрівом. Контроль температури кожні 15-30 хвилин 

протягом години. Контроль глюкози крові. 

2. Дихальні 

розлади 

      Для виявлення дихальних розладів необхідно спостерігати за 

новонародженим, оцінуючи частоту дихань, наявність 

експіраторного стогону, колір шкіри кожні 15 хвилин протягом 

першої години після народження і кожні 30 хв. протягом другої 

години. 

       Оцінювання за шкалою Довнеса (частота дихання, наявність 

ціанозу, втяжіння ділянок грудної клітки, експіраторний стогін, 

характер дихання при аускультації) або Сільвермана 

(експіраторні шуми, рухи підборіддя при диханні, утягнення 

міжребрових проміжків, втягнення мечоподібного відростку, 

синхронність участі в акті дихання грудної клітки і передньої 

черевної стінки) проводять після народження дитини кожні 3 

години, а після отримання нульового результату двічі протягом 

наступних 2 годин. 

      Найчастіше дихальна недостатність у недоношених дітей 

обумовлена РДС, який спостерігається у  22% народжених 

передчасно, а серед екстремально недоношених – у 80% випадків. 

Методи лікування: респіраторна підтримка, сурфактантзамісна 

терапія. 

3. Гіпоглікемія        Для профілактики гіпоглікемії годування дитини треба 

розпочати як можна раніше після народження і проводити його 

часто (не менше 8 разів на добу як вдень так і вночі). 

      В перші 2-4 години життя відбувається фізіологічне зниження 

рівня глюкози в крові, тому контрольне вимірювання треба 

проводити не раніше ніж через 4 години після народження не 

менше ніж через 30 хв. після годування. Якщо вміст глюкози 

крові більше ніж 2,6 ммоль/л подальші обстеження проводити 

кожні 3 години до отримання 2 послідовних таких результатів. 

      У разі отримання рівня глюкози менше ніж 2,6 ммоль/л, але 

більше 2,2 ммоль/л необхідно збільшити частоту годувань і 

провести контроль рівня глюкози через 30 хв. 

      Новонародженим, які мають при першому вимірюванні рівень 

глюкози менше ніж 2,6 ммоль/л і клінічні прояви гіпоглікемії 

(судоми, апное, гіпотонія, пригнічення або млявість) або менше 

ніж 2,2 ммоль/л треба призначити корекцію гіпоглікемії: довенне 

введення 10% розчину глюкози із розрахунку 2 мл/кг струминно 

протягом 5-10 хв., потім перевести на інфузію зі швидкістю 6-8 

мг/кг/хв. та контролювати рівень глюкози кожні 30 хв. до 

отримання 2-х результатів більше 2,6 ммоль/л 



4. Гіперкаліємія 

 

     Спостерігається у недоношених дітей з масою тіла менше ніж 

1500 г переважно у перші 12-36 годин життя  внаслідок ацидозу, 

гіпоксемії, олігурії  при рівні калію більше ніж 6,5 ммоль/л. 

     Прояви: гіпертонус, брадикардія. 

     Тактика: 

1) в/в ввести 0,5-1 мл/кг 10% розчину глюконату кальцію, 

2) за наявності ацидозу ввести 8,4% бікарбонат натрію  1,5-

2мл/кг у розведенні 1:1 з 5% розчином глюкози протягом 10-15 хв 

в/в. 

3) в/в введення глюкози 10% розчину. 

4) призначення фуросеміду. 

5) контроль рівня калію, глюкози у динаміці. 

5. Гіпокаліємія      Спостерігається при блюванні або діареї, повному 

парентеральному харчуванні, лікуванні діуретиками, коли рівень 

калію складає менше ніж 3,5 ммоль/л. 

     Прояви: пригнічення, гіпотонія, гіпорефлексія, здуття живота, 

тахікардія. 

     Тактика: 

1) корекція дефіциту калію 7,45% розчином хлориду калію в 

мл: (К 4,5 ммоль/л – К хворого) х м х 0,5 

2) забезпечити добову потребу в калії 2 ммоль/кг/лобу 

6. Гіпонатріємія      Спостерігається у новонароджених внаслідок втрати з 

травного каналу (блювання, діарея), невідповідної перантеральної 

інфузійної  терапії, коли вміст натрію складає менше ніж 130 

ммоль/л. 

     Ознаки: летаргія, кома, судоми, дихальні розлади. 

     Тактика: провести корекцію дефіциту натрію 10% розчином 

хлориду натрію (2 ммоль Nа/мл). Формула розрахунку: (145 

ммоль/л – фактичний Nа) х м х 0,5 = ммоль/л потрібного Nа.  

7. Гіпо-кальціємія      Спостерігається у недоношених у перші  дні життя – 

мінімальний рівень через 24 години (рання гіпокальціємія) 

внаслідок гіпопаратиреозу при рівні кальцію менша ніж 1,75 

ммоль/л або на 2-3 тижні життя (пізня гіпокальціємія). 

     Прояви: підвищена збудливість, тремор, судоми, ларінгоспазм, 

апное. 

     Тактика: глюконат кальцію 10% розчин в дозі навантаження 

200 мг/кг/добу в повільній інфузії. Підтримуюча доза 100-200 

мг/кг – уводити кожні 6-8 годин під контролем рівню кальцію в 

сироватці крові. Досягти концентрації – 2,0-2,5 ммоль/л. 

8. Апное      Апное – це зупинка самостійного дихання тривалістю понад 3 

секунди. Рідкі і короткочасні періоди апное (тривалістю не більш 

за 20 сек. та не більше 2 епізодів за добу) без брадикардії і 

ціанозу, які пов’язані з годуванням, смоктанням і руховою 

активністю дитини, не вважаються патологічними і не 

потребують лікування. 



      У недоношених дітей апное може бути еквівалентами судом. 

     Допомога при апное: тактильна стимуляція вздовж спини 

протягом 10 сек. Якщо немає ефекту негайно розпочати ШВЛ за 

допомогою мішка і маски. Контроль температури тіла. 

Обстеження дитини: біохімічне дослідження у крові рівню 

глюкози, кальцію, натрію, магнію, білірубіну, загальний аналіз 

крові, нейросонографія. 

9. Геморагічні 

розлади 

     Найчастішою причиною геморагічних розладів у недоношених 

дітей в неонатальному періоді є геморагічна хвороба, що 

зумовлена дефіцитом вітамін-К-залежних факторів згортання 

крові. Саме тому, обов’язковим є профілактичне введення всім 

недоношеним новонародженим в першу добу життя вітаміну К в 

кількості 1,0 мг внутрішньом’язово, або пероральної його форми 

в дозі 2 мг. У випадку розвитку геморагічних явищ доцільно 

введення свіжозамороженої плазми у кількості 10-15 мл/кг . 

10. Гіпер-

білірубінемія 

     Навіть при відносно низьких рівнях білірубіну можна 

очікувати розвиток ядерної жовтяниці у недоношених дітей ( 171 

мкмоль/л у дітей з ННМТ) вже на 5-8 день життя. З метою її 

попередження показано проведення фототерапії починаючи вже з 

кінця першої доби життя. 

11. Анемія      Частота ранньої анемії серед недоношених дітей коливається 

від 16,5 до 91%, а пізньої – від 87 до 100%. 

     Рання анемія розвивається на 4-10 тижні постнатального життя 

і має гемолітично-гіпопластичний генез (підвищений гемоліз 

еритроцитів, які містять фетальний гемоглобін, внаслідок 

зменшеної тривалості життя і нестабільності мембрани за рахунок 

дефіциту вітаміну Е, з іншого боку знижений гемопоез відносно 

більш високого темпу росту, який є характерним для 

недоношених дітей). Лабораторними ознаками ранньої анемії є 

низький рівень ретикулоцитів менше 1%, рівня гемоглобіну до 

80-70 г/л і нижче, а гематокриту до 20-30%. Клінічно 

проявляється блідістю шкіряних покривів, тахікардією, тахіпное, 

апное. 

     Одним з основних засобів лікування є гемотрансфузія, 

найчастіше використовують еритроцитарну масу. Об’єм 

гемотрансфузії визначається за формулами: 

1) 3 мл/кг ер-маси підвищує рівень Нb на 10 г/л, 

2) У(мл)= (Нt1 – Ht2)х 90 ) : Нt ер-маси (60-70%)  

3) У (мл) = (Нb1 – Hb2)х маса тіла (кг)х 90): Нb ер-маси (200 

г/л) 

Нt1 – гематокрит бажаний, Ht2 – дитини, 

Нb1 – гемоглобін бажаний, Hb2 – дитини.  

     Вивчається ефективність використання людського 

еритропоетину (Епрекс, 100-150 од/кг/доб, з 20-30 дня життя 

підшкірно в ділянку стегна, починаючи з 20-30-го дня життя при 

рівні гемоглобіну 115-80 г/л протягом 2-4 тижнів). 

     Пізня анемія розвивається на 3-4 місяці життя і має 

залізодефіцитний характер. Клінічно проявляється зниженням 

апетиту, уповільненням прибавки маси, блідістю шкіри та 

слизових оболонок, сухістю шкіри, гепатолієнальним синдромом. 

Відмічається зниження заліза сироватки, гіпохромія з тенденцією 

до макроцитозу і гіперрегенереторною реакцією кісткового 



мозку. 

     Враховуючи патогенез анемії недоношених дітей, дітям з 

ННМТ необхідно з 7-ї доби життя введення фолієвої кислоти (1 

мг на добу), вітаміну Е (20 мг/кг на добу), вітамінів групи В.   

     Новонародженим з масою тіла при народженні менше ніж 1800 

г і терміном гестації менше ніж 32 тижні з початку 3 тижня життя 

при встановленому ентеральному годуванні і до кінця 1 

хронологічного року життя дитини рекомендовано призначення 

2-4 мг/кг елементного заліза  на добу щоденно. У разі 

необхідності паралельно з введенням елементного заліза може 

бути призначено введення фолієвої кислоти із розрахунку 50 

мкг/добу щоденно. 

12. Ураження ЦНС Найкр      Найкращим лікуванням є профілактика і рання терапія гіпоксії 

та асфіксії новонародженого, застосування засобів, спрямованих 

на усунення механізмів ушкодження мозку: адекватна вентиляція 

легень, підтримка адекватної перфузії мозку (попередження 

коливань артеріального тиску), усунення гіповолемії, створення 

оптимального режиму, систематична доставка мозку енергії у 

вигляді глюкози за допомогою внутрішньовенного введення, 

профілактика гіпоглікемії та ін. 

                  З метою ранньої діагностики та своєчасного лікування 

перинатальних уражень ЦНС, в першу чергу 

внутрішньошлуночкових крововиливів, доцільно обстеження за 

допомогою нейросонографії. 

13. Відкрита 

артеріальна 

протока 

 

     Персистенція відкритої артеріальної протоки спостерігається у 

50% недоношених з ГВ менше ніж 30 тижнів при проведенні 

ШВЛ. 

     Ознаки: непостійний систолічний шум, пульсовий тиск більше 

ніж 35 мм.рт.ст., гепатомегалія.      Ретгенологічно – посилений 

легеневий малюнок. 

З метою підтвердження діагнозу показано проведення 

ехокардіографії. 

     Терапія: зменшення об’єму рідини, призначення діуретиків 

(гідрохлортіазид, 2-4 мг/кг), покращення оксигенації. При 

неефективності -   індометацин, доза якого підбирається 

індивідуально. У новонароджених з масою менше 1250 г – із 

розрахунку 0,1 мг/кг одноразово, при гестаційному терміні 34-36 

тижнів на першому тижні життя – 0,2 мг/кг в/в повільно або в/м 

дворазово з інтервалом 12 годин . 

14. Інфекції      Висока інфекційна захворюваність недоношених дітей 

зумовлена багатьма чинниками, зокрема незрілістю власної 

імунної системи, недостатнім рівнем материнських ІgG, 

необхідністю проведення інвазивних методів лікування (ШВЛ, 

катетеризація пупкової вени) внаслідок розвитку патологічних 

станів,  застосування  глюкокортикоїдів  вагітним з метою 

стимуляції синтезу сурфактанту у плода, а також інфікованістю 

матерів, яка в значній мірі є безпосередньою причиною 

передчасних пологів.  



     Нерідка і навіть типова послідовність  стадій розвитку у 

недоношених дітей спочатку РДС, потім – пневмонії, а далі – 

сепсис. 

     Все вищезазначене потребує обов’язкового своєчасного 

обстеження недоношених на TORCH-інфекцію і 

бактеріологічного контролю з метою виявлення і лікування 

нозокомеальної інфекції. В комплексній терапії крім 

антибіотикотерапії з урахуванням чутливості збудників доцільно 

застосування імуноглобулінів, у тому числі направленої дії.  

Безумовно головним при догляді є ретельне  дотримання  всіх 

санітарних норм при догляді за недоношеними дітьми. 

15. Некротичний 

ентероколіт 

     Розвивається у 1/3-1/2 дітей з ННМТ, які знаходяться на 

ентеральному годуванні, частіше на 2-3 тижні життя внаслідок 

ішемії кишок,  незрілості механізмів захисту. 

Клінічні ознаки: інтоксикація, стаз в шлунку, блювання. здуття 

живота, прогресуюче зниження перистальтики кишок (парез), 

кров у випорожненнях (спочатку прихована). Ренгенологічно: 

здуття петель кишечника,  пневматоз кишечника, у випадку 

перфорації – пневмоперітонеум (смужки вільного газу у черевній 

порожнині). 

     Тактика:  припинення ентерального годування, повне 

парентеральне годування, декомпресія шлунку, антибактеріальна 

терапія (комбінація ванкоміцину і метронідазолу, а також 

цефалоспоринів ІІ-ІІІ покоління з аміноглікозидами ІІІ покоління, 

карбапенеми), імунотерапія (пентаглобин),  рентгенконтроль 

кожні 6-8 годин перші 2-3 дні захворювання,  спостереження 

хірурга . 

16. Рахіт      Частота розвитку рахіту серед недоношених дітей складає 75-

85%. 

     Недоношені діти – це особлива група ризику по розвитку 

рахіту. Саме тому при встановленому ентеральному годуванні 

слід розпочати профілактичне введення вітаміну Д: 

1) недоношеним з ГВ 35-36 тижнів -  з 10-14 дня в дозі 500-

1000 МО протягом першого півріччя, в подальшому по 2000 МО 

протягом 2-3 місяців 2-3 рази на рік з інтервалом 3-4 місяці,  

2) недоношеним з ГВ 28-32 тижні -  з 10-20 дня в дозі 1000-

2000 МО, в подальшому по 2000 МО протягом 2-3 місяців 2-3 

рази на рік з інтервалом 3-4 місяці (Наказ МОЗ України № 9 від 

10.01.05) 



17. Ретинопатія      Ретинопатія розвивається у 25% дітей з низькою масою тіла, у 

більшості яких в подальшому реєструється зниження гостроти 

зору, а у 4-5% дітей з ННМТ діагностується сліпота. Ретинопатія 

недоношених є однією з основних причин інвалідізації глибоко 

недоношених дітей. 

     Під час проведення оксигенотерапії підвищення РаО2 більше 

100 мм Hg призводить до спазму та облітерації судин сітківки. 

Слабка васкуляризацію сітківки у недоношених сприяє розвитку в 

них  ретролентальної фіброплазії. Рекомендується проведення 

активного скринінгу даної патології, починаючи з 3-4 тижнів 

життя з наступним контролем з інтервалом 1-2 тижні в залежності 

від результатів попереднього дослідження, насамперед у 

новонароджених із масою тіла менше 1500 г, а також у дітей з 

ураженням головного мозку гіпоксичного генезу. 

18. Бронхо-

легенева 

дисплазія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Це хронічне захворювання легень, яке розвивається внаслідок 

проведення тривалої ШВЛ, особливо при енергетичній 

недостатності, в ранньому неонатальному періоді,  

супроводжується виникненням внутрішньоальвеолярного та 

інтерстиціального фіброзу легень та проявляється хронічною 

дихальною недостатністю зі стійкою кисневою залежністю.  

     Частота даної патології у дітей з ННМТ при народженні 

складає 22-50% та збільшується у дітей з масою 750г до 70%.  

     Профілактика захворювання базується на обмеженні 

токсичного впливу кисню, попередження баротравми, 

попередженні та лікуванні інфекційно-запальних ускладнень з 

боку бронхолегеневої системи, достатньому забезпеченні 

енергетичних потреб у дітей, що знаходяться на ШВЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вигодовування недоношених дітей в умовах 

стаціонару. 

 

Правила харчування недоношених дітей передбачають встановлення, в першу чергу, виду 

харчування (ентеральне або парентеральне), а потім, у випадку можливості  призначення 

ентерального годування, визначення оптимального режиму, тобто відповіді на запитання: 

 чим годувати (грудне молоко або суміш)? 



 як годувати (грудьми, з чашечки, через зонд)? 

 коли починати годування? 

 в якому об’ємі годувати? 

 як часто годувати? 

Вид харчування 

 Ентеральне харчування  клінічно здорових  недоношених новонароджених, як і 

доношених, є можливим за умови: 

 відсутності хірургічних захворювань, що вимагають хірургічного втручання, 

 наявності перистальтики кишечника та відходження меконію, 

 здатності дитини утримувати та засвоювати молоко. 

 

Протипоказання до ентерального харчування: 

 вкрай тяжкий стан дитини, 

 наявність вад розвитку шлунково-кишкового тракту, 

 виражений геморагічний синдром. 

 

При наявності протипоказань до ентерального харчування до їх усунення дитині 

призначається повне парентеральне харчування. 

 У певної частини недоношених дітей, як правило це діти з гестаційним віком менше ніж 

32 тижні, у перші дні та тижні життя ентеральне харчування не задовольняє енергетичні 

потреби новонародженого, тому відразу треба розпочинати парентеральне харчування  з 

забезпеченням потреби в харчових та мінеральних речовинах згідно з існуючими розробленими 

рекомендаціями (табл. 3,4). 

                                                                                                       Таблиця 3 

Потреба в основних харчових речовинах та енергії глибоконедоношених дітей на першому 

тижні життя 

Доба життя Вуглеводи, 

г/кг/доб 

Білки, г/кг/доб Жири, г/кг/доб Калорії 

ккал/кг 

1 5,5-8,5 0,5-1,0 0,5 30-35 

2 7,5-10,0 1,0 1,0 36-45 

3 8,5-10,0 1,5 1,5 46-50 

4 10,0-12,0 2,0 2,0 57-64 

5 11,5-13,0 2,5 2,5 67-73 

6 13,0-15,5 3,0 2,5-3,0 73-84 

7 14,5-17,5 3,0-3,5 2,5-3,0 75-85 

 

Парентеральне харчування не виключає проведення ентерального харчування, що у 

комбінації сприятливо впливає на загальний стан та адаптаційні можливості недоношеної 

дитини. В перші 1-3 тижні життя (за ситуацією) комбінація ентерального та 

парентерального харчування дозволяє адекватно забезпечити організм харчовими речовинами 

та підготовити перехід на повне ентеральне харчування. Доцільно в перші 6-7 днів життя на тлі 

проведення парентерального харчування застосовувати мінімальне ентеральне (трофічне) 

харчування (харчування кишечника). 

 Мінімальне  трофічне харчування – це введення малих об’ємів їжі через зонд впродовж 

проведення парентерального харчування для прискорення функціонального та структурного 

дозрівання ентероцитів, профілактики морфологічних змін (атрофії) слизової оболонки 

кишечника. 

Мінімальне трофічне харчування починають з 3-8 години життя та проводять 6-7 днів 

(при необхідності – довше). Слід призначати малі болюсні (періодичні) об’єми харчування. 

Деяким дітям з масою тіла менше 1200 г можна призначати більші об’єми при постійному 

зондовому годуванні. Для проведення мінімального трофічного годування використовують 

грудне молоко або суміші для недоношених дітей. 



 Протипоказання для проведення мінімального трофічного харчування: вроджені вади 

розвитку ШКТ, некротичний ентероколіт, шлунково-кишкова кровотеча, стаз в шлунку, шок, 

стійки судоми. При цих станах дитина повинна знаходиться на повному парентеральному 

харчуванні.  

                           Таблиця 4 

 

Добова потреба глибоконедоношених дітей в основних мінералах 

Основні 

мінерали 

Добова потреба, 

ммоль/кг/доб 

Розчини 

Na 2,0-3,0 10 % NaCl; 1мл = 1,7 ммоль Na 

K 1,5-2,0 15 % KCl; 1 мл = 2 ммоль K 

Cl 3,0  

Mg 0,18-0,3 20 % MgSO4; 1 мл = 0,8 ммоль Mg 

Ca 1,5-2,5 10 % Ca глюконат; 1 мл = 0,23 ммоль Ca 

P 1,3-2,0  

Ca/P 1,2-1,0  

Чим годувати? 

Оптимальним для недоношеної дитини є вигодовування грудним молоком термічно 

необробленим. Склад молока жінки, що народила дитину передчасно, відрізняється від молока 

матері доношеної дитини: у ньому більше білка, деяких мікроелементів (заліза, хлору, цинку, 

міді, йоду), поліненасичених жирних кислот, вуглеводів, вітамінів А, Е, С та менше лактози. 

Калорійність такого молока вища (табл.5). 

  Водночас, ураховуючи більш інтенсивні темпи росту передчасно народжених дітей 

порівняно з народженими в строк, існує необхідність додаткового забезпечення білками, 

деякими  мікроелементами і вітамінами. Особливо дітей з гестаційним віком до 32 тижнів і 

масою тіла до 1500 г. Таке додаткове живлення проводять шляхом часткового парентерального 

живлення. Новонародженим із гестаційним віком 32-34 тижня можна додаткового вводити 

білок, кальцій, фосфор і залізо ентерально, додаючи до грудного молока спеціальні добавки, 

збагачені зазначеними інгредієнтами. 

Слід зазначити, що грудне молоко для передчасно народжених дітей є імунобіологічним 

захистом травного тракту, профілактикою некротизуючого ентероколіту, ротавірусної та інших 

інфекцій. Тільки грудне молоко містить унікальні імунобіологічні фактори росту, макрофаг-

колоній-стимулюючий фактор та має імуномодулюючи властивості. 

Грудне молоко матерів, що народили дітей передчасно, є золотим стандартом 

вигодовування недоношених новонароджених, стандартом профілактики захворюваності й 

оптимального психоемоційного розвитку. 

При відсутності материнського молока або протипоказань до грудного вигодовування 

(годування грудним молоком) використовують адаптовані молочні суміші для харчування 

недоношених дітей, енергетична цінність яких відповідає потребам дитини. 

Протипоказання грудного вигодовування з боку матері: 

 ВІЛ- позитивний статус матері, 

 Відкрита форма туберкульозу, 

 Гострі психічні розлади, 

 Лікування цитостатичними, антитиреоїдними препаратами. 

                                         

Таблиця 5 

 

Склад грудного молока жінок, що народили в строк та передчасно і склад сумішей для 

доношених і недоношених дітей 

 

 

 Грудне молоко Суміші  Суміші  



для доно-

шених 

для недоно-шених 

Доно-

шених 

Недоно-

шених 

Семілак та 

ін.. 

Прету-

телі 

Пре-

пилті 

Калорії  67 73 67 75 81 

Кальцій, мг/100 ккал 41 40 63-75 60 90 

Фосфор, мг 21 18 42-58 35 50 

Білки, г 1,5 2,3 2,2 2,0 2,4 

Сироватковий білок: 

казеїн, % 

60:40 60:40 18:82 50:50 60:40 

Натрій, мЕкв 0,8 1,5 1,0 1,5 1,7 

Вітамін Д, од. 4 4 72 70 72 

Фолієва кислота, мг 7,0 5,0 7-15 20 15 

                                                     

Як годувати? 

 

 Вибір засобу годування недоношеної дитини визначається загальним станом дитини та 

фізіологічними можливостями ШКТ, що в певній мірі відповідає її  гестаційному віку. 

 Здорові недоношені діти з гестаційним віком більше 35 тижнів, масою більше 2000 г за 

умови активного смоктання повинні знаходитись на грудному вигодовуванні з моменту 

народження без догодовування. 

 У більшості дітей з гестаційним віком 34-35 тижнів смоктальний рефлекс добре 

виражений, тому вони не потребують догодовування з чашечки. Такі новонароджені 

потребують ретельного спостереження та регулярного зважування. 

 Більшість дітей з гестаційним віком 30-33 тижні може вигодовуватись з чашечки. Вони 

теж потребують ретельного спостереження та регулярного зважування. 

 Для більшості дітей з гестаційним віком до 30 тижнів годування через зонд є основним 

методом вигодовування. 

Таблиця 6      

                                                                                                                                      Вибір засобу 

годування новонароджених 

                                                                               

Внутрішньоутробний термін гестації Засіб ентерального годування 

До 30 тижнів Через зонд 

30-33 тижнів Через зонд або з чашечки 

34-35 тижнів Годування грудьми або з чашечки 

 > 36 тижнів Годування грудьми 

 

Правила годування через зонд 

Показання: неможливість грудного вигодовування або годування з чашки. 

Способи введення зонду: 

 орогастральний, 

 назогастральний  (у разі, якщо у дитини відсутні дихальні розлади). 

                                        Техніка годування через зонд: 

 Обробити руки та надягнути стерильні рукавички. 

 Заміряти довжину зонда: орогастрального: від кута рота до мочки вуха і мечоподібного 

відростка, назогастрального: від кінчика носа до мочки вуха і мечоподібного відростка. 

 Змочити кінчик зонда стерильною водою або фізіологічним розтином. 

 Помірно зігнути шию дитини і повільно ввести зонд на відміряну довжину через рот або 

ніздрю. 

 Перевірити місце знаходження зонду. Для цього шприцом ввести у зонд 1-2 мл повітря і 

стетоскопом вислухати над шлунком рух повітря. 



 Недоцільно встановлювати новий зонд на кожне годування, тому що це підвищує ризик травми, 

апное, інфікування: при дотриманні всіх положень зонд може функціонувати до 3 діб. 

 Стерильний шприц без поршня приєднати до зонду та налити в нього розраховану кількість 

зцідженого грудного молока. 

 Шприц з молоком тримати на відстані 5-10 см над дитиною. 

 

 У міру поліпшення стану дитини протягом перших 2-3 тижнів життя, а також оживлення 

рефлексу смоктання та ковтання доцільно переходити до харчування з пляшечки (або чашечки) 

з подальшим повним прикладанням до грудей. 

Можлива комбінація методик вигодовування (зонд + пляшечка,  груди + пляшечка чи 

чашечка), що запобігає стомленню дитини та забезпечує перехід до більш фізіологічному 

методу вигодовування. 

Коли починати годування? 

 

 Термін першого годування недоношеної дитини визначається його станом після 

народження. Відстрочене перше годування сприяє збільшенню втрати маси тіла, а також може 

призвести до порушень водно-електролітного балансу, ацидозу та  розвитку інших 

патологічних станів. 

  Недоношена дитина, яка народилась у відносно задовільному стані, може отримати 

перше годування вже через декілька хвилин або через 4-6 годин. 

 Якщо дитина  внаслідок важкого стану (асфіксія, пологова травма та ін.) не отримує 

харчування більше 12 годин, повинно бути призначене парентеральне харчування у вигляді в/в 

введення 10% розчину глюкози. 

Основними принципами вигодовування недоношених новонароджених є обережність і 

поступовість. Таких принципів необхідно дотримуватися перш за все при ентеральному 

вигодовуванні дітей з гестаційним віком до 34 тижнів.   Загальна схема початку ентерального 

годування така: проба з дистильованою водою (аспірація  молока або розчину глюкози 

викликає пневмонію), а потім – грудне молоко. 

 В якому об’ємі годувати? 

 

Стартовий об’єм годування недоношеної дитини в залежності від маси тіла складає: 

 при масі тіла більше ніж 1500 г – 5 мл, 

 при масі тіла менше ніж 1500 г – 1-3 мл. 

 

Збільшення об’єму годування: 

 за залишковим об’ємом в шлунку (не можна збільшувати, якщо їжа залишається 

неперетравленою в шлунку два рази підряд), 

 у відповідності зі станом кишечника, частотою та характером випорожнень. 

Розмір шлунку новонародженої дитини становить приблизно 20 мл/кг, тому кількість 

молока, яку може утримати недоношена дитина, значно менша в порівнянні з доношеною 

(табл.7). 

                                                                                                       Таблиця 7 

Приблизний об’єм шлунку в залежності від маси тіла дитини. 

Маса тіла, грами Об’єм шлунку,мл 

900 18 

1000 20 

1250 25 

1500 30 

1750 35 

2000 40 

2500 50 



Для розрахунку харчування недоношеної дитини повинен використовуватись 

«калорійний» метод, який базується на енерговитратах дитини на різних етапах її розвитку. 

 

               Умовні періоди розвитку недоношеного новонародженого 

 

1 період – перехідний (триває 7 діб). 

 У цей період дитина втрачає від 10% до 15% маси тіла, тому завданням цього періоду є 

забезпечення харчовими речовинами в тому об’ємі, який запобігає катаболізму. 

 

                                       Шляхи втрат калорій: 

 50 ккал/кг/добу – забезпечення обміну речовин та забезпечення роботи серця, мозку, 

печінки, 

 5-10 ккал/кг/добу – забезпечення рухової активності, 

 15-20 ккал/кг/добу – забезпечення екскреторної діяльності та стабілізації маси тіла. 

Загальні втрати калорій на добу для забезпечення життєдіяльності – 75 ккал/кг/ добу 

 

2 період – стабілізації  (з 7-ї добі до виписки з стаціонару). 

 

Внутрішньоутробно плід з терміном гестації 24-36 тижнів в середньому щодобово 

набирає 15 г/кг/добу, тому завданням цього періоду є забезпечення такої ж прибавки маси тіла. 

 

         Прибавка маси тіла в залежності від гестаційного віку: 

 ГВ менше ніж 32 тижні – 15-20 г/добу, 

 ГВ 33-36 тижнів – 25 г/добу, 

 ГВ 37-40 тижнів – 30 г/добу. 

Така динаміка маси тіла забезпечується при вживанні дитиною не менше ніж 100-120 

ккал/кг до 10-14 дня життя , 130 ккал/кг – на третьому тижні  з підвищенням до140 ккал/кг/добу 

в місячному віці за рахунок грудного молока. 

 

3 період – нормалізації ( з моменту виписки до 1 року життя або більше). 

Завдання цього періоду є досягнення показників росту та розвитку доношеної дитини. 

 

Розрахунок потрібної для недоношеної дитини кількості грудного молока 

                         

V (мл/добу) =   (кількість ккал/кг/добу х маса тіла(кг) х 100): калорійність молока. 

 Калорійність раціону у передчасно народжених дітей повинна збільшуватись поступово і 

щоденно (табл.3). 

 

                                                                                                      Таблиця 8 

Рекомендовані об’єми ентерального і парентерального харчування в залежності від маси 

дитини при народженні і доби життя  

Добова загальна кількість молока (або рідини) в залежності від доби життя дитини 

 

Маса при народженні, 

грами 

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба 6-13 

доба 

> 14 

доби 

≥ 1500 60 

мл/кг 

80 

мл/кг 

90 

мл/кг 

100 

мл/кг 

110 

мл/кг 

120-

180 

мл/кг 

180-

200 

мл/кг 

1500 80 

мл/кг 

100 

мл/кг 

120 

мл/кг 

150 

мл/кг 

   

                                                                        

 



 

                                     Таблиця 9 

                    

Приблизна кількість молока для одного годування в залежності від маси тіла і доби життя 

дитини 

 

Маса при 

народженні 

грами 

Кількість 

годувань 

При 

народ-

женні 

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба 6 доба ≥ 7 

доби 

1500-1999 8-12 15 мл 17 мл 19 мл 21 мл 23 мл 25 мл 27 мл 27 і 

більше 

мл 

2000-2499 8-12 20 мл 22 мл 25 мл 27 мл 30 мл 32 мл 35 мл 35 і 

більше 

мл 

2500 і більше 8-12 25 мл 28 мл 30 мл 32 мл 35 мл 40 і 

більше 

мл 

45 і 

більше 

мл 

50 і 

більше 

мл 

Як часто годувати? 

Кількість годувань визначається масою тіла дитини, його загальним станом та ступенем 

морфо функціональної зрілості. Найбільш часто використовують 7-8 годувань (кожні 3 години). 

Для дітей з масою менше 1000 г та дітей, які мають стаз або зригування, чисельність годувань 

може бути збільшена до 10-12 разів, водночас зі зменшенням об’єму. 

 Час годувань – фіксований, що забезпечує ефективне засвоєння їжі. Для недоношених 

дітей не використовують вільний режим годувань (за вимогою), оскільки вони не здатні 

регулювати об’єм їжі, яка поступає. 

 Після стабілізації стану дитини з метою стимуляції рефлексу смоктання та збереження 

лактації у матері. Слід використовувати метод «кенгуру» - покладання дитини на груди матері, 

розміщуючи його вертикально в ложбінці між молочними залозами. 

Щеплення недоношених дітей. 

 Щеплення всім недоношеним  з масою при народженні 2000 г і більше проводяться в 

звичайні строки згідно хронологічному віку дитини та звичайними дозами вакцин (проти 

гепатиту В протягом 12 годин після народження, проти туберкульозу на 3-5 добу життя), за 

винятком: 

- якщо дитина хвора, слід провести імунізацію після одужання до виписки  з 

лікарні, 

- якщо мати дитини хвора на активний туберкульоз легень і отримувала лікування 

менш ніж за 2 місяці до пологів обов’язкова консультація фтизіатра. 

 При народженні дитини масою тіла менше ніж 2000 г щеплення проти туберкульозу 

здійснюється після досягнення дитиною маси тіла 20000 г обов’язково до виписки із лікарні. 

 Щеплення проти гепатиту В недоношеним  від матерів з невизначеним або позитивним 

НВsАg проводять протягом 12 годин після народження незалежно від маси тіла і стану дитини, 

при наявності специфічного імуноглобуліну рекомендовано одночасне його введення в іншу 

ділянку тіла. 

 

Критерії виписки недоношеної дитини. 

 

 Маса тіла 2000 г і більше. 

 Загальний стан дитини задовільний і відповідає наступним ознакам: 

- самостійне дихання адекватне з частотою 30-60 за хвилину, 

- відсутність втяжіння податливих ділянок грудної клітки, 

- відсутність апное щонайменше протягом 7 діб до дня виписки, 



- відсутній ціаноз шкіри і слизових оболонок. 

 Дитина може підтримувати стабільну нормальну температуру тіла щонайменше 3 доби 

підряд до дня виписки. 

 Дитина засвоює добовий об’єм харчування і стабільно збільшує масу тіла (щонайменше 

20г/добу протягом 3 діб підряд до виписки). 

 Зроблені всі щеплення та скринінгові дослідження. 

 Пуповинний залишок або ранка сухі та чисті, без ознак запалення. 

 Мати або члени сім’ї навчені і мають достатні навички догляду за дитиною. 

 Мати або члени сім’ї проінформовані про загрозливі стани дитини, при яких негайно треба 

звертатися за медичною допомогою. 

 Мати попереджена про заходи профілактики раптової смерті дитини (рекомендовані сон на 

спині, не курити в приміщенні, де знаходиться дитина, не накривати лице дитини під час сну). 

 

Рекомендована література: 
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5. Конкретні цілі: 

1) Визначати етіологічні та патогенетичні фактори пневмонії новонароджених. 

2) Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину пневмонії новонароджених. 

3)  Визначати особливості перебігу пневмоній у новонароджених і ставити попередній діагноз. 

4) Складати план обстеження новонароджених з пневмонією та аналізувати дані лабораторних  

та інструментальних обстежень при їх типовому перебігу (загальний аналіз крові, 

лейкоцитарний індекс, С-реактивний протеїн, біохімічний аналіз крові, бактеріологічне та 

рентгенологічне дослідження). 

5) Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації та профілактики  пневмонії у  

новонароджених. 

6)  Ставити діагноз та надавати екстрену  допомогу при дихальній недостатності. 

7)  Проводити диференціальну діагностику пневмонії новонародженого з  СДР. 

8) Здійснювати прогноз щодо життя при пневмонії у новонароджених. 

9)  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

6. Базовий рівень підготовки. 

 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1.Пропедевтика дитячих хвороб. 

 

                         

 

   Анатомо-фізіологічні особливості дихальної 

системи у новонароджених дітей. 

    Семіотика захворювань дихальної системи у  

новонароджених дітей. 

2.Факультетська педіатрія. 

 

    Патогенез дихальної недостатності. Принципи 

лікування дихальної недостатності у дітей. 

3. Акушерство. Гострі та хронічні інфекційні захворювання і 

вагітність. 

 Запальні захворювання статевих органів у 

вагітної. 

 

 

 

 

 

 

7. Організація змісту навчального матеріалу. 

 

 

Актуальність теми. 

 

З статистичними даними в Україні протягом  останніх років інфекції перинатального 

періоду, вроджені пневмонії й сепсис займають 3-4 місце в структурі захворюваності й 

смертності немовлят.  

 

Класифікація 

 



В залежності від часу та шляху інфікування  пневмонії у новонароджених  розділяють 

на: 

 вроджені трансплацентарні, 

 вроджені інтранатальні, 

 постнатальні (набуті), які можуть бути позалікарняними («домашні» або 

«вуличні»)  й внутрішньогоспітальними (нозокоміальні). Окремим видом нозокоміальної 

пневмонії є вентиляторасоційована пневмонія – інфекційно-запальний процес в легенях, що 

розвинувся на фоні ШВЛ.  

 

Вроджена пневмонія - це гостре інфекційно-запальне захворювання респіраторних 

відділів легенів в результаті анте- і/або інтранатального інфікування, що має клініко-

ренгенологічні прояви в перші 72 години життя дитини. У МКБ 10-го перегляду є клас XVІ 

"Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді (P00-P96), до якого, зокрема, 

відноситься P23 "вроджена пневмонія" (включена: інфекційна пневмонія, що розвилася 

внутрішньоутробно або при народженні, виключено: неонатальна  пневмонія, обумовлена 

аспірацією). 

 

Етіологія 

 

Етіологічна структура пневмоній у немовлят істотно відрізняється від інших вікових 

періодів. Для кожного виду пневмонії характерні певні її збудники:   

► Вроджені  трансплацентарні пневмонії – є проявом генералізованої інфекції з 

ураженням різних органів і систем, таких як  цитомегалія, герпес (І тип), краснуха, 

токсоплазмоз, сифіліс, лістеріоз та інші. 

►  Вроджені інтранатальні пневмонії, пов’язані з амніонітом та ендометритом, 

викликають генітальні мікоплазми, анаеробні бактерії, гемофільні та туберкульозні паличкі, 

лістерії. Під час проходження пологових шляхів новонароджені можуть бути інфіковані 

стрептококом групи В, вірусом герпесу ІІ типу, хламідією, генітальною мікоплазмою, 

цитомегаловірусом, рідше – ешеріхією, ентерококом, гемофільною паличкою. 

►   Збудниками постнатальної нозокоміальної пневмонії можуть бути  клебсієла, 

коагулазо-негативний і золотавий стафілокок, синьогнійна паличка, кишкова паличка, протей, 

ентеробактер. 

► Ранні вентилятор асоційовані пневмонії частіше викликаються стафілококом, 

ешеріхією, гемофільною паличкою, пізні – клебсієлою, синьо гнійною паличкою, ентерококом. 

► Домашні (вуличні) придбані пневмонії частіше виникають на фоні ГРВІ, що 

викликана аденовірусами, респіраторно-синцитіальними вірусами та іншими, а також має місце 

бактеріальний інфекційний процес, обумовлений стафілококами, пневмококам  та 

гемофільними паличками. Можливий розвиток пневмонії вдома внаслідок проникнення 

збудника інтранатально, в першу чергу це стосується хламідії та цитомегаловірусу. 

 

 

Чинники, що сприяють розвитку пневмоній у новонароджених: 

 

 Інфекційні захворювання у матері, особливо при первинному інфікуванні ТОRН-

збудниками під час вагітності. 

 Часті вагінальні обстеження. 

 Тривалий безводний період. 

 Асфіксія важкого ступеню. 

 Респіраторний дистрес-синдром, аномалії розвитку та спадкові захворювання 

дихальної системи. 

 Внутрішньочерепна і спінальна травма (на рівні верхньошийних та грудних 

сегментів). 



 Недоношеність і затримка внутрішньоутробного розвитку. 

 Реанімаційні заходи (інтубація трахеї, ШВЛ, катетеризація судин). 

 

Патогенез. 

 

Для антенатальних пневмоній характерним є гематогенний шлях проникнення збудника 

у легені, для інтра- та постнатальних – бронхогенний. 

Під час пологів збудники потрапляють у бронхи внаслідок аспірації інфікованих 

навколоплідних вод, а після народження – аерогенно, рідше – контамінаційно, через інфіковані 

інкубаційні трубки, носові катетери, або гематогенно при септичному процесі. 

В основі дихальної недостатності, яка розвивається у новонароджених при пневмонії 

лежить порушення всіх трьох процесів, що відбувається під час дихання: вентиляції, дифузії і 

перфузії. Під впливом токсинів порушується нервово-рефлекторна регуляція функції дихання. 

Одночасно порушується дифузія газів через альвеолярно-капілярну мембрану внаслідок 

запальної інфільтрації. Стискування легеневих судин  запальним ексудатом, набряк 

перикапілярного простору, збільшення опору в судинах призводять до порушення перфузії. 

Внаслідок цих процесів розвивається гіпоксемія, гіперкапнія, дихальний ацидоз. 

Особливістю порушень обміну у новонароджених з пневмонією є швидкий перехід на 

анаеробний гліколіз, що супроводжується розвитком метаболічного ацидозу. 

У всіх новонароджених з пневмонією розвивається дефіцит сурфактанту. 

На початку захворювання спостерігається згущення крові, збільшення гематокриту, а 

через 1-2 тижні прогресує анемія. 

Під впливом гіпоксії, гіперкапніїї та ацидозу у новонароджених спостерігається 

порушення функції всіх органів та систем, в першу чергу – ЦНС  за рахунок розвитку 

цитотоксичного і вазогенного набряку головного мозку, та серцево-судинної системи у вигляді 

енергетично-динамічної недостатності міокарду з перенавантаженням правих відділів серця.   

 

Діагностика 

  

При діагностиці пневмонії дуже важливо ретельно оцінити анамнез і виявити в ньому 

інфекційні фактори (смерть попередніх  дітей внаслідок інфекцій, хронічні інфекційні 

захворювання сечостатевої системи матері, хоріоамніоніт, тривалий безводний проміжок та ін.). 

 Ранні клінічні симптоми можуть бути неспецифічні. Часто діти народжуються в 

критичному стані, що вимагає проведення реанімаційних заходів. 

Можливі такі прояви пневмонії в немовляти як слабке смоктання при годуванні дитини, 

ціаноз, пригнічення ЦНС або, навпаки, збудливість, порушення температури. З боку органів 

дихання можливі тахіпное, апное, роздування крил носа, ретракція грудної клітки, 

експіраторний стогін,  наростання проявів дихальної недостатності. Кашель може бути 

відсутнім або  слабко вираженим, можливо пінисте відокремлюване з рота. Можуть мати місце 

порушення гемодинаміки, сірий колір шкіри, жовтяниця, геморагічні прояви й інші симптоми.  

Інтранатальні пневмонії мають 2 варіанти перебігу: 

I. Пневмонія розвивається у дитини, яка народжена у стані асфіксії, коли тяжкість 

стану спочатку зумовлена синдромом поліорганної недостатності гіпоксичного ґенезу та 

реанімаційні заходи   і інтенсивна терапія не поліпшують стану дитини. 

II. Спостерігається «світлий» проміжок після народження дитини с поступовим 

наростанням дихальної недостатності. Для розвитку морфологічно вираженої вогнищевої 

пневмонії достатньо 3-5 годин, зливної – 24 години з моменту аспірації. 

 

Фізікальні дані: вкорочення перкуторного тону над окремими ділянками, аускультативно 

на тлі ослабленого подиху можуть вислухуватися вологі дрібнопухирчасті хрипи та/або 

крепітація. 



 У діагностиці важливе значення має рентгенологічне обстеження (можливі ділянки 

затемнення, інфільтративні тіні та ін.). 

 

Лабораторна діагностика включає:  

 аналіз крові (лейкопенія або лейкоцитоз, збільшення абсолютної кількості 

паличкоядерних нейтрофільних гранулоцитів, підвищення лейкоцитарного індексу),  

 мікроскопічне дослідження (фарбування по Граму); 

 бактеріологічне дослідження трахеального аспірату, отриманого за допомогою 

прямої ларингоскопії, дослідження крові на стерильність; 

 визначення газів крові,  

 кислотно-основного стану,  

 глюкози крові,  

 моніторинг пульсоксиметрїї,   

 за показанням проводиться  люмбальна пункція та дослідження ліквору. 

Клінічна картина  залежить від  гестаційоного віку дитини, супутньої  анте-  і 

перинатальної патології . 

Особливості перебігу пневмонії у новонароджених в залежності від етіології. 

 Хламідіоз, придбаний інтранатально, проявляється наприкінці 1-го на початку 2-го 

тижня життя гнійним кон’юнктивітом, потім може приєднуватись риніт, задишка і  невпинний 

кашель, що призводить до блювоти. Ознак інфекційного токсикозу немає. Загальний стан не 

порушується. В аналізах крові типова еозинофілія. Рентгенологічно відмічається дифузне 

здуття легень, дрібно вогнищеві інфільтрати на фоні ретикулодрібновузликових уражень 

інтерстиціальної тканини. 

 Стрептококова В інфекція  у перші доби життя проявляється звичайно як 

септицемія, частіше у новонароджених з екстремально малою масою тіла. Перебіг аналогічний 

СДР, крім того спостерігається артеріальна гіпотонія, здуття живота, блідість, летаргія. 

Рентгенологічно – нерідко зливна, деструктивна. 

 Колібацилярна пневмонія звичайно дрібно вогнищева або зливна, можливе утворення 

булл, абсцесів. Характерним є токсикоз, збільшення печінки, жовтяниця. Нерідко виникає 

ураження нирок, діарея, ДВЗ-синдром. 

 Синьогнійна пневмонія – частіше вторинна інфекція, один з проявів сепсису. 

Виражена інтоксикація з ознаками ураження ЦНС, кома. Пневмонія звичайно деструктивна з 

утворенням множинних абсцесів. Під час санації дихальних шляхів виявляється велика 

кількість слизово-гнійної мокротиння зеленуватого кольору зі специфічним запахом. Частий 

геморагічний синдром. 

 Клебсієльозна пневмонія. Клебсієльоз звичайно починається з діареї, ентериту, потім 

приєднується токсикоз. Пневмонія характеризується повільним розвитком ущільнення 

легеневої тканини з малою кількістю хрипів внаслідок ексудації слизу, що наповнює альвеоли і 

бронхіоли, некротичними і геморагічними змінами.   

 Стафілококові пневмонії супроводжуються вираженою інтоксикацією, утворенням 

вогнищ деструкції в легенях, легенево-плевральними ускладненнями, метастатичними 

гнійними вогнищами в інших органах, розвитком ДВЗ-синдрому. 

 Пізні пневмонії, що пов’язані з вірусними інфекціями: для пневмоній, що викликані 

РС-вірусами характерний обструктивний синдром, аденовірусами – кон’юнктивіт, риніт, 

вологий кашель, вірусами грипу – нейротоксикоз, герпес-вірусами – енцефаліт, геморагії, 

недостатність печині, нирок, наднирників як наслідок ДВЗ-синдрому. 

 

Особливості пневмоній у недоношених дітей: 

 

► Домінування дихальної недостатності з нападами апное, токсикозу,  зневоднення, 

пригнічення ЦНС. Тривалий респіраторно-метаболічний ацидоз. 

► Лихоманка спостерігається рідко, можлива гіпотермія. 



► Висока частота  легеневих  (пневмоторакс, плеврит) і позалегеневих  (парез 

кишечника, геморагічний синдром) ускладнень. Характерним є симптом Кравец (пінисті 

виділення з рота) внаслідок низької резорбційної здатності легеневої тканини. Частий розвиток 

синдрому персистуючого фетального кровообігу, а після тривалої ШВЛ – синдрому відкритої 

артеріальної протоки. 

► Частий розвиток аспіраційних пневмоній внаслідок схильності до зригування. 

► Типова послідовність патології: СДР – пневмонія – сепсис. 

► Більш тривалий перебіг захворювання. 

► Більш висока ніж у доношених дітей летальність. 

 

 Основні критерії діагностики вродженої пневмонії: 

o осередкові та/або інфільтративні тіні на рентгенограмі (у перші три доби 

життя); 

o висів у матері й дитини ідентичної флори (матеріал повинен бути взятий у 

першу добу життя); 

o при аспіраційному синдромі розвиток пневмонії протягом  перших 3-х діб 

життя  (якщо аспірація  підтверджена при відсмоктуванні меконію із трахеї безпосередньо після 

народження дитини).  

Допоміжні критерії діагностики вродженої пневмонії: 

 лейкоцитоз вище 25 х 109/л й/або зрушення у формулі вліво більше 11% на 1 добу 

життя; 

 негативна динаміка в аналізі крові на 2-3 добу життя; 

 посилення бронхо-судинного малюнку й/або локальне зниження прозорості на  

рентгенограмі в перші троє діб життя; 

 інфекційний анамнез матері; наявність інших гнійно-запальних захворювань у дитини в 

перші троє діб життя; 

 наявність гнійного мокротиння при першій інтубації трахеї в перші три доби життя; 

 збільшення розмірів печінки в першу добу життя більше 2,5 см або/та збільшення 

селезінки при відсутності ГБН; 

 тромбоцитопенія менш 170 х 109/л; 

 рідина в плевральних порожнинах з 1-х діб життя; 

 запальні зміни, виявлені при гістологічному дослідженні плаценти.  

Діагноз підтверджується при наявності 3-х і більше допоміжних критеріїв. 

 

При бактеріальних інфекціях рекомендується визначення С-реактивного білка, рівень 

якого збільшується в перші 6-8 ч і досягає максимуму на 2-і доба від початку захворювання, 

перевищуючи часто вихідний рівень в 20-100 разів. При ефективному лікуванні бактеріальної 

інфекції зниження рівня С-реактивного протеїну починається з 3-х доби, а на 6-10-й день він 

повертається до норми. В той же час слід відмітити, що С-реактивний протеїн є слабким 

маркером бактеріальної етіології поза лікарняної  пневмонії, його необхідно використовувати в 

комплексі з визначенням числа лейкоцитів периферичної крові й лейкоцитарної формули, 

рентгенографією грудної клітки та оцінкою клінічної симптоматики. Не встановлено якої-

небудь закономірності між його концентрацією в крові  недоношених дітей і наявністю в них 

інфекційної патології. 

Диференційна діагностика вроджених пневмоній та СДР 

 

Діагностична ознака            СДР Вроджена пневмонія 

Анамнез матері Відшарування плаценти, 

цукровий діабет. 

Інфекційні захворювання, 

тривалий безводний період. 

Гестаційний  вік Менше 34 тижнів. Будь-який. 

Час виникнення З моменту народження або в 

перші години життя. 

З моменту народження або 

протягом першої доби 



життя. 

Інтоксикація Не характерна Виражена 

Запальні зміни в загальному 

аналізі крові 

Відсутні Наявні 

С-реактивний протеїн Негативний Позитивний 

Лецитинсфінгомієліновий 

коефіцієнт 

Менше ніж 2 Більше ніж 2 

«Пінний» тест Негативний Позитивний 

Аускультативні дані Ослаблене дихання та 

дифузна крепітація 

Ослаблене або іноді жорстке 

дихання, дрібно пухирчасті 

хрипи і крепітація над 

вогнищем ураження  

Рентгенограма Нодозно-ретикулярна сітка, 

повітряна бронхограма, 

«білі» легені 

Вогнищева або сегментарна 

інфільтрація 

Динаміка клінічних проявів Спадаюча тяжкість стану до 

3-ї доби 

Наростаюча тяжкість до 2-3-

ї доби 

          Лікування пневмонії немовляти включає: 

 організацію відповідного догляду й харчування, 

 етіотропну терапію, 

 патогенетичну терапію, 

 симптоматичну терапію. 

 Основою лікування пневмонії є парентеральна антимікробна терапія .  

Відомо, що всі немовлята із симптомами пневмонії, наявністю в анамнезі факторів 

підвищеного ризику розвитку інфекції, повинні одержувати емпіричну антибіотикотерапію. 

При відсутності клінічних проявів інфекції і негативному результаті лабораторного 

дослідження  терапію припиняють через 48 годин. 

Стартовою емпіричною антибіотикотерапією ранньої бактеріальної інфекції є ампіцилін 

+ гентаміцин. При нозокоміальній інфекції перевага віддається іншим аміноглікозидам 

(амікацину), антистафілококовим препаратам (ванкоміцину та ін.) При грамнегативних  

бактеріях рекомендують ампіцилін та аміноглікозіди або цефалоспорини 3-ї генерації 

(цефотаксим або цефтазидим).  При Pseudomonas рекомендують аміноглікозиди з 

цефтазидимом або тикарциліном. При анаеробній інфекції – метронідазол або кліндаміцин.  

При Chlamydіa trachomatіs – макроліди. За показаннями - протигрибкові препарати 

(флуконазол, амфотеріцин В, ін.).  

 

 

 

Форма  

пневмонії 
Етіологія 

Препарати  

першого 

вибору 

Альтернативні препарати 

Врождена,  

рання 

вентилятор-

асоційована 

пневмонія   

(1-3-й день  

життя) 

Стрептокок групи 

В,  

стрептококи груп С 

и D, клебсієла, 

лістерії,  

золотавий 

стафілокок 

Ампіцилін 

+гентаміцин; 

амоксицилін 

/клавуланат 

+аміноглікозид; 

ампіцилін 

/сульбактам 

+аміноглікозид 

Цефотаксим 

+ 

аміноглікозиди 

Бліда     спирохета Бензилпеніцилін Бензатин- 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1185669&words=%C1%EB%E5%E4%ED%E0%FF%20%F1%EF%E8%F0%EE%F5%E5%F2%E0
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1185669&words=%C1%E5%ED%E7%E8%EB%EF%E5%ED%E8%F6%E8%EB%EB%E8%ED
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1185669&words=%C1%E5%ED%E7%E0%F2%E8%ED%20%E1%E5%ED%E7%E8%EB%EF%E5%ED%E8%F6%E8%EB%EB%E8%ED%2C


бензилпеніцилін,  

цефтріаксон 

Пізня 

вентилятор-

асоційована 

пневмонія  

Синьогнійна 

паличка,  

серація,  

клебсієла, 

стафілококи, гриби  

Candida 

Цефтазидим 

+аміногликозид; 

уреїдопеніцилін 

+аміноглікозид; 

флуконазол 

Імипенем 

 

Відомі рекомендації противірусної терапії відносно ацикловіру при герпетической 

інфекції, а також ганцикловіру, специфічних імуноглобулінів при цитомегаловірусній інфекції 

(цитотект). 

 

 

 

 

Респіраторна терапія є ключовим напрямком у лікуванні пневмонії немовлят, 

включаючи штучну вентиляцію легенів. Вона повинна вирішувати наступні завдання: 

досягнення й підтримка адекватного газообміну й альвеолярної вентиляції, мінімізація ризику 

баротравми й порушення кардіогемодинаміки, досягнення комфорту пацієнта шляхом ліквідації 

десинхронізації.  

 Важливо грамотно визначити параметри вентиляції: концентрація кисню у вдихуваній 

суміші, тиск, з яким доставляється суміш у легені, постійний позитивний тиск наприкінці  

видиху, час вдиху, час видиху, їхнє співвідношення, потік суміші (інспіраторний), частота 

апаратних подихів, дихальний обсяг вдиху й видиху, хвилинна вентиляція, ін. 

На сьогоднішній день з'явився ряд нових методів проведення респіраторної терапії 

новонароджених, у тому числі й із пневмоніями. Слід зазначити корекцію альвеолярної 

оксигенації шляхом застосування високочастотної осциляторної вентиляції легенів (HFOV). 

Даний метод терапії ґрунтується на стратегії відкритих легенів, при якій в акті подиху бере 

участь максимальна кількість альвеол. При цьому відбувається нормалізація вентиляційно-

перфузійних відносин, збереження достатніх обсягів при більш низькому тиску в дихальних 

шляхах.  

Патогенетична терапія включає проведення адекватної інфузійної терапії. Можливі 

завдання інфузійної терапії: стабілізація гемодинаміки; корекція волемічних порушень; 

нормалізація рідинного гомеостазу в різних секторах (судинному, внутрішньоклітинному); 

дезинтоксикація; корекція реологічних властивостей крові; усунення електролітних порушень; 

забезпечення організму дитини енергетичними й пластичними субстратами; нормалізація 

кислотно-основного стану; імунотерапія. 

Профілактика 

Для профілактики пневмонії немовляти важливе значення мають питання здоров'я жінок, 

попередження захворювань у матері в період вагітності, забезпечення правильного догляду за 

немовлям, ретельне дотримання рекомендацій з інфекційного контролю у відділенні, правил 

асептики й антисептики відповідно до сучасних нормативних документів МОЗ України. 
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5. Конкретні цілі: 

- Визначати причини пологової травми; 

- Аналізувати екстремальні умови під час пологів, що ведуть до пологового травматизму  

новонароджених дітей; 

- Класифікувати перинатальні ушкодження новонароджених дітей травматичного ґенезу; 

- Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень 

новонароджених дітей з пологовими пошкодженнями: результати загальноклінічного та 

біохімічного аналізів крові, результати ультразвукового дослідження, рентгенографії, 

люмбальної пункції; 

- Диференціювати різні види пологової травми; 

- Вміти надати ургентну допомогу новонародженому з пологовою травмою та призначити 

адекватну терапію.  

 

 

6. Базовий рівень підготовки 

 

Назви попередніх 

дисциплін 

Отримані навички 

1. Пропедевтика дитячих 

хвороб 

 

 

 

                                        

Описувати особливості та визначати патологічні стани 

нервової, кістково-м’язової систем, внутрішніх органів у 

новонароджених дітей.     

Аналізувати дані показників загального та біохімічного 

аналізів крові, спинномозкової рідини новонародженої 

дитини 

    

2. Акушерство 

 

 Оцінювати фактори ризику пологової травми з боку матері  

і плоду. Оцінювати моніторинг стану плоду в пологах 

Визначати адекватну акушерську тактику  для бережливого 

ведення пологів  

3. Неврологія 

 

   Описувати структуру і функції нервової системи, методи її 

дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Організація змісту навчального матеріалу 

 

Пологова травма – це порушення цілісності (звідси розлад функції) тканин та органів 

дитини, які виникли під час пологів. 

 

Чинники, які сприяють розвитку пологової травми: 

З боку матері 



 Звужений таз 

 Затяжні та стрімкі пологи 

 Ригідність пологових шляхів 

 Вікові першороділлі 

 Маловоддя 

 Багатоплідна вагітність 

 Надлишок вітаміну Д під час вагітності 

 Акушерські заходи (поворот плоду, накладання щипців, вакуум-екстрактора, хірургічні 

втручання). 

 

З боку плода 

 Макросомія  

 Переношеність 

 Великі розміри голови плоду 

 Глибока недоношеність 

 Аномалії розвитку плоду 

 Сідничне та інші аномальні передлежання плода 

 

Патогенез 

Ведуча роль в патогенезі пологової травми належить механічному впливу (стискання, 

витягування, зміщення тканин плоду), який виникає при проходженні плоду по пологовим 

шляхам і при акушерських втручаннях, а також порушенням кровообігу загального та 

місцевого характеру. 

 

                                     Види пологової травми 

Розрізняють пологові травми м’яких тканин, кісток, нервової системи, внутрішніх 

органів. 

 

Травми м’яких тканин  

1. Петехії  та екхімози, подряпини – найбільш частий прояв пологового травматизму. Вони 

розташовані на місці передлежачої частини плоду в пологах, накладання щипців, захвата рукою 

акушера при внутрішньоутробних засобах, реанімаційних заходів. Диференційний діагноз: 

інфекція, коагулопатія, васкуліт. Обстеження: гемоглобін, гематокрит, час згортання крові. Ці 

травми проходять самостійно впродовж 1-2 тижнів життя. 

  

2. Пологова пухлина – припухлість м’яких тканин голови при головному передлежанні або на 

місці накладання вакуум-екстрактора, нечіткі межі. Переходить за межі черепних швів, часто 

синюшна, з чисельними петехіями та екхімозами, може бути причиною гіпербілірубінемії. 

Лікування не потребує, самостійно проходить через 1-3 дні, необхідно диференціювати з 

кефалогематомою, крововиливом під апоневроз. 

 

3. Підапоневротичний крововилив – набряк та крововилив, розташований між надкістям черепа 

та сухожилковим шоломом волосистої частини голови. Проявляється тістовидною 

припухлістю, набряком тім’яної та потиличної частин голови. На відміну від кефалогематоми 

припухлість не відмежована краями однієї кістки, а від пологової пухлини – може 

збільшуватись  інтенсивно після народження. Часто інфікується, а також є причиною розвитку 

постгеморагічної анемії – в перші дні життя, а надалі – гіпербілірубінемії. Обстеження: 

гемоглобін, гематокрит, білірубін крові. При великих розмірах крововиливів необхідно 

виключати спадкові геморагічні хвороби. Крововилив резорбується через 2-3 тижні.  

 



4. Кефалогематома – субперіостальний крововилив, може появлятись чітко лише через декілька 

годин після пологів (частіше  в області однієї або двох тім’яних кісток, рідше – потиличної 

кістки). Пухлина спочатку має пружну консистенцію, ніколи не переходить за лінію швів 

сусідніх кісток, не пульсує, безболісна. Поверхня шкіри над кефалогематомою не змінюється, 

але інколи бувають петехії.  

В перші дні життя кефалогематома може збільшуватись, нерідко спостерігається жовтяниця 

через підвищення позасудинного утворення білірубіну. На 2-3 тижні життя розміри 

кефалогематоми можуть зменшуватися. В деяких випадках можливе звапнення. Причиною 

субперіостального  крововиливу є відшарування окістя при рухах голови в момент її 

прорізування, рідше  - тріщини черепу. Через це всім дітям з великими кефалогематомами 

(діаметр більше 6см) необхідно проводити рентгенограму черепа для виключення його 

тріщини. Дуже рідко кефалогематома – перший прояв спадкових коагулопатій. У недоношених 

кефалогематома може асоціюватися з генералізованим внутрішньоутробним мікоплазмозом.  

Диференціювати необхідно з пологовою пухлиною (переходить через шви, зникає через 2-3 

дні), крововиливом під апоневроз (плоске, тістуватої консистенції, переходить над швами, 

симптом флуктуації), мозковими грижами – вип’ячування мозкових оболонок і речовини мозку 

через тім’ячко і дефекти кістки (пульсують, розташовані частіше в області лобу, на 

рентгенограмі видно  дефект кістки). Тактику лікування визначає нейрохірург після огляду 

дитини в динаміці. Прогноз сприятливий. 

 

5. Ушкодження та крововиливи в груднинно-дужко-соскоподібний м’яз (m. sterno-clеido-

mastoideus).  

Виникають при накладанні щипців, ручних засобах, особливо типово під час пологів у 

сідничному передлежанні. Розрив м’язу  зазвичай  виникає у нижній третині (стернальній 

частині). У місці пошкодження і гематоми пальпується невелика, помірно щільна пухлина. 

Інколи її діагностують до середини-кінця 1-го тижня життя, коли розвивається кривошия – 

голова дитини нахилена в сторону ушкодженого м’яза, а підборіддя повернуте у протилежний 

бік. Нерідко крововилив у м’яз  поєднується із спінальною травмою. 

Диференціювати гематому груднинно-дужко-соскоподібного м’яза потрібно з вродженої 

кривошиєю, патогенез якої невияснений. В деяких випадках фіброзне переродження м’язу 

зв’язано з аномалією положення плоду, невеликою кількістю навколоплідних вод, тиском 

кісткової частини тазу матері на м’яз, або може бути проявом множинного ушкодження 

кістково-м’язової системи. 

Діагноз ставиться на основі характерного положення голови, асиметрії лиця, та 

укороченому щільному м’язі, меншій вушній раковині на стороні пошкодження. При 

двохсторонньому процесі голова нахилена вперед, посилений шийний лордоз. Лікування 

включає створення корегуючого положення голови, фізіотерапію, масаж. При неефективності 

потребується хірургічна корекція, яку проводять в перші півроку життя. 

 

Пологові травми кісток 

 

1. Перелом ключиці є поширеною пологовою травмою, частіше виявляється у дітей  з великою 

масою тіла, при тазовому передлежанні. Перелом буває неповним, або субперіостальним, за 

типом «зеленої гілки» та повним. Клінічні ознаки: болючість при пальпації ключиці, обмеження 

активних рухів руки, крепітація або зміщення відламків, утворення кісткової мозолі. У разі 

надлому може бути безсимптомний перебіг з утворенням мозолі через декілька днів.  

Диференційний діагноз: пошкодження плечового сплетіння, перелом плеча. Діагностика: 

рентгенографія плеча, неврологічне обстеження. Прогноз сприятливий, мозоль утворюється 

через 7-10 днів. 

 

2. Перелом плечової кістки, перелом стегнової кістки розвивається при затрудненні 

виведення кінцівок. Частіше при кесарському розтині. Клінічні ознаки: деформація, 



припухлість, відсутність активних рухів ураженої кінцівки, біль при пасивних рухах; перелом 

може супроводжуватись «тріском».  

Диференційний діагноз: остеомієліт, ушкодження периферичних нервів. Обстеження: 

рентгенографія кінцівки, консультація ортопеда. Лікування: іммобілізація ураженої кінцівки, 

знеболення. Прогноз сприятливий. 

 

3.Переломи  кісток черепа звичайно лінійні, можуть бути безсимптомними або 

супроводжуватись піддатливістю кісток, іншими травмами голови та внутрішньочерепних 

структур, а також неврологічними розладами: вогнищевими симптомами, судомами, 

гіпотензією, шоком. 

Обстеження: рентгенографія кісток черепа, НСГ, магнітно-резонансна томографія, 

гемоглобін, гематокрит, консультація нейрохірурга, окуліста, невролога. Прогноз залежить від 

тяжкості ураження. 

 

  

Пологові травми спинного мозку та плечового сплетіння. 

 

Етіологія 

Причиною ураження спинного мозку є форсоване збільшення відстані між плечиками та 

основою мозку, що спостерігається при витяганні за плечики при фіксованій голівці (при 

сідничному передлежанні), надмірній ротації (при лицьовому передлежанні).  

 

Патогенез  
В патогенезі ведучими чинниками виступають: 

- ушкодження хребта (підвивих в суглобах I–II шийних хребців, зміщення тіл хребців, 

переломи шийних хребців) 

- крововиливи у спинний мозок та його оболонки  

- ішемія в басейні хребетних артерій через стеноз, спазм або оклюзію, набряк спинного 

мозку 

- ураження міжхребцевих дисків 

В механізмі травматичного ушкодження спинного мозку за Ратнером ведуча роль 

належить все ж порушенню кровообігу в басейні хребетних артерій з розвитком ішемії в 

ділянці стовбура мозку, мозочка і шийного відділу спинного мозку. Судинні порушення 

виникають під час різкої флексії, тракції або торзії шийного відділу хребта.  

 

Клінічна картина залежить від локалізації та виду пошкодження. При травмі шийного 

відділу хребта має місце больовий симптом (зміна положення дитини, дослідження симптому 

Робінсона викликає різкий плач). Може спостерігатись напруження шийно-потиличних м’язів, 

крововиливи та потовщення м’яких тканин шиї.  

 

 

 

 

Рівень  Клінічна характеристика 

СI–СII Картина спінального шоку: в’ялість, адинамія, м’язова гіпотонія, 

артеріальна гіпотонія, гіпо- або арефлексія, тяжкий параліч дихальних 

м’язів, центральна тетраплегія, парез кишківника. Прогноз несприятливий. 

СIII-CIV Парез діафрагми (синдром Коферата) розвивається при травмі плечового 

сплетіння (n.frenicus) або спинного мозку на даному рівні. Ведучим  є 

синдром дихальних розладів: задишка, напади ціанозу, аритмічне дихання. 

Виявляється асиметрія грудної клітки, парадоксальне дихання (западання 

брючної стінки на вдиху і вип’ячування її на видиху). При тяжких парезах 



функція діафрагми відновлюється впродовж 6-8 тижнів. Прогноз гірший 

при поєднанні паралічу діафрагми з тотальним паралічем верхньої 

кінцівки. 

СV -СVI   Верхній проксимальний парез або параліч Дюшена –Ерба розвивається при 

ураженні спинного мозку на даному рівні або плечового сплетіння. 

Порушується функція проксимального відділу руки. Тонус м’язів 

знижений. Уражена кінцівка приведена к тулубу, повернута усередину, 

ротована в плечовому суглобі, пронована у передпліччі. Кисть зігнута  - 

симптом «руки ляльки». Рефлекс Моро не викликається. Рухи в пальцях 

збережені, визивається хапальний рефлекс. 

СVII-ThI Нижній дистальний парез або параліч Дежерін-Клюмпке. Спостерігають 

параліч м’язів кисті із слабкістю згиначів пальців. Кисть має форму «лапки 

тюленя» або «кігтистої лапки». Рухи в плечовому суглобі збережені. 

Відсутні хапальний, долонно-ротовий рефлекси. 

СV -ThI Тотальне ураження плечового сплетіння – параліч Керера- 

характеризується відсутністю активних рухів, вираженою м’язовою 

гіпотонією (симптом «шарфа»), відсутністю вроджених сухожилкових 

рефлексів, трофічними розладами. Можливий прояв синдрому Бернара-

Горнера (птоз, міоз, енофтальм). Диференційну діагностику паралічу 

верхніх кінцівок проводять з: 1)пошкодженням кісток, м’яких тканин 

плеча, 2) артритом; 3)остеомієлітом плеча.  

ТhI-ТhХII   Ураження грудного відділу спинного мозку  клінічно проявляється 

дихальними розладами в результаті порушення функції дихальних м’язів 

грудної клітки. Травма нижньогрудних сегментів спинного мозку у дітей 

проявляється симптомом «розпластаного живота» через слабкість м’язів 

черевної стінки. 

LI-LV Пологова травма спинного мозку у поперековому відділі проявляється 

нижнім в’ялим парапарезом при збереженні нормальної рухової активності 

верхніх кінцівок 

 

Діагноз ураження спинного мозку  встановлюється на основі  вивчення анамнезу та 

клінічної картини. Для підтвердження діагнозу проводять рентгенографію хребта в двох 

проекціях, рентгенографію грудної клітки, електроміографію, краніографію, консультацію 

нейрохірурга, мікрохірурга, невролога, окуліста, люмбальну пункцію.  

  Лікування. При підозрі на пологову травму хребта і спинного мозку першочерговим 

заходом є іммобілізація голови та шиї (ватно-марлевий комірець, кільцевидна пов’язка). Строк 

іммобілізації 10-14 днів. Обов’язковим є терапія больового синдрому, гемостатична терапія в 

гострому періоді. У відновлюваному періоді – масаж, ЛФК, стимулююча і симптоматична 

терапія. Прогноз залежить від тяжкості ураження. 

 

Внутрішньочерепні пологові травми 

Стискання та конфігурація голови під час пологів можуть супроводжуватися розривом 

артеріол, вен, синусів поза мозком – епідурально, субдурально, субарахноідально, а також 

кровотечею в паренхіму мозку або в його шлуночки. Причиною епідуральних, субдуральних 

кровотеч, розриву намету мозочка є травма, інші види внутрішньочерепних крововиливів 

можуть бути як травматичного, так і нетравматичного ґенезу. На травматичний характер 

крововиливу можуть вказувати дані анамнезу, а  також одночасне виявлення пологової травми 

іншої локалізації. Крім порушення цілісності структур мозку пологова травма супроводжується  

зміною тонусу судин, метаболічними порушеннями, набряком мозку, що погіршує перебіг 

травми. 

Розрізняють внутрішньочерепні пологові травми по локалізації і об’єму крововиливу або 

вогнищам ішемії/деструкції мозкової речовини. Практично завжди супроводжуються 



механічними ушкодженнями кісток черепа, твердої мозкової оболонки та її похідних (венозні 

синуси, намет мозочку та ін.). Внутрішньочерепні крововиливи (ВЧК) при пологовій травмі 

можуть бути епідуральними, субдуральними, субарахноідальними, та внутрішньомозковими.  

Клініка. Ознаки багатьох ВЧК є подібними і включають зміну поведінки 

новонародженого (збудження, пригнічення, сонливість, порушення свідомості до коми), 

симптоми, пов’язані з крововтратою (блідість, жовтяниця, артеріальна гіпотонія, шок, ДВЗ), 

ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску (вибухання великого тім’ячка, розходження 

черепних швів, запрокидування голови, зригування та блювота), ознаки здавлення стовбуру 

мозку (апное, асфіксія, брадикардія, нестабільна температура тіла, нестабільний артеріальний 

тиск), симптоми ураження черепних нервів (ністагм, птоз, анізокорія, псевдобульбарні 

порушення). Проявом ВЧК також є судоми різного типу, парези, зміна тонусу м’язів, зміну 

рефлексів. Перебіг ВЧК може бути поступовим, катастрофічним, а також безсимптомним. 

 

Епідуральний крововилив – розташований між твердою мозковою оболонкою та 

кісткою черепа. Такі ушкодження зустрічаються рідко, в основному у доношених та 

переношених дітей, майже завжди супроводжуються з лінійними переломами кісток черепа. 

Часто вони виникають при неправильну накладанні акушерських щипців.  

Клініка. Швидке прогресування симптомів внутрішньочерепної гіпертензії впродовж 1-3 

доби життя, супроводжується судомами. 

Діагноз підтверджується після проведення комп’ютерної томографії, рентгенографії 

черепа, діафаноскопії, нейросонографії. Лікування: гемостатична, протисудомна, 

дегідратаційна терапія; нейрохірургічне втручання (видалення гематоми). Прогноз без 

своєчасного нейрохірургічного втручання несприятливий. 

 

Субдуральний крововилив. Локалізується між твердою і м’якою мозковими 

оболонками. Розвивається при травмуванні судин верхнього сагітального та поперечного 

синусів, судин намету мозочка. Клінічні ознаки залежать від величини крововтрати і локалізації 

гематоми. В більшості випадків перші симптоми з’являються через декілька годин після 

народження. При супратенторіальному крововиливі характерним є «світлий проміжок» від 24 

годин до декількох діб, після якого зростають вогнищеві, гіпертензивні симптоми. Типовою є, 

крім симптомів крововтрати та підвищеного внутрішньочерепного тиску, дисфункція стовбуру 

мозку: кома, апное, гіпотонія, бульбарні порушення, нестабільна температура, очні симптоми, 

зригування. 

Прогноз в більшості випадків несприятливий. 

 

Розрив намету мозочку розвивається внаслідок патологічної конфігурації голови під 

час пологів. Клініка: вкрай тяжкий стан одразу після народження: наростання симптомів 

внутрішньочерепної гіпертензії, стволові порушення, очні симптоми, порушення дихання і 

серцево-судинної системи, тонічні судоми. Діти, як правило, вмирають в ранньому 

неонатальному періоді. 

 

Субарахноідальний крововилив звичайно пов'язаний з пологовою травмою і є 

наслідком кровотечі з вен субарахноідального простору. Кров осідає на оболонках мозку, 

викликає їх асептичне запалення, що в подальшому призводить до рубцево-атрофічних змін в 

мозку та його оболонках, порушенню ліквородинаміки. Продукти розпаду крові, особливо 

білірубін, мають виражену токсичну дію. Клінічні ознаки проявляються  загальним 

збудженням: «мозковий крик», інверсія сну, гіперестезія, широко розплющені очі; 

гіпертензійно- гідроцефальним синдромом (судоми, закидання голови, вибухання тім’ячка). а 

також симптомами «випадіння» в залежності від локалізації крововиливу.  

 

Крововилив у мозок може бути наслідком пологової травми, але у більшості дітей 

зумовлений іншими причинами: гіпоксією, ішемією. коагулопатією, вадами розвитку судин 



мозку. Розвивається нечасто. Клінічні прояви залежать від локалізації, величини та швидкості 

кровотечі і проявляється пригніченням свідомості та вроджених рефлексів, симптомами 

крововтрати, судомами, ознаками підвищеного внутрішньочерепного тиску, але превалюють 

вогнищеві симптоми, фокальні судоми, геміпарез, девіації очей в бік вогнища. 

 

Крововилив у шлуночки мозку травматичний (ВШК) у доношених новонароджених 

розвивається, як правило, внаслідок розриву судин хоріоідального сплетіння і супроводжується 

значним набряком мозку. Клініка: ознаки здавлення стовбуру мозку (порушення гемодинаміки, 

асфіксія, температурна нестабільність, бульбарні симптоми), внутрішньочерепна гіпертензія, 

тремор, судоми, ознаки крововтрати. Лікування ВШК передбачає попередження прогресування 

кровотечі ( вітамін К, діцинон) та терапію внутрішньочерепної гіпертензії для попередження 

атрофії мозку: застосування діакарбу, фуросеміду, накладання вентрикуло-перитонеального 

шунта. Прогноз ВШК залежить від його ступеня та наслідків набряку мозку. 

 

Набряк мозку при пологовій травмі може бути локальним або дифузним, 

супроводжувати крововилив, травму м’яких тканин голови, черепа або хребта. Пологова травма 

супроводжується зростанням  рівня катехоламінів, вільних радикалів кисню, розпадом ліпідних 

мембран з утворенням медіаторів запалення, накопичення кальцію в нейронах і загибеллю 

клітин. Клінічні прояви та лікування набряку мозку при пологовій травмі такі ж, як при 

гіпоксично-ішемічному ураженні мозку. 

 

Діагностика ВЧК передбачає огляд невролога, окуліста, нейрохірурга. 

Результати люмбальної пункції залежать від типу крововиливу: при 

внутрішньошлуночковому, субарахноідальному, субдуральному – змінені та незмінені 

еритроцити, нейтрофільно-лімфоцитарнй цитоз, підвищення рівня білку; при епідуральному та 

внутрішньомозковому – білково-клітинна дисоціація. 

 Нейросонографія в більшості випадків малоінформативна: при епідуральному 

крововиливі дає  ознаки гіперехогенності ураженої півкулі, асиметрії бокових шлуночків мозку; 

при субдуральному крововиливі може виявити локалізацію крововиливу. Але не є 

інформативою при малих його розмірах, при субарахноідальному – може виявити розширення 

субарахноідального простору, але не інформативна при малих розмірах крововиливу. 

Нейросонографія є найбільш інформативною в діагностиці внутрішньошлуночкових 

крововиливів. 

 Діагноз ВЧК підтверджується методами комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної 

томографії мозку, радіоізотопними дослідженнями. 

Диференційний діагноз. ВЧК слід диференціювати з вадами розвитку мозку, гіпоксично-

ішемічним ураженням, перинатальними інфекціями, метаболічними порушеннями. 

Лікування: підтримка функцій дихальної та серцево-судинної систем, вітамін К, 

діцинон, корекція гіповолемії, лікування судом, гіпербілірубінемії. При зростанні 

внутрішньочерепного тиску, погіршенні неврологічної симптоматики – хірургічне втручання 

для видалення крововиливу або декомпресії. 

 

Ураження органів черевної порожнини – підкапсулярний крововилив у печінку, 

селезінку, надниркові залози. Розвитку сприяють труднощі виведення плода, його великі 

розміри, гепатоспленомегалія.  

Клініка: збільшення розмірів живота, артеріальна гіпотензія, шок. Поступовий розвиток 

характеризується блідістю, жовтяницею, появою синців у паховій ділянці, анемією, 

тахікардією. При пальпації органів черевної порожнини відмічається гепато- або спленомегалія. 

Пухлиноподібні утворення у фланках. Оскільки ця пологова травма не є частою, але може мати 

катастрофічні наслідки, її слід підозрювати у всіх випадках шоку, гіпотензії, анемії. 

Обстеження: УЗД органів черевної порожнини, гемоглобін, гематокрит, консультація 

хірурга, парацентез. 



Лікування: протишокові заходи, підтримка гемодинаміки, дихання, гемостатичні 

препарати. Показана термінова операція. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Тяжка О.В., Крамарєв С.О., Петренко В.І. Педіатрія: підручник для студентів вищих 

медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. проф.. О.В. Тяжкої // Видання 

3-тє. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1136 с. 

2. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т1. – К,2013. – 

1040 с. 

3. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т2. – К,2013. – 

1024 с. 

4. Прохоров Е.В., Островский И.М. Алгоритмы дифференциальной диагностики в педиатрии: 

издание второе, дополненное. – Донецк: Норд-Пресс, 2011. – 30 с. 

5. Невідкладна педіатрія: Навч. Посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко 

Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с. 

                                                                                                              

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Які чинники з боку матері сприяють розвитку пологової травми  у дитини? 

2. Які чинники з боку плода сприяють розвитку пологової травми? 

3. Який фактор відіграє ведучу роль у патогенезі пологової травми? 

4. Які пологові травми  найбільш часто зустрічаються у новонароджених дітей? 

5. Основні прояви пошкодження м’яких тканин дитини в пологах? 

6. Які ведучі клінічні прояви перелому ключиці? 

7. Яке обстеження необхідно провести при пологових травмах кісток? 

8. Етіологія та патогенез  спінальної пологової травми?  

9. Від яких факторів залежить клінічна картина  пологових ушкоджень спинного 

мозку?  

10. Які особливості лікування пологової травми хребта і спинного мозку? 

11. Патогенез та класифікація внутрішньочерепних крововиливів? 

12. Які клінічні особливості перебігу внутрішньочерепної пологової травми? 

13. Якими методами діагностики підтверджується діагноз внутрішньочерепного 

крововиливу? 

14. При яких внутрішньочерепних крововиливах нейросонографічне обстеження 

найбільш інформативне? 

15. З якими пологовими травмами необхідно диференціювати кефалогематому? 

16. Чому необхідно дітям з великими кефалогематомами проводити рентгенографію 

черепа? 

17. Які особливості лікування  травми груднинно-дужко-соскоподібного м’язу? 

18. Чому  при тазовому передлежанні плоду  є висока ймовірність пологової травми? 

19. Які клінічні симптоми є ведучими при крововтраті під час пологової травми? 

20. Які ознаки підвищеного внутрішньочерепного тиску при пологовій травмі  

центральної нервової системи ? 
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1. Конкретні цілі: 

1) Визначати етіологічні та патогенетичні фактори синдрому дихальних розладів 

новонароджених. 

2) Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину синдрому дихальних розладів 

пневмонії новонароджених. 

3)  Визначати особливості перебігу синдрому дихальних розладів у новонароджених і ставити 

попередній діагноз. 

4) Складати план обстеження новонароджених з синдромом дихальних розладів  та аналізувати 

дані лабораторних  та інструментальних обстежень при їх типовому перебігу (загальний аналіз 

крові,  біохімічний аналіз крові,  рентгенологічне дослідження). 

5) Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації та профілактики синдрому 

дихальних розладів  у  новонароджених. 

6)  Ставити діагноз та надавати екстрену  допомогу при дихальній недостатності. 

7)  Проводити диференціальну діагностику синдрому дихальних розладів пневмонії 

новонародженого з  іншими захворюваннями, що супроводжуються дихальною недостатністю. 

8) Здійснювати прогноз щодо життя при синдромі дихальних розладів  у новонароджених. 

9)  Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

2. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх дисциплін Отримані навички 

1.Пропедевтика дитячих хвороб. 

 

 

                                                                                

 

   Анатомо-фізіологічні особливості дихальної 

системи у новонароджених дітей. 

    Семіотика захворювань дихальної системи 

у  новонароджених дітей. 

2.Факультетська педіатрія. 

 

    Патогенез дихальної недостатності. 

Принципи лікування дихальної недостатності 

у дітей. 

3. Акушерство. Особливості ведення передчасних пологів. 

Профілактика респіраторного дистрес-

синдрому. 

4. Нормальна фізіологія Сурфактант – склад, шляхи синтезу, функції. 

3. Організація змісту навчального матеріалу. 

Актуальність теми. 

Частота синдрому дихальних розладів (СДР) сягає 80% при гестаційному віці 

новонароджених менше 28 тижнів, зменшуючись до 20% при терміні 33-34 тижні. 

 СДР займає провідне місце серед причин смертності у недоношених дітей. 

Визначення. СДР (або «респіраторний дистрес-синдром», або «хвороба гіалінових мембран») – 

це захворювання новонароджених, переважно недоношених дітей, пов’язане з дефіцитом  

сурфактанту – первинним або вторинним, яке проявляється розвитком дихальної недостатності 

безпосередньо після народження або протягом декількох годин. 

Етіологія 

 Порушення синтезу сурфактанту. 

 Підвищене руйнування сурфактанту. 

 Недостатня внутрішньоутробна гормональна (кортикоїдна) стимуляція. 

 



Сурфактант – мономолекулярний шар на поверхні розділу між епітелієм альвеол і 

повітрям, який є ліпопротеїном. 

Склад сурфактанту:  90% ліпідів і 10% білків. 

► Переважну частку ліпідів (70%)  становить фосфатидилхолін, 60% якого припадає 

на дипальмітоїлфосфатидилхолін, саме він сприяє зниженню поверхневого натягу. 

► Фосфатидилгліцерол і фосфатидилінозитол разом складають 15%. 

► На частку інших фосфоліпідів припадає 5%, 

► холестерин, тригліцериди, ненасичені жирні кислоти, сфінгомієлін складають 

10%. 

► Білкова фракція представлена білками-апопротеїнами, 

► із яких  А і D – гідрофільні виконують захисну функцію в організмі, 

► а В і С – гідрофобні – знижують поверхневий натяг альвеол за рахунок абсорбції 

фосфоліпідів на поверхні аерогематичного бар’єру. 

 

Сурфактант синтезується альвеолоцитами ІІ типу з 20-24 тижня вагітності, але найбільш 

активний його синтез (достатній для забезпечення ефективного газообміну) відбувається 

починаючи з 34 тижня. Він накопичується у вигляді гранул, секреція здійснюється шляхом 

екзоцитозу. 

Основними функціями сурфактанту є: 

o зниження поверхневого натягу в альвеолах, 

o  участь в антибактеріальному захисті легенів,  

o  гальмування медіаторів запалення, 

o  поліпшення функції мукоціліарної системи. 

 

Стимулюють синтез сурфактанту: глюкокортикоїди, тиреоїдині гормони, естрогени, 

адреналін, норадреналін. 

Сприяють розвитку дефіциту сурфактанту шляхом  гальмування  його синтезу або 

руйнування:  

- інсулін, 

- гіпотермія, 

- патологічний ацидоз, 

- гіповолемія, 

- поліцитемія, 

- гіпероксія, 

- інфекція. 

 

Чинники, що спричиняють виникнення СДР: 

1. Недоношеність (ГВ менше 34 тижнів). 

2. Цукровий діабет у матері. 

3. Кровотеча у матері. 

4. Важка  асфіксія. 

5. Внутрішньоутробна інфекція. 

 

Чинники, що підвищують ризик розвитку СДР: 

1. Гіпофункція щитоподібної залози і наднирників. 

2. Холодова травма. 

3. Кесарський розтин без пологової діяльності. 

4. Друга дитина з двійні. 

5. Резус-гемолітична хвороба. 

6. Чоловіча стать. 

 

Чинники, що зменшують ризик виникнення СДР: 



1. Тривалий безводний період. 

2. Затримка внутрішньоутробного розвитку (останнім часом дискутується). 

3. Материнський стрес (наприклад, гіпертензія). 

4. Наркоманія матері (героїн). 

Патогенез 

Недоношеність 

↓ 

Функціональна і структурна незрілість дихальної системи 

↓ 

Дефіцит сурфактанту 

↓ 

Ателектази легень 

↓ 

Гіповентиляція 

↓ 

Порушення газообміну 

↓ 

Респіраторна гіпоксія 

↓ 

Легенева вазоконстрикція 

↓ 

Гіпертензія в малому колі кровообігу 

↓ 

Синдром персистуючого фетального кровообігу 

↓ 

Легенева гіпоперфузія 

↓ 

Циркуляторна гіпоксія 

↓ 

Транссудація білків плазми в інтерстиційний простір і просвіт альвеол 

↓ 

Утворення гіалінових мембран , які складаються з фибринного матриксу та клітинного детриту. 

Методи пренатальної діагностики СДР: 

 

 співвідношення лецитин/сфінгомієлін більше 2:1, 

 наявність фосфатидилгліцеролу в амніотичній рідині, 

 позитивний «пінний тест» 

 

До простих експрес-методів відноситься етанолів «пінний» тест Клементса. Шляхом 

амніоцентезу одержують 3-5 мл амніотичної рідини  (використовують також шлунковий або 

трахеальний аспірат новонародженого), поміщають її в пробірку й додають 1 мл 95% етилового 

спирту. Пробірку струшують двічі протягом 15 секунд із перервою в 5 хвилин. Позитивним (що 

свідчить про достатню зрілість легенів) вважається тест при наявності пухирців, що 

покривають поверхню рідини, сумнівним – при наявності пухирців по окружності пробірки, 

негативним – при відсутності пухирців. 

Клініка СДР: 

1. Клінічні симптоми з’являються відразу після народження або протягом перших 6 годин. 

2. Відзначається тахіпное, втягнення податливих місць грудної клітки, роздування крил 

носа на вдиху, стогін на видиху, ціаноз. 

3. По мірі прогресування захворювання зростають артеріальна гіпотензія, тахікардія, 

гепатомегалія, периферичні набряки, набряк легень. 

4. Аускультативно в легенях вислуховується послаблене дихання і крепітація. 



5.  Рентгенологічна картина: дифузний сітчасто-зернистий малюнок (нодозно-ретикулярна 

сітка), повітряна бронхограма, переважно у недоношених дітей з ННМТ можуть виявлятися 

«білі» легеневі поля (знижена пневматизація легеневих полів).  

6. Класичний перебіг з поліпшенням через 3-5 днів характерний для відносно великих 

новонароджених. 

7. Класична клінічна картина рідко виявляється у дітей з ННМТ, оскільки вони мають 

проблеми з початковим самостійним диханням. Перебіг захворювання – тривалий і 

ускладнений, відносно висока летальність. 

 

 

Оцінка ступеню дихальної недостатності здійснюється за шкалою Сільвермана (таблиця 

1) або Доунса (таблиця 2). 

Шкала Сільвермана 

 

Оцінка 

(бал) 

Роздування 

крил 

носа 

Експіраторний 

стогін 

Втяжіння  

грудної 

клітки 

Ретракція 

мечо- 

подібного 

відростка 

Рухи на вдосі 

грудної 

клітини та 

живота  

0 відсутнє відсутній відсутнє відсутня синхронні 

1 незначне визначається при 

аускультації 

помірне Помірна відставання 

нижнього 

відділу 

грудної 

клітини 

2 значне, рот 

відкритий 

чутний на 

відстані 

значне значна Парадоксальне 

дихання 

 

Шкала Доунса (1970) 

 

Оцінка 

(бал) 

Частота дихання 

за хвилину 

Втяжіння  

грудної 

клітки 

Експіраторний 

стогін 

Ціаноз Аускульта-

тивні дані 

(на фоні 

крику) 

0 60 Немає Немає Немає Пуерильне 

1 60-80 Незначне Визначається 

при 

аускультації 

Є при 

диханні 

повітрям 

Ослаблене 

2 Більше 80 або 

епізоди апное 

Помірне або 

виражене 

Чутний на 

відстані 

Є при 

диханні 40% 

киснєм 

Ледь чути 

   

Оцінка «0» свідчить про відсутність дихального дистресу. Оцінка 1-3 бали свідчить про 

мінімальний дихальний дистрес. Оцінка 4-6 балів означає дихальний дистрес помірного 

ступеню. Оцінка 7-10 балів свідчить про важкий дихальний дистрес. 

 

Диференціальний діагноз 

                                                                                              Таблиця 1 

Диференціально-діагностичні критерії СДР і синдрому меконіальної аспірації 

 

Діагностична ознака СДР Синдром меконіальної 

аспірації 

Гестаційний вік Менше 34 тижнів Більше 40 тижнів 



Перкусія легень Загальне зниження 

перкуторного тону 

Помірне притуплення 

Аускультація легень Ослаблене дихання, 

крепітація 

Ослаблене або жорстке 

дихання, велика кількість 

вологих хрипів 

Рентгенограма Сітчастий малюнок, 

повітряна бронхограма 

Зливні вогнищеві тіні 

більше справа 

Лецитин/сфінгомієліновий 

коефіцієнт 

Менше 2 Більше 2 

                                                                                        

Таблиця 2 

Диференціально-діагностичні критерії СДР і вроджених вад серця «синього» типу 

 

Діагностична ознака СДР Вроджена вада серця 

Анамнез Передчасні пологи, 

кровотеча у матері, 

цукровий діабет та ін.. 

Гострі інфекційні 

захворювання у першому 

триместрі вагітності, 

цукровий діабет, алкоголізм, 

проф. шкідливості 

Зміни з боку ССС Може бути тахі- або 

брадикардія, незначне 

розширення меж серця, 

непостійний систолічний 

шум 

Тахікардія, значне 

розширення меж , 

характерний, частіше 

систолічний шум 

Рентгенограма  Зниження пневматизації, 

сітчастий малюнок 

Збільшена тінь серця, 

посилений легеневий 

малюнок 

Розмір печінки Може бути збільшена в 

незначній мірі  

Часто збільшена 

Стигми дизембріогенезу Не характерні Зустрічаються  

Залежність від ГВ У переважній більшості 

зустрічається у 

недоношених 

Прямої залежності немає 

  

Лікування 

 

1. Підтримка оптимального температурного режиму, а у дітей з ННМТ – й високої 

вологості зовнішнього середовища для зменшення втрат рідини через шкіру. 

 

2. Харчування.  

 

     Діти з середньоважким і важким СДР не повинні одержувати ентерального харчування в 

першу добу життя. Питання про можливість і час початку годування дітей з СДР вирішується 

індивідуально. 

      Мінімальну фізіологічну потребу у воді й калоріях у перші 2-3 доби життя забезпечує 

внутрішньовенне введення 10% розчину глюкози в об’ємі, що залежить від маси тіла при 

народженні (таблиця 3). Дітям з масою тіла 800-1000 г інфузійну терапію доцільно починати із 

введення 7,5% розчину глюкози, дітям з масою 500-800 г – із введення 5% розчину глюкози.  

 

 

                                                                                                                          Таблиця 3 

 



Орієнтовні потреби в рідині на першому тижні життя (мл/кг/доб) 

 1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5-7 доба 

Доношені 

(маса більше 2500 г) 

50-60 60-70 70-90 90-120 120-150 

Недоношені (маса більше 1500 

г)  

60 60-80 80-100 100-120 120-140 

Недоношені (маса менше 1500 

г) 

60-80 80-100 100-110 110-130 120-140 

 

При проведенні інфузійної терапії необхідний контроль за основними біохімічними 

константами крові дитини (концентрація глюкози, сечовини, креатиніну, загального білка, Nа, 

Са і К). 

 

Забезпечення потреб організму в електролітах: 

 парентеральне введення кальцію починають з першої доби життя для 

профілактики ранньої гіпокальціємії, використовуючи 10% розчин глюконату кальцію, 

 парентеральне введення натрію починають з моменту встановлення адекватного 

діурезу, використовуючи концентрований розчин NаСl (3%, 5% або 10%), 

 для забезпечення фізіологічної потреби  в калії використовують 7,5% розчин KCl, 

 потреба в магнії  задовольняється шляхом парентерального введення 0,2 мл/кг 

25% розчину магнію сульфату. 

 

 При стабілізації стану дитини після пробного введення стерильної води через зонд 

починають проведення мінімального трофічного харчування. Ідеальним є використання 

нативного грудного молока. 

 

Протипоказання до ентерального харчування: 

► наявність значної кількості застійного вмісту в шлунку, 

► блювота з домішками жовчі, 

► млява перистальтика, 

► кров у стільці. 

 У випадку неможливості ентерального харчування, призначається – парентеральне. В 

перші 5-7 днів життя застосовують розчини амінокислот і глюкози, а при необхідності 

тривалого парентерального харчування з 8-10 доби підключають жирові емульсії. 

3. Антибактеріальна терапія. 

Оскільки при лікуванні СДР застосовують інвазивні методи лікування (ШВЛ через 

інтубаційну трубку, катетеризація пупкової вени), а також частий розвиток пневмонії у таких 

дітей показане проведення емпіричної антибіотикотерапії однією з двох комбінацій 

антибіотиків: напівсинтетичні пеніциліни + аміноглікозиди або цефалоспорини 2 покоління + 

аміноглікозиди. 

4. Нормалізація функції серцево-судинної системи. 

Препаратом вибору лікування гіповолемії є фізіологічний розчин. Для підтримки 

гемодинаміки застосовують рефортан 6% розчин в дозі 10-15 мл/кг. 

 З метою лікування дисфункції міокарду і артеріальної гіпотензії застосовують інотропні 

препарати. Препаратом першого вибору є допамін (стартова доза 5 мкг/кг/хв, потім 10-20 

мкг/кг/хв.). При відсутності ефекту призначають добута мін 10-20 мкг/кг/хв., можливо в 

комбінації з допаміном. 

5. Седативна терапія. 

 

Призначається з метою адаптації до вентиляції. Оптимальним є використання 

наркотичних анальгетиків (морфін – доза насичення 0,1 мг/кг, підтримуюча 5-20 мкг/кг.год). 



Крім того, призначають транквілізатори (діазепам – доза насичення 0,5 мг/кг, підтримуюча 60 

мкг/кг.год) або ГОМК (50-100 мг/кг). 

 

6. Замісна терапія екзогенним сурфактантом 

Види  екзогенних сурфактантів: 

 Натуральний сурфактант людський, що отримують із амніотичної рідини, яку збирають 

від час операції кесарського розтину при доношеній вагітності. 

 Натуральний сурфактант тваринний, що отримують з легень свиней (Curosurf – Chisi, 

Pharmaceuticals Ltd, Італія,  Сукрим – Докфарм, Україна) та великої рогатої худоби (Аlveofact -   

Boehringer Ingelheim, Германія). 

 Напівсинтетичний сурфактант, що отримують з екстракту легень великої рогатої худоби 

з додаванням синтетичних фосфоліпідів (Survanta -  Ross Laboratories, США). 

 Повністю синтетичний сурфактант, який містить суміш ДПФХ, дисперсних та 

емульгуючих речовин Ехоsurf  Neonatal – Wellcom Foundation, Ltd., Великобританія). 

 

Показання до застосування  

1. Профілактичне : 

1) недоношеним новонародженим з ГВ менше 30 тижнів і масою тіла при народженні 

менше 1250 г, 

2) дітям з масою тіла більше 1250 г з підтвердженою об’єктивними методами незрілістю 

легенів. 

 

    2. З лікувальною метою показане новонародженим із клінічно й рентгенологічно 

підтвердженим діагнозом СДР, яким проводиться ШВЛ через ендотрахеальну трубку. 

 Розрізняють раннє лікування – в перші 2 години після народження, та пізнє лікування – в 

перші 8 годин, але не пізніше 24 годин життя. 

 При використанні з профілактичною метою сурфактант вводять 1 раз, з лікувальною – 1-

3 рази. Повторну дозу вводять через 6 (не пізніше 8) годин після введення першої, якщо до 

цього дитині проводиться  апаратна ШВЛ через ендотрахеальну трубку з фракцією кисню, що 

вдихається більше 0,4. 

 Сурфактан вводять ендотрахеально – шприцом через зонд, який введено в інтубаційную 

трубку. 

 Можливі ускладнення: синдром витікання повітря, гіпероксія, гіпокапнія, легенева 

кровотеча (на тлі зростання ліво-правого скидання крові через відкриту артеріальну протоку). 

Профілактика цих ускладнень передбачає зміну параметрів ШВЛ після введення сурфактанту, 

підтримку належного тиску в кінці видоху не менше 4-5 см вод.ст. у дітей з масою менше 1250 

г. 

Введення сурфактанту є недоцільним при несумісній з життям ваді розвитку, значному 

порушенні життєвих функцій і метаболізму (гіпотермія – менше 35 о С, брадикардія. 

Артеріальна гіпотензія, метаболічний ацидоз – рН менше 7,1 і ВЕ менше – 15 ммоль/л, важкому 

органічному ураженні мозку.  

 

7. Киснева терапія 

Показання: 

 клінічні ознаки респіраторного дистресу (оцінка за шкалою Сільвермана або 

Доунса 1-3 бали), 

  недостатній рівень оксигенація крові ( SpО2 менше 88% або РаО2 менше 50 

мм.рт.ст.) 

 

 Засоби: 

 введення кисню у внутрішній простір кувезу (максимальна концентрація кисню, 

яку можна досягнути становить 40%), 



 кисневий намет, 

 лицьова киснева маска, 

 носові канюлі або носовий катетер.  

Умовою застосування цього методу є здатність дитини витримувати значні дихальні 

зусилля (маса більше 1500-2000 г), відсутність нападів апное. 

В залежності від способу подачі кисню, швидкість його потоку може бути від 0,2 л/хв 

при використанні носових канюль до 5 л/хв. при застосуванні лицьової маски, і 8-10 л/хв., якщо 

кисень подають до кувезу або намет. 

 

8. Спонтанне дихання з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах (СДППТ). 

Показання: 

 недостатній рівень оксигенації крові (ціаноз слизових оболонок ротової порожнини і губ, 

SpО2 менше 88% або РаО2 менше 50 мм.рт.ст.), незважаючи на збільшення концентрації кисню 

у вдихуваному повітрі понад 50%, 

 початкова дихальна підтримка новонароджених  з масою менше 1500 г при оцінці 1-3 бали, 

а дітей з масою більше 1500 г при помірному дистресі (4-6 балів), 

 дихальна підтримка після екстубації трахеї, 

 апное недоношених.  

Протипоказання: 

 аномалії верхніх  дихальних шляхів (атрезія хоан, вовча паща, трахеоезофагальна 

нориця), 

 діафрагмальна кила, 

 синдром витоку повітря. 

Механізм дії: розправлення альвеол, збільшення залишкового об’єму легенів і 

поліпшення вентиляційно-перфузійних співвідношень, що призводить до помітного 

підвищення РаО2. Крім того, в результаті рефлекторних реакцій зменшується частота і 

нормалізується ритм дихання. Усунення гіпоксемії сприяє нормалізація легеневого й 

системного кровотоку, збільшує скоротливість міокарда. 

Методи застосування СДППТ:  

◊ за допомогою носових канюль або назальної ендотрахеальної трубки, 

◊ за допомогою спеціальної носової маски. 

   Прийнятий рівень тиску на видиху становить 3-10 см вод. ст. 

 

9. Штучна вентиляція легень. 

Показання:  

1) клінічні 

 прогресивне зростання важкості респіраторного дистресу, незважаючи на 

застосування СДППТ з FіО2 більше 60% і тиском на видосі 9-10 см вод.ст. або оксигенотерапії 

з FіО2 більше 60%, 

 важкий СДР (вище 6 балів), а у дітей з масою тіла менше 1500 г 4-6 балів за шкалою 

Доунса, 

 рецидиви патологічних апное (3 і більше, які вимагали тактильної стимуляції або 

ШВЛ мішком і маскою), 

 стійка брадикардія (ЧСС менше 80 за хв.) або артеріальна гіпотензія, 

 масивна легенева кровотеча. 

2) лабораторні: 

 РаО2 менше 50 мм.рт.ст., незважаючи на застосування СДППТ з FіО2 60% або 

оксигенотерапії з FіО2 більше 60% 

 РаСО2 більше 60 мм рт.ст., 

 рН менше 7,25. 

 



Початкові параметри ШВЛ: 

 ЧВ 30-60 за хв., 

 РІР 15-20 см вод.ст., 

 РЕЕР 4-5 см вод.ст., 

 FiO2 0,6, 

 Тіn 0,3-0,5 сек, 

 потік 6-8 л/хв., 

 дихальний об’єм 4-6 мл/кг. 

 

Ефективна вентиляція повинна забезпечувати наступні показники газового складу крові: 

► РаСО2 40-60 мм.рт.ст. при рН більше 7,25, 

► РаО2 50-70 мм.рт.ст., 

► SаО2 92-94%. 

 

10.  Високочастотна осциляторна вентиляція (HFOV) 

 

Показання: 

 РДС у новонароджених  з масою тіла менше 700 г, 

 неадекватність показників газів крові  при РІР більше 30 см вод.ст. та FiО2 більше 

0,6. 

 

Механізм дії: молекулярна дифузія газів на тлі збільшення частоти дихання і зниження 

дихального об’єму (менше мертвого анатомічного простору). 

 

Параметри: співвідношення вдих/видих – постійне 1:2, видих активний, частота дихань 

300-1800 за хвилину. 

ВЧО ШВЛ дозволяє швидко відмовитись від токсичних концентрацій кисню, скоротити 

термін перебування на ШВЛ, зменшує ризик розвитку синдрому витоку повітря, хронічних 

захворювань легень. 

 

 

 

Ускладнення СДР: 

 легенева гіпертензія, 

 синдром витоку повітря (пневмоторакс, інтерстиціальна емфізема легень, 

пневмомедіастінум, пневмоперикард, пневмоперитонеум), 

 бронхолегенева дисплазія, 

 відкрита артеріальна протока, 

 ретинопатія недоношених, 

 внутрішньошлуночковий крововилив (ВШК). 

Основною причиною загибелі дітей з СДР є не дихальні порушення, а розвиток ВШК, 

що пов’язано з незрілістю судин термінального матриксу і недосконалістю регуляції мозкового 

кровотоку. 

 

Профілактика СДР: 

 

 профілактика загрози передчасних пологів (накладання швів на шийку матки,  

профілактика і лікування запальних захворювань статевих органів, що викликані TORCH-

інфекцією, токолітична терапія), 

 призначення стероїдів всім вагітним із загрозою передчасних пологів в терміні 24-34 

гестації, у разі потреби – до 36 тижнів, особливо якщо пренатальний тест виявляє незрілість 

легенів: 



 бетаметазон (2 введення по 12 мг з інтервалом 24 години 

внутрішньом’язово) або 

 дексаметазон (4 введення по 6 мг з інтервалом 12 годин 

внутрішньом’язово) 

Протипоказання до стероїдної профілактики СДР: тиреотоксикоз, кардіоміопатія, активна 

інфекція або хоріоамніоніт, виразкова хвороба шлунку й 12-палої кишки. 

 Мукосольван (амброксол) призначається у випадках, коли кортикостероїди 

протипоказані і застосовується у вигляді інфузійного розчину (1 флакон 1000 мг в 500 мл 5% 

розчину глюкози), вводять внутрішньовенно краплинно з розрахунку 1000 мг на добу протягом 

4 годин впродовж 5 днів. 
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     20. Профілактика СДР. 

 

 

 



МІНСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

 

 

 

 

                                                                                      „ Затверджено” 

                                                    на методичній нараді  

                                                      кафедри педіатрії № 5   

                    протокол №2 від 07.09.2016 р.                                        

 

                                                  Завідувач кафедри 

                                                              професор Лукашук В.Д. 

„____‖__________________2016  р. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

 

Навчальна дисципліна Педіатрія 

Модуль № 3 Неонатологія 

Змістовний модуль №11 Перинатальні інфекції 

Тема заняття Бактеріальні  інфекції новонародженого 

Курс 5 

Факультет медичний  № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2016 



 

1. Конкретні цілі: 

- Визначати етіологічні та патогенетичні   та фактори ризику гнійно-запальних захворювань та 

сепсису  новонародженого; 

- Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину гнійно-запальних захворювань та сепсису   

новонародженого 

- Визначати особливості перебігу та ступеню важкості гнійно-запальних захворювань та сепсису    

новонародженого; 

- Складати план обстеження при гнійно-запальних захворювань та сепсисі  новонародженого та 

аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень: загально клінічного аналізу 

крові, лейкоцитарного індексу, біохімічного аналізу крові, С-реактивного протеїну, 

полімеразної ланцюгової реакції, бактеріологічного дослідження, імуноферментного аналізу; 

- Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики гнійно-запальних 

захворювань та сепсису новонародженого; 

- Проводити диференціальну діагностику гнійно-запальних захворювань та сепсису  

новонародженого з іншими захворюваннями; 

- Здійснювати прогноз життя при гнійно-запальних захворювань та сепсисі новонародженого; 

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації в неонатології. 

 

 

 

2. Базовий рівень підготовки 

 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навички 

 

Біохімія 

 Норми біохімічних показників у новонароджених дітей. 

Мікробіологія  Характеристика збудників, які викликають гнійно-запальні 

захворювання та сепсис 

Фармакологія Фармакологічні особливості антибіотиків  

Пропедевтика дитячих 

хвороб 

Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної клітковини 

у новонароджених 

Акушерство і 

гінекологія 

Хвороби шкіри, пупкової ранки та токсикоз-септичні захворювання 

у новонароджених 

 

3. Організація змісту навчального матеріал 

 

  У теперішній час не викликає сумнівів, що саме інфекціям новонароджених належить 

суттєве значення в структурі їх захворюваності та смертності. За даними світової літератури, 

частота неонатального сепсису 1-8 на 1000 живонароджених. При цьому летальність складає 

13-50%, вона максимальна серед недоношених, дітей з ранніми проявами інфекції та при її 

блискавичному перебігу. 

Анатомо-морфологічні особливості шкіри та підшкірної клітковини 

у новонароджених: 

 

 Товщина епідермісу у новонароджених складає 0,15-0,2 мм, а у дорослого 0,25-0,36 мм. 

 Базальний шар добре виражений, представлений двома видами клітин – базальними і 

меланоцитами. Має місце недостатнє утворення меланіну. 

 Зернистий шар шкіри слабко виражений, чим пояснюється прозорість шкіри новонародженого, 

в його клітинах відсутній кератогіалін. 

  Роговий шар більш рихлий та містить більше води. 



  Базальна мембрана між епідермісом і дермою не виражена, що зумовлює підвищену рухомість 

епідермісу, схильність до мацерації, виникнення епідермолізу і пухирів у місцях тиску та при 

стрептодерміях . 

 Дерма має переважно клітинну структуру з тонкими колагеновими і слабко розвинутими 

еластичними волокнами. 

 Поверхня шкіри вкрита секретом із рН, що наближається до нейтральної реакції внаслідок 

присутності казеозної змазки, і складає 6,3-5.8, потім протягом першого місяця знижується, що 

супроводжується підвищенням бактерицидності. 

 Сальні залози повністю сформовані і починають функціонувати на 7-му місяці гестації. 

Недорозвинуті вивідні протоки потових залоз. 

 Підвищена кількість поверхнево розташованих судин. 

 У підшкірній клітковині збережені ділянки ембріональної тканини, які мають функцію жиро 

накопичення та кровотворення. 

 Наявність бурої жирової тканини, яка виконує функцію теплопродукції. 

 Підшкірна клітковина у новонароджених достатньо  виражена, добре кровозабезпечена, але має 

мало анастомозів із судинами шкіри. Слабко виражені перемички із сполученої тканини, що 

сприяє розповсюдженню гнійно-запального процесу по периферії. 

  

 

 

 

 

 

Особливості реактивності новонароджених: 

► знижений хемотаксис та функціональна активність макрофагів, 

► значна активність лізоциму, 

► низький рівень пропердину і комплементу, 

► низький вміст та функціональна активність Т – хелперів, 

► функція NK (Natural Killer) подавлена, 

► низькі рівні IgM, IgA,  

► Ig D і  Ig Е  взагалі не виявляються, 

► вміст Ig G при народженні більше ніж у матері. 

Стафілококові ураження шкіри 

Шкірні прояви стафілококової інфекції пов’язані з місцевими або циркулюючими 

бактеріальними токсинами, які впливають безпосередньо на компоненти епідермальних 

кератиноцитів або як «суперантигени» стимулюють імунологічну відповідь. 

Бульозне імпетиго – поверхнева шкірна інфекція, яка має везикулярний характер та 

спричинена найчастіше токсигенним штамом коагулопозитивного гемолітичного золотистого 

стафілококу.  Локальна продукція епідермолітичного токсину зумовлює ураження зернистого 

шару епідермісу. 

Клініка: захворювання проявляється наприкінці першого – початку другого тижні життя 

з появи пухирців або пустул на еритематозному тлі в ділянці пупка, шкірних складок діаметром 

до 1 см. Елементи більшого діаметру в’ялі і легко розриваються, оголюючи червону ерозовану 

вологу поверхню, що покривається потім лискучою тонкою корочкою. Ураження загоюються 

швидко без утворення рубців.  

Диференційна діагностика: з сифілітичною пухирчаткою (типове ураження долонь та 

підошов, розташування пухирів на інфільтрованій основі, виявлення інших ознак вродженого 

сифілісу) та герметичним ураженням шкіри (характерним є  згруповане розташування везикул). 

Діагностика: бактеріоскопічні та бактеріологічні методи. 

Лікування: суворе дотримання асептики, враховуючи небезпеку вторинного інфікування 

ерозивної поверхні, лікування проводять відкритим сухим засобом, застосовують розчини 



діамантового зеленого та 2% розчин калію перманганату, призначають антибіотики (аугментин, 

ванкоміцин) протягом 7-10 днів, імунотерапія (антистафілококова плазма). 

Стафілококовий синдром обпаленої шкіри (ССОШ) – наслідок дисемінації 

стафілококового епідермолітичного токсину. 

Клініка: захворювання починається з раптової гіперестезії шкіри при дотику, еритеми на 

обличчі і шкірних складках, яка швидко поширюється по всьому тілу. По мірі прогресування 

з’являється набряк обличчя, кон’юнктивіт, утворюються кірки навколо очей, носа, рота, в’ялі 

пухирі, що розриваються і залишають ерозивні поверхні. Позитивний симптом Нікольского. 

Генералізоване ураження шкіри з масивним відшаруванням епідермісу зумовлює розлад водно-

електролітного балансу 

Діагностика: при бактеріоскопії вмісту пухирів мікроорганізми як правило не 

виявляють, тому що шкірні ураження викликають циркулюючи токсини. 

Лікування: суворе дотримання асептики, враховуючи небезпеку вторинного інфікування 

ерозивної поверхні, лікування проводять відкритим сухим засобом, застосовують розчини 

діамантового зеленого та 5% розчин калію перманганату, призначають антибіотики (аугментин, 

ванкоміцин) протягом 7-10 днів, імунотерапія (антистафілококова плазма), корекція водно-

електролітного балансу. 

Некротична флегмона новонароджених – запалення підшкірної жирової клітковини, 

яке найчастіше локалізується  в крижово-куприкової ділянці, а також на грудях, шиї. 

Клініка: характерний гострий початок з невисокою лихоманкою, занепокоєнням, 

зниженням апетиту. Місцеві зміни носять стадійний характер: спочатку з’являється щільна 

пляма гіперемії, що швидко збільшується у розмірі. Потім шкіра над вогнищем набуває 

синюшного відтінку, у центрі визначається розм’якшення, що свідчить про гнійне 

розплавлювання підшкірної жирової клітковини. На стадії відторгнення шкіра над ураженою 

ділянкою відшаровується, утворюються рани, некротизовані тканини відторгаються через 

норицю. Характерне утворення рубців. 

Лікування: переведення у хірургічне відділення, де під загальним знеболюванням 

виконують насічки (1-1,5 см) в шаховому порядку на відстані 2-3 см одна  від одної рівномірно 

над вогнищем ураження. Дезинтоксикаційна, антибіотикотерапія, імунотерапія. 

Омфаліт – запальний процес, що розвивається в пупкові ранці і прилеглих тканинах, 

зумовлений частіше стафілококом. 

Простий (катаральний) омфаліт: 

Характеризується тривалим загоєнням і мокнуттям пупкової ранки, наявністю серозного 

або серозно-гнійного відділюваного, що підсихає до утворення кірочки. Після відпадіння кірок 

можна помітити невеликі ранки, які іноді кровоточать. Можлива  гіперемія й інфільтрація країв 

пупкової ранки. Стан дитини задовільний, масу набирає добре. 

 Диференціальна діагностика з норицями пупка, зумовленими незрощенням урахуса 

(сечової протоки) або жовткової (омфало-мезентеріальної) протоки проводиться за допомогою 

зондування або рентгенконтрасного дослідження. 

 Флегмонозний омфаліт: 

Крім пупкового кільця до процесу залучається прилегла підшкірна жирова клітковина і 

судини. Шкіра навколо пупка червона й інфільтрована, гаряча при доторканні. З пупка при 

натисненні виділяється гнійний ексудат. Ранка може покриватися фібринозними 

нашаруваннями, кіркою, при видаленні яких з’являється гній. Посилюється венозна мережа, 

з’являються червоні смуги догори від пупка. Характерні симптоми інтоксикації: неспокій чи 

млявість, відмова від грудей, підвищення температури, зригування. В загальному аналізі крові – 

запальні зміни. 

 Ускладнення: виразка пупка, тромбофлебіт, тромбоартеріїт, пупковий сепсис. 

 Некротичний омфаліт: 

Розвивається як ускладнення флегмонозного частіше у недоношених дітей. Процес 

поширюється всередину, виникає некроз шкіри, підшкірної клітковини, м’язів, можлива 

евентрація кишок. 



 

Лікування гнійного омфаліту:  антибіотикотерапія, дезинтоксикаційна інфузійна терапія, 

пасивна імунотерапія (анти стафілококова плазма або імуноглобулін). Місцеве лікування 

полягає в частій обробці пупкової ранки антисептиками (3% розчин перекису водню, потім 

розчин діамантового зеленого, 5% розчин перманганату калію). 

Лікування некротичного омфаліту – хірургічне (множинні насічки шкіри над усією 

ураженою поверхнею і на межі зі здоровими тканинами). 

 

Стрептококові ураження шкіри у новонароджених рідкі і можуть проявлятися у 

вигляді фликтен (тонкостінних пухирів різного розміру – максимально до лісового горіху) 

переважно кистях, стопах, гомілках, іноді – на обличчі. Принципи місцевої і загальної терапії 

подібні до стафілодермій. 

     Сепсис –  це генералізована реакція макроорганізму на інфекцію, а сепсис 

новонароджених – це клінічний синдром системного захворювання, що супроводжується 

бактеріємією та зустрічається у неонатальному періоді життя. Наявність клінічних проявів 

відрізняє цей стан від транзиторної бактеріємії, яка може виявлятися у деяких здорових 

немовлят. 

Згідно визначення, що прийнято у 1991 р. на Узгоджувальній конференції 

Американської колегії пульмонологів та Асоціації медицини критичних станів (American 

College of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine Consensus Conference) діагноз 

сепсису встановлюється лише тоді, коли має місце синдром системної запальної відповіді, 

котрий розвився внаслідок інфекції, тобто спостерігаються клінічні докази існування 

інфекційного процесу та (або) виділення із внутрішнього середовища організму культури 

збудників.  

КЛАСИФІКАЦІЯ  
І. За терміном інфікування 

1.  Внутрішньоутробний сепсис: 

 а) антенатальна контамінація мікроорганізмами, 

 б) інтранатальна контамінація мікроорганізмами. 

2.  Постнатальний сепсис 

 

ІІ. За вхідними воротами: 

1. Умбілікальний, 

2.  Шкіряний (на місці ін’єкцій, катетерізацій, інтубацій, зондів тощо), 

3.  Легеневий, 

4.  Кишковий, 

5.  Уросепсис, 

6.  Отогений, ін. 

 Часто встановити ―вхідні ворота‖ неонатального сепсису неможливо навіть при 

паталогоанатомічному дослідженні, з цієї причини питома вага випадків сепсису без чіткої 

локалізації первинного вогнища інфекції  досить значна.  

 

ІІІ. За клінічною формою: 

1. Септицемія - сепсис без метастазів, 

2.  Септикопіємія - сепсис із гнійними метастазами. 

 

ІУ. За терміном появи клінічних ознак: 

1. Ранній (early-onset), що виникає протягом 72 годин після народження, 

2. Пізній (late-onset), що виникає після перших трьох діб життя дитини.  

 

Окремо виділяють внутрішньолікарняний сепсис, що вкрай актуально для 

новонароджених високих груп ризику при інфікуванні флорою неонатального відділення.  



 

ГОЛОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ  

 недоношеність, 

 безводний період понад 24 години,  

 чоловіча стать,  

 гарячка матері 38,3
о 
С та більше,  

 меконіальні, зловонні, мутні навколоплідні води, 

 хоріоамніоніт (діагностичні критерії: температура тіла понад 37,8 град. С плюс два з нижче 

перерахованих симптоми: материнська ЧСС > 100 / хв., ЧСС плода > 160 / хв., болючість при 

пальпації нижньої частини живота, неприємний запах навколоплідних вод, лейкоцитоз > 15 Х 

10(9)/л), 

 материнські інфекції, особливо сечостатевої системи, 

 колонізація шийки матки бета-гемолітичним Str. гр. В, 

 асфіксія при народженні або інша патологія, що потребувала реанімаційних заходів та/або 

тривалого утримання від ентерального харчування.  

 

До факторів ризику розвитку нозокоміального сепсису у новонароджених 

відносять: 

 низька маса тіла при народженні, 

 наявність периферичного венозного катетеру понад 3 доби, пупкового венозного катетеру 

понад 7 днів, центрального катетеру понад 10 днів, 

 респіраторний дистрес-синдром при надходженні дитини до відділення, 

 використання Н2-блокаторів,  

 наявність назогастрального зонду, 

 повного парентерального вигодовування, некротичний ентероколіт, 

 ураження шкіри, 

 переведення в інші лікувальні установи.  

Навпаки, грудне вигодовування підвищує резистентність новонародженої дитини до 

інфекції шляхом передачі йому материнських антитіл та інших захисних факторів. 

ЕТІОЛОГІЯ  
 Для ранньої неонатальної інфекції характерні наступні збудники: Str. B, E.coli, 

Klebsiella spp., Enterococ., Listeria m., Str. pneum., Str. A., Hem. influenzae, N. gonoc., Clostrid. 

spp., Bacteroides spp.  

 Для пізньої інфекції: Staph. aureus, E. coli, Klebs. spp., Str. epiderm., Candica alb., 

Pseudomonas spp., Serratia spp.  

 При трансплацентарному інфікуванні (гематогенному) переважають віруси, 

трепонеми, лістерії, кандіди, 

  При інтранатальному - інші мікроорганізми.  

 

Залежність між локалізацією вогнища сепсису і характером мікрофлори, що ініціює 

розвиток генералізованого інфекційно-запального процесу: при інтраабдомінальному сепсисі це 

як правило, ентеробактерії, анаероби, ентерококи. 

У дітей з імунодефіцитним станами значну роль в етіології відіграють нозокоміальні 

штами грамнегативних та грампозитивних бактерій (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 

Klebsiella pneumoniae, E.coli, Enterobacter spp., Staph. aureus).  

Ангіогенний сепсис, як правило, викликається стафілококами. 

У різних стаціонарах можуть бути різні збудники інфекції. 

В доантибіотикову еру домінував бета-гемолітичний стрептокок групи А, в п’ятидесяті 

роки – золотистий стафілокок, в останні десятиріччя підвищилось значення грам-негативної 

флори, потім за рахунок вкрай широкого застосування цефалоспоринів ІІІ генерації стали 

розглядати поновлення значення грам-позитивної флори. У теперішній час вкрай важливе 



значення має епідермальний стафілокок, протей, клебсієли, підвищується роль 

неклостридіальних анаеробів, грибів та вірусів. 

Вкрай серйозна проблема сучасності – розвиток резистентності госпітальних штамів 

збудників до поширених антимікробних засобів. Розвиток цієї стійкості, зокрема, пов’язаний з 

продукцією бактеріями бета-лактамаз розширеного спектру, з гіперпродукцією хромосомних 

бета-лактамаз. Крім продукції бета-лактамаз – головного механізму резистентності, мають 

значення і інші механізми: звуження порінового канальцю бактеріальної стінки з порушенням 

проникності, зміна рецептора-мішені як результат хромосомних мутацій бактерії, активне 

виділення антибіотиків із клітини, перехресна резистентність за рахунок наявності R-плазмід 

(ДНК-носіїв генів резистентності). 

ПАТОГЕНЕЗ  
Слід розглядати такі питання як вхідні ворота інфекції, позабар’єрне проникнення 

мікроорганізму, наявність у мікроорганізму факторів вірулентності (ліпополісахариди, 

пептидоглюкан, екзотоксин у зв’язку з суперантигеном) та неадекватну імунологічну відповідь 

―хазяїна‖. 

 Сепсис не можна вважати результатом прямої дії мікроорганізмів на макроорганізм, 

необхідно розглядати цей стан як наслідок суттєвих порушень в імунній системі, що проходить 

у своєму розвитку від стану збиткової активації (фаза ―гіперзапалення‖ до стану імунодефіциту 

―фаза імунопараліча‖. При цьому макроорганізм є активним учасником цього 

аутодеструктивного процесу.  

При інвазії збудника захист організму новонародженої дитини відбувається за 

рахунок двох реакцій: 

 1) запалення  

 2) імунітет. 

  Виділяють три головні лінії клітинного захисту: 

 1) макрофаги, клітини ендотелію, тромбоцити, 

 2) поліморфноядерні лейкоцити, мікрофаги,  

 3) Т-, В-лімфоцити. 

 

 Активізовані макрофаги вироблюють протизапальні цитокіни: фактор некрозу пухлин 

TNF, інтерлейкіни IL-1, IL-6.  

Ці цитокіни активують поліморфноядерні лейкоцити, що виділяють медіатори запалення 

ІІ порядку (ефекторні медіатори): простагландини, лейкотрієни, оксид  азоту, вільні радикали 

кисню. Зокрема, оксид азоту при взаємодії з супер-оксидними радикалами може 

перетворюватися у токсичний пероксинітрит-радикал. Якщо баланс між медіаторами запалення 

і їх антагоністами не відновлюється, запальні цитокіни спричиняють виникнення клінічних 

симптомів сепсису. 

Ендотоксин (найбільш активний - ліпополісахарид) грає роль тригера, тобто пускового 

механізму у розвитку септичного шоку. У відповідь  на дію ендотоксину відбувається 

утворення великої кількості медіаторів системної запальної відповіді - цитокіни (IL-1, IL-6, IL-

8, IL-10, TNF, простгагландини, лейкотрієни, PAF, ф-р ХІІ, система комплементу), які 

викликають вазодилятацію, підвищення проникливості судин,   стимулюють   агрегацію та  

активізацію тромбоцитів, нейтрофілів, формують розвиток ДВЗ-синдрому. 

Ефекторні медіатори призводять до порушення термінальної перфузії, пошкодження     

клітинних та    субклітинних мембран,   інтерстиціального  та   внутрішньоклітинного набряку й 

гибелі клітини.  

Вазодилятація, ендотеліальні ушкодження, підвищення проникності судин, синдром 

втрати рідини з капілярів, зменшення наповнення судинного руслу призводить до розвитку 

шоку. При цьому внаслідок неадекватної перфузії життєво важливих органів, порушення 

метаболізму, накопичення молочної кислоти і розвитку декомпенсованого ацидозу 

відбуваються морфологічні зміни в органах і тканинах, розвивається синдром поліорганної 

недостатності.  



 

Неадекватна відповідь ―хазяїна‖ проявляється надмірною запальною реакцією з 

септичним шоком та поліорганною недостатністю (доношені та імуно-компетентні діти) або 

послабленою запальною реакцією з вторинними піємічними вогнищами, що викликані 

опортуністичною флорою на тлі септичного катаболізму (недоношені та імунокомпененті 

хворі). 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ  
 На початку хвороби частіше за все дискретні, відсутня специфічна симптоматика 

сепсису. Але вкрай важливо його запідозрити і своєчасно почати лікувати, тому що 

новонароджений від сепсису може загинути протягом кількох годин.  

Тому так важливо правильно проаналізувати анамнез, фактори ризику, оцінити 

загальний клінічний стан дитини. У новонародженого порушення мікроциркуляції й ознаки 

недостатньої перфузії тканин найбільш ярко проявляються з боку шкіри – виявляють блідість, 

мармуровість, сіруватий або жовтяничний її колір. Нерідко живіт здутий, можлива венозна 

сітка та набряки на передній черевній стінці, гепатомегалія, ділянки склереми, дитина вкрай 

швидко охолоджується під час огляду, вираз обличчя страждальницький, сердитий. Дитина 

млява або, навпаки, значно збуджена. 

В цілому, можливі наступні клінічні прояви неонатального сепсису з боку різних органів 

та систем: 

 недостатній температурний контроль, лихоманка понад 37,7
о
 С / гіпотермія менше 36,5

о
 С, 

різниця в пахвовій і базальній температурі, 

 ЦНС: млявість /збудливість, гіпорефлексія, тремор/ судоми, кома, напруження/  вибухання 

переднього тім’ячка, аномальний рух очей, м’язова гіпотонія / збільшення тонусу, 

 респіраторний тракт: тахіпное, апное, ціаноз / підвищена потреба в кисні, задишка, стогін на 

видиху, нерегулярні дихання, ретракція, хрипи, 

 гастроінтестинальний тракт: слабке смоктання, блювання, діарея, метеоризм, набряк / 

еритема черевної стінки, гастроінтестинальна кровотеча, позитивний тест на кров у калі, 

гепатомегалія, ехографічно збільшений жовчний міхур,  

 шкіра: висип / еритема, пурпура/петехії, пустули / параніхії, омфаліт, плями, склерема, 

набряки,  

 система крові: жовтяниця, особлива пряма гіпербілірубінемія, кровотеча, спленомегалія, 

згущення крові, 

 система кровообігу: симптом ―білої плями ‖, блідість / ціаноз, холодна шкіра, тахікардія, 

аритмія, артеріальна гіпотензія, 

 метаболізм: метаболічний ацидоз, гіпер- або гіпоглікемія, глюкозурія, синдром порушеної 

секреції антидіуретичного гормону, ін. 

Часто новонароджені з сепсисом мають різноманітну супутню патологію, що вносить 

особливості в клінічні прояви (внутрішньошлуночкові крововиливи, відкрита артеріальна 

протока тощо). 

Діагностичні заходи при сепсисі новонародженого включають: 

 Аналіз крові загальний (включаючи лейкоцитарну формулу та тромбоцити), С-реактивний 

протеїн (особливо його моніторинг – при надходженні дитини та через 24 години), цукор крові, 

креатинін, азот сечовини, білірубін, ферменти печінки, Na, K, Ca, Cl, показники кислотно-

лужного стану та гази крові, бактеріологічний посів. Бажано взяти 1 мл крові для 

бактеріального дослідження, зробити аеробний та анаеробний аналізи, при 

внутрішньолікарняному сепсисі – взяти культури крові з двох різних судин. Вкрай важливе 

значення при трактуванні лабораторних показників має їх динаміка. Крім того, дані клінічного 

аналізу крові дозволяють розрахувати лейкоцитарний індекс інтоксикації, лімфоцитарний 

індекс, а також індекс імунореактивності. 

 Аналіз сечі загальний та її бактеріологічний посів. 

 Люмбальна пункція після стабілізації стану дитини та відсутності геморагічного синдрому. 

Менінгіт спостерігається у 25% новонароджених із сепсисом, може бути і при негативних 



культурах крові. Підраховують цитоз спинномозкової рідини, фарбують за Грамом, визначають 

вміст білка, цукру, проводять латексну фіксацію та бактеріологічний посів 

 Фарбування за Грамом та бактеріологічне дослідження виділень з ендотрахеальної трубки, 

кінчику катетеру якщо видаляють його, уражених ділянок шкіри, порожнин суглобів, 

виділяємого із очей, із носоглотки, плеврального випоту, при амніоніті із зовнішнього 

слухового проходу, посів кала  

 При підозрі на ДВЗ-синдром – коагулограма 

 За показаннями специфічна вірусологічна діагностика: сечі, кала, крові. (полімеразна 

ланцюгова реакція, електронна мікроскопія, виділення вірусу, дослідження імуноглобулінів, 

зокрема IgM у пуповинній крові) 

 Бактеріологічне та патологічне дослідження плаценти, 

 Рентгенографія грудної клітки, черевної порожнини, ехографія нирок, нейросонографія, 

ехокардіографія тощо. 

 

Деякі лабораторні ознаки, що характерні для сепсису новонароджених 

 

Лейкопенія < 5 000 Х 10
9
/л 

лейкоцитоз до 4 доби життя 

після 4 доби є підозра при 

> 30 000 Х 10
9
/л 

> 20 000 Х 10
9
/л 

абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів 

до 4 доби життя є підозра при 

після 4 доби життя  

 

> 500/мм
3
 

> 1000/мм
3
 

співвідношення паличкоядерних + інших незрілих нейтрофілів до 

загальної кількості нейтрофілів 

> 0,2 

С-реактивний протеїн > 2 мг/дл 

Тромбоцитопенія < 150 000 Х 10
9
/л 

 

Одним з перспективних маркерів сепсису у теперішній час вважають прокальцитонін. 

Збільшення концентрації його виявляють вже через 2-3 години після розвитку сепсису (при 

важких бактеріальних, грибкових та протозойних інфекціях), у протилежність цьому, при 

вірусних захворюваннях він майже не знаходиться. Протягом перших двох діб життя його 

концентрація фізіологічно підвищена до 21 нг/мл, (норма у дітей – до 0,5 нг/мл), при 

відсутності сепсису починаючи з третьої доби життя вона нормалізується. 

  

ТЕРАПІЯ неонатального сепсису передбачає: 

► організацію спеціального догляду та вигодовування, 

► вплив на збудника інфекції, 

► інфузійну терапію, зокрема з метою підтримки гемодинаміки, об’єму циркулюючої крові, 

корекції осмолярності плазми, проведення дезінтоксикації, корекції порушень обмінних 

процесів тощо, 

► респіраторну підтримку (за показаннями), 

► імунотерапію, 

► місцеву санацію гнійних вогнищ (за показаннями), 

► посиндромну та ситуаційну терапію. 

Новонароджена дитина з наявністю сепсису має отримувати лікування у 

спеціалізованому відділенні в кувезі або на спеціальному неонатальному столику з підігрівом із 

дотриманням усіх правил температурного режиму та асептики.  

Вигодовувати дитину краще материнським молоком, шлях його введення залежить від 

загального стану дитини. Звичайно застосовують назо- або орогастральний зонд. При 

виходжування немовлят з масою тіла при народженні менше 1500 г, при наявності 

некротичного ентероколіту, синдрому мальабсорбції, гострої ниркової недостатності, коми та 



інших важких станів потрібно проведення парентерального харчування (слід пам’ятати, що в 

програмі парентерального харчування у дітей з сепсисом знижується доза інтерліпіду). 

Обов’язковим є наявність адекватного венозного доступу для проведення адекватної 

інфузійної терапії. Потрібно забезпечити дитині підтримку гемодинаміки, адекватне 

надходження рідини, електролітів, енергії. Проводиться дезінтоксикація, корекції порушень 

обмінних процесів (корекція ацидозу за умов адекватної вентиляції легенів) тощо. При цьому 

слід враховувати толерантність дитини до глюкози та осмолярність плазми крові.  

Внутрішньовенна реанімація об’ємом – перша ланка у невідкладній допомозі 

новонародженому з шоком, до цієї терапії за умов нормоволемії у послідуючому додають 

дофамін або добутамін. Свіжозаморожена плазма, зокрема, застосовується у разі гіповолемії на 

тлі синдрому екстравазації рідини. При розвитку септичного шоку достатньо ефективна 

екстракорпоральна мембранна оксигенація. 

Режим оксигенотерапії визначається в залежності від показників насичення крові 

киснем та даних газів крові. Зволожений та підігрітий кисень може подаватися безпосередньо в 

кувез, у кисневу палатку, через ―вуси‖ або маску, а також з використанням ендотрахеальної 

трубки. В залежності від стану дитини визначають режим штучної вентиляції легенів – 

контрольована, допоміжна вентиляція, режим самостійного дихання під постійним позитивним 

тиском тощо. 

Головна мета штучної вентиляція легенів – забезпечення потрібної оксигенації і 

вентиляції дитини, вона показана при наявності будь-якого з перерахованих нижче станів: 

апное з брадикардією та ціанозом або важке періодичне дихання на фоні зниженого насичення 

гемоглобіну киснем або апное, частота дихання більше 70 за хвилину, ціаноз, що зберігається 

під час проведення оксигенотерапії, виражені ретракції або дихання типу ―гаспінг‖, артеріальна 

гіпотензія, блідість і знижена периферична перфузія, тривала важка брадикардія, РаСО2 понад 

60 мм рт.ст., РаО2 менше 50 мм рт.ст., рН менше 7,25 переважно за рахунок дихального 

ацидозу, значні відхилення від норми на рентгенографії органів грудної клітини. 

   

Центральне місце в лікуванні сепсису займають антибіотики. Стартова 

внутрішньовенна антибіотикотерапія розпочинається емпірично, з препаратів широкого 

спектру. І лише з часом, після отримання результатів бактеріологічного дослідження, вона 

може бути скорегованою. При отриманні бакпосівів антибіотик змінюється тільки якщо 

відсутній його клінічний ефект на тлі недоведеної його чутливості. При виборі стартової 

антимікробної терапії слід враховувати мікрофлору та її чутливість в даній лікувальній 

установі.  

Можливими її варіантами можуть бути: 

 ампіцилін + гентаміцин 

 ампіцилін + цефотаксим (особливо при ураженні нирок) 

 ванкоміцин + гентаміцин або ампіцилін + цефуроксим (при підозрі на стафілококову 

інфекцію) 

 ампіцилін + цефотаксим + гентаміцин (при менінгіті) 

 при некротичному ентероколіті додатково призначають метронідазол 

При лікуванні новонароджених високої групи ризику на тлі застосування двох 

антибіотиків з п’ятої доби застосовують профілактично флуконазол, а при розвитку 

кандидозного сепсису застосовують амфотерицин Б, 5-флуороцитозин чи флуконазол. 

Проблема застосування гентаміцину – формування резистентних штамів Klebsiella pn., яке має 

місце протягом останніх років. Проблема застосування ампіциліну - збільшення адгезивності 

умовнопатогенних мікроорганізмів. 

Препаратами резерву є карбапенеми (іміпінем/циластатин), цефалоспорини IV генерації 

(цефепім, цефпіром). Фторхінолони (ципрофлоксацин) заборонені до застосування в 

неонатології і використовуються інколи лише за життєвими показаннями, що має бути чітко 

обґрунтовано в історії хвороби.  



Тривалість лікування звичайно при сепсисі не менше 10-14 діб, при менінгіті 14-28 діб, 

але у теперішній час доцільно відмовитися від поняття ―тривалість курсу антибіотикотерапії‖, 

їх застосовувати треба стільки, скільки продовжується їх клініко-лабораторний ефект.  

Цілеспрямована антимікробна терапія при неонатальних інфекціях: Streptococcus gr. B – 

пеніциліни + аміноглікозіди, Staphylococcus aur. та Staphylococcus ep.  - ванкоміцин або 

нафцилін, Pseudomonas aur. - тікарцилін або цефалоспорини ІІІ генерації + амікацин, Anaerobic 

bacteria – кліндаміцин, Chlamidia – макроліди (Sheldon B. Korones, 1993).  

В інтервенційній імунотерапії використовують внутрішньовенне введення 

імуноглобулінів (пентаглобін 500 мг/кг на добу протягом трьох діб, сандоглобін, інтерглобін та 

ін.) 

Здійснюється різноманітна посиндромна терапія (боротьба з серцевою недостатністю, 

ДВЗ-синдромом тощо). 

У якості експериментальної терапії, що розробляється (блокування ефектів 

ендотоксину та цитокінів) слід згадати такі дані, що  пентоксифілін гальмує утворення TNF, 

цитопротекторні антиоксидантні властивості має вітамін Е та есенціале, ібупрофен знижує 

продукцію вільних радикалів.  З’явилися відомості щодо успішного застосування 

гранулоцитарного колонійостимулюючого та гранулоцитарно-макрофагального 

колонійостимулюючого факторів. Розроблюються і інші новітні препарати (анти-LPS, анти-

TNF, антагоністи рецепторів IL-1, інгібітори NO-синтетази, антилейкотрієнові та 

антипростагландинові речовини, ін.) та імунні засоби, включаючи методи генної інженерії. 

 

ПРОФІЛАКТИКА  

 

 Полягає в суворому дотриманні санітарно-епідемічного режиму на всіх етапах 

медичного обслуговування новонародженого згідно нормативних документів МОЗ України.  

Вкрай важливо ретельно використовувати в практиці рекомендації щодо інфекційного 

контролю.  

При вході у палату новонароджених, відділення інтенсивної терапії слід мити руки, нігті 

та передпліччя протягом 2-3 хвилин щіткою з антимікробним засобом. Також перед і після 

кожного контакту з дитиною руки слід ретельно мити антимікробним милом. Усі каблучки, 

браслети та годинник треба зняти. Ці рекомендації врай важливі для запобігання розвитку 

перехресних інфекцій. Слід пам’ятати, що головні шляхи передачі інфекції - апаратура та руки 

медичного персоналу.  

Потрібно жорстко дотримуватися стандартів маніпуляцій, нормативів кубатури 

приміщень, проводити грамотну спеціальну обробку кувезів, шлангів, зволожувачів, клапанів, 

фільтрів, ін., використовувати маркери інфекцій у відділенні, здійснювати раціональний 

розподіл медичних сестер, які обслуговують дітей з різними інфекціями у відділенні, 

застосовувати малі розфасовки для внутрішньовенних розчинів, здійснювати суровий контроль 

за роботою молочної кухні, ін.  

В анте- та інтранатальній профілактиці слід розглядати питання здоров’я жінок, 

профілактики ускладнень вагітності, грамотне ведення пологів, раннє прикладання 

новонародженого до грудей, природне вигодовування, спільне перебування дитини та матері в 

пологовому будинку. 
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1. Анатомо-морфологічні особливості шкіри та підшкірної клітковини 

у новонароджених. 

2. Особливості реактивності новонароджених. 

3. Види стафілококових уражень шкіри. 

4. Бульозне імпетиго:  клініка, діагностика, лікування. 

5. Стафілококовий синдром обпаленої шкіри: клініка, діагностика, лікування. 

6. Некротична флегмона новонароджених:  клініка, діагностика, лікування. 

7. Омфаліт: класифікація, клініка, діагностика, лікування. 

8. Сепсис: визначення. 

9. Класифікація сепсису. 

10.  Головні факторів ризику неонатального сепсису. 

11.  Фактори ризику розвитку нозокоміального сепсису у новонароджених. 

12.  Етіологія неонатального сепсису. 

13.  Патогенез неонатального сепсису. 

14.  Клінічні прояви неонатального сепсису. 

15.  Лабораторні критерії сепсису. 

16.  Діагностичні заходи при сепсисі новонародженого. 

17.  Принципи терапії неонатального сепсису. 

18.  Антибіотикотерапія сепсису у новонароджених. 

19.  Сучасні експериментальні напрямки лікування сепсису. 

20.  Профілактика неонатального сепсису. 
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І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Гемобластози - це пухлини, які розвиваються з кровотворних клітин. Вони включають 

лейкози та позакістковомозкові пухлини (гематосаркоми). 

Лейкоз (лейкемія) у дітей посідає перше місце серед злоякісних новоутворень. Частота 

лейкозу в Європі складає 3,2-4,4 випадку на 100 тис. дітей. За останні 20-30 років відмічається 

підвищення захворюваності на лейкози як серед дорослого, так і дитячого населення. 

Застосування    патогенетичної    комбінованої   терапії   змінило    прогноз    лейкемій, 

переважно гострих лімфобластних. За даними останніх років понад 90% хворих дітей на 

гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) досягають повної ремісії, а майже у 50% пацієнтів 

настає біологічне одужання. Однак нез'ясованість питань етіології та патогенезу, особливості 

терапії різних форм лейкозу (мієлобластних) залишають цю проблему найважливішою в 

сучасній медицині.  

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ  

Знати: сучасні погляди на етіологію та патогенез лейкозів у дітей; 

класифікацію різних форм гострого лейкозу у дітей; 

клінічні  прояви та особливості лімфобластного та мієлобластного гострого лейкозу у дітей; 

критерії лабораторної діагностики гострих лейкозів; 

основні принципи терапії гострих лейкозів та їх ускладнень.  

Вміти: 
поставити діагноз згідно класифікації; 

провести диференційну діагностику між різними формами гострих лейкозів, та іншими 

патологічними станами, які мають подібну клінічну симптоматику; 

скласти план лікування гострих лімфо та мієлобластних лейкозів на різних етапах розвитку 

лейкозного процесу. 

III. МАТЕРІАЛИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Ш.І. ЗМІСТ ТЕМИ 
Лейкоз - пухлинний процес з первинним ураженням кісткового мозку та наступним 

його розповсюдженням не тільки по органам кровотворення , але в інші органи та системи 

(ЦНС, статеві органи, легені, серце, нирки, очі, шкіру). 

Етіологія та патогенез. Причини виникнення лейкозу залишаються до кінця 

невідомими. Лейкемогенез має мультифакторне походження. Зовнішні фактори взаємодіють з 

конституціональною або генетичною схильністю. 

До екзогенних факторів виникнення лейкозу у дітей відносять: віруси (ретровіруси, 

герпесвіруси, Епштейна-Барра та інші), хімічні речовини (бензол, індол, жирні кислоти, 

пестициди, фарби, тощо), лікарські препарати (левоміцетин, цитостатики, нестероїдні 

протизапальні препарати, сульфаніламіди та інші), іонізуюче та електромагнітне 

випромінювання. 

Ендогенними факторами є: природжені імунодефіциті стани (синдром Брутона, Луі-

Бар, Віскот-Олдрича), хромосомні мутації (хвороба Дауна, анемія Фанконі та інші генетичні 

синдроми), обмінні порушення. 

В основі патогенетичного механізму лежить дисбаланс процесів проліферації та 

диференціювання стовбурових кровотворних клітин. Загальноприйнятою на сучасному етапі є 

клонова теорія розвитку лейкозного процесу - первинна мутація виникає тільки в одній 

оначальній клітині кровотворення, яка втрачає здібність до нормального визрівання та 
Р
°ференціювання.   В   подальшому   за   законами   пухлинної   прогресії  розвивається   клон 

мутантних клітин в інших органах та системах. Класифікація гострих лейкозів. 

Згідно сучасній схемі кровотворення виділяють: 

гострі лейкози, морфологічним субстратом яких є клітини-попередники 2, 3 та 4 класів; 

хронічні лейкози - субстратом пухлини є дозріваючі та зрілі клітини (5 та 6 класи). 

Міжнародна класифікація гострих лейкозів (РАВ - франко-америко-британського 

співробітництва з лейкемії, 1976) основана на морфологічних критеріях бластних клітин та 

виділяє дві групи: 



Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) - субтипи : ІЛ, Ь2, ЬЗ. 

Гострий мієлобластний лейкоз (ГМЛ) - субтипи: 

М0 - недиференційований 

М1 - мієлобластний малодиференційований 

М2 - мієлобластний диференційований 

МЗ - промієлоцитарний 

М4 - мієломоноцитарний 

М5 - монобластний 

М6 - еритромієлоз 

М7 - мегакаріобластний 

Імунологічні особливості бластних клітин доповнюють РАВ- класифікацію, до якої 

відносять - пре-Т, Т-, пре-В, В- та 0 -клітинні варіанти. 

Цитохімічні реакції з бластними клітинами дозволяють встановити різні форми 

гострих лейкозів. 

Табл. 2.1.Цитохімічні ознаки ГЛЛ та ГМЛ 

Ознака ГЛЛ ГМЛ 

ШИК-реакція на глікоген Позитивна Негативна 

Реакція на пероксидазу Негативна Позитивна 

Реакція на ліпіди Негативна Позитивна 

т-Дезоксинуклеотидилтрансфераза Часто Вкрай рідко 

Виділяють початкову стадію хвороби, розпалу, ремісії (клінічної та клініко-

гематологічної), рецидиву (кістково-мозкового та позакістково-мозкового), термінальну або 

видужання. 

Клінічні критерії розгорнутої стадії гострого лейкозу:  

анемічний синдром; 

загально-інтоксикаційний    синдром    (пов'язаний    з    розпадом    лейкозних    

клітин    та надходженням в кровоток продуктів розпаду і метаболізму): анорексія, 

роздратованість, 

сонливість, лихоманка неправильного типу; головний біль; 

геморагічний синдром (петехії, крововиливи в шкіру та слизові оболонки, кровотечі 

зі слизових оболонок, носові, ясенні, маткові, ниркові та інші); 

лімфопроліферативний синдром: периферичні лімфовузли збільшені в середньому до 5 см, 

рухомі, безболісні, не спаяні, помірної щільності; збільшення печінки та селезінки); 

симптомокомплекс специфічного ураження слизових оболонок та шкіри: гіпертрофія 

ясен, стоматит, виразкова-некротична ангіна, виразки та ерозії слизової травного каналу. 

Лейкеміди - множинні або поодинокі щільні утворення від 0,2 до 2 см жовтуватого кольору, 

нерухомі, виступаючі над поверхнею шкіри, частіше на волосистій  частині Голови, в області 

грудної клітини і тазу; 

кістково-суглобовий синдром: осалгії, артралгії, артрити, локальний біль при 

постукуванні І кісткам, рентгенологічна картина — остеопороз, вогнища деструкції, 

відшаровування окістя; ураження внутрішніх органів (серцево-судинної, дихальної, травної   

та інших систем статевих органів); синдром ураження нервової системи (див. табл. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2.2. Синдроми ураження нервової системи при гострому лейкозі                            



Менінгеальна форма Енцефалітична         і 

менінгоенцефалітич 

на форма 

Діенцефальна форма Інші форми                   

1 Головний біль. 

2.Нудота. 

3.Блювання. 

4.Симптоми 

подразнення 

мозкових оболонок. 

5 .Ліквор-плеоцитоз, 

клітинно-білкова 

дисоціація. 

6.Застійні диски 

зорових нервів. 

7.На  рентгенограмі: 

підвищення 

внутрішньочерепног 

о тиску. 

1.Ознаки ураження 

мозкових оболонок 

та вогнищева 

симптоматика 

ушкодження ядер і 

черепно-мозкових 

нервів. 

2.Мозочкові 

симптоми. 

3.Судоми. 

4.Парези і паралічі. 

5.Порушення слуху, 

мови. 

6.Порушення 

свідомості. 

7.На КТ і ЯМР 

проліферати 

пухлинних клітин. 

1. Порушення 

терморегуляції. 

2.Порушення апетиту. 

3. Нейроендокринні 

порушення (ожиріння, 

нецукровий діабет, 

синдром Іценко- 

Кушинга). 

4.Вегетативно- 

вісцеральний 

судинний синдром 

(аритмії, гіпертонічні 

кризи, мігрень, 

приступи ядухи, тахі-та 

брадіпное). 

5.Приступоподібні 

болі в животі, 

імперативні позиви на 

дефекацію, посилення 

перистальтики, 

відрижки, ікавка. 

1.Мієлітична.                

2.Менінгоенцефало

мі II єлітична.                        

З.Енцефаломієтична.    

4.Полірадикулоневр

и 1;                                

5. Епідурит. 

 

Лабораторні критерії діагностики розгорнутої стадії гострого лейкозу: 

Гемограма:  
 анемия гіпорегенераторна, нормохромна різного ступеню тяжкості; 

 тромбоцитопенія;  

 лейкоцитоз, можливи лейкопенія або нормальний рівень лейкоцитів; 

 нейтропенія; 

 лімфоцитоз; 

 наявність бластних клітин  (лімфо  або  мієлобластів) та зрілих  клітин за відсутність 

проміжних форм (лейкемічне провалля); 

 прискорена ШОЕ. 

Картина крові неоднакова при різних формах гострого лейкозу і суттєві змінюється 

під впливом цитостатичної терапії. 

Мієлограма - різке зменшення або відсутність клітин еритроїдного нейтрофільного 

та тромбоцитарного ростків кісткового мозку. Переважна або тотальна бластна інфільтрація  

кісткового мозку. 

Діагностичним критерієм гострого лейкозу є наявність 25% та більше бластни клітин в 

пунктаті кісткового мозку. 

Обов'язковими обстеженнями, крім мієлограми, є цитологічні, цитохімічні, итологічні,    

мітогенетичні молекулярногенетичні дослідження бластних клітин кісткового мозку та 

периферичної крові. 

Перед початком лікування обов'язковим є проведення загального клінічного аналізу і   

коагулограми,  визначення  показників  функції печінки та нирок, дослідження на 

наявність вірусів гепатіту В, С, герпесу, цитомегаловірусу та бактеріологічні обстеження. 

 

 

Клініко-лабораторні критерії повної клініко-гематологічної ремісії:  

 відсутність синдромів хвороби;  



 нормалізація гемограми з мінімальними показниками гемоглобіну 120 г/л, тромбоцитів 

160 г/л, гранулоцитів 1,5 г/л;  

 відсутність бластних клітин у гемограмі; 

 нормальний клітинний склад кісткового мозку: відновлення еритроцитарного, 

гранулоцитарного ростків та мегакаріоцитопоезу, бластних клітин не більше 5%. 

 

Ознаки ГЛЛ Т-, В-, О варіантів (за імунологічною класифікацією): 

1. Т-варіант (співпадає з Ьі, \-г типами ГЛЛ): 

- збільшення    периферичних,    вісцеральних   лімфовузлів   та тимусу, ураження 

мозкових оболонок; 

- гемограма - анемія, бластемія, лейкоцитоз. 

Ремісія наступає відносно швидко, але не тривала. 

2.В-варіант (співпадає з Ь3 типом ГЛЛ): 

виражена інтоксикація, лімфопроліферативній, геморагічний синдроми, гепатоспленомегалія; 

нейролейкоз, орхіт, оофорит. 

- гемограма - гіперлейкоцитоз, анемія, тромбоцитопенія. 

Перебіг захворювання найбільш важкий. 

3. О-варіант: 

- осалгії,   лімфопроліферативний  та  геморагічний   синдроми помірно виражені; 

- гемограма;  

- помірна   анемія,   лейкопенія   або   нормальна кількість лейкоцитів, тромбоцитопенія 

 

Характеризується високою чутливістю до терапії. 

 

Диференційна діагностика гострого лейкозу представлена в таблицях 2.3 а 2.4. 

Лейкопенія Зрідка Часта 

Гранулоцитопенія Виразна Виразна 

Тромбоцитопенія Різного ступеню 

 

Табл.2.4. Диференціальна діагностика гострого лейкозу 

 

Ознака Лейкоз Лейкем 

оїдні 

реакції 

Інфекці 

йний 

монону 

клеоз 

Гострий 

токсопл 

азмоз 

Тромбо 

цитопен 

ічна 

пурпура 

Апласти 

чна 

анемія 

Ієрси-

ніоз 

Ревма-

ідний 

артриї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Початок Гострий Клініка 

залежи ть     

від 

основно го 

захворю 

вання 

Гострий Гострий Не поміт 

ний 

Не поміт 

ний 

Гострий Посту 

вий 

Інтокси 

кація 

Вираже на Немає Вираже на Вираже на Немає Може 

бути 

Вираже 

на 

Помірі 

Лихома 

нка 

Майже 

завжди 

Немає Вираже на Завжди Немає Часто Завжди Майже 

завжди 
Лімфаде 

нопатія 

Завжди 

 

 

Може 

бути 

Обов'яз 

кова 

Вираже 

на 

Немає 

 

 

Може 

бути 

Вираже 

на 

Обов'яз 

кова 



Сплено 

мегалія 

Вираже на Може бути Майже 

завжди 

Може бути Немає Немає Може 

бути 

Може 

бути 

Гепатом 

єгалія 

Може бути Немає Може бути Може бути Немає Немає Може 

бути 

Може 

бути 

Болі     в 

сугло- 

бах 

Можуть 

бути 

Немає 

 

 

Можуть 

бути 

Часто 

 

 

Немає 

 

 

Немає 

 

 

Рідко 

 

 

Завжди 

 

 

Болі     в 

кістках 

Часто Немає Можуть 

бути 

Часто Немає Немає Можуть 

бути 

Немає 

Кровото 

чивість 

Майже 

завжди 

Немає Немає Може бути Завжди Може 

бути 

Може 

бути 

Немає 

                                                                              Аналіз крові: 
Анемія Завжди Немає Може бути Може бути Часто Завжди Може 

бути 

Може 

бути 

Тромбо 

цитопе-

нія 

Часто Немає Може бути Може бути Завжди Завжди Може 

бути 

Може 

бути 

Лейко-

цитоз 

Може бути Завжди Завжди Майже 

завжди 

Немає Немає Майже 

завжди 

Може 

бути 

Лейко-

цитопенія 

Може бути Немає Немає В пізній 

стадії 

Немає Завжди Немає Немає 

Норма-

льний 

рівень 

лейкоци- 

тів 

Може бути Немає Немає Немає Часто Немає Може 

бути 

Може 

бути 

Нейтрон- 

пенія 

Може 

бути 

Може 

бути 

Може 

бути 

Може 

бути 

Немає Завжди Немає 

 

Немає 

Нейтро Може Може бути Немає Немає Немає Немає Завжди Завжди 

І фільоз    

1 Лімфо- 

При 

лімфобл 

астному 

лейкозі 

Може бути 

 

 

Часто 

 

 

Відносн ий 

лімфоци 

тоз 

Немає 

 

 

Може 

бути 

 

 

Немає Немає 

Лейкемі 

чне 

провалл я 

При 

гострому 

лімфобл 

астному 

лейкозі 

Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає 

Атипіч-ні 

монону 

клеари 

Немає Можуть 

бути 

Завжди Немає Немає Немає Немає Немає 

ШОЕ Підвищ єна 

значно 

Підвищ єна 

 

 

Підвищ єна 

 

 

Підвищ єна   

або 

не змінена 

Не 

підвище 

на 

Підвищ 

єна 

значно 

Підвищ 

єна 

 

 

Підвищ 

єна 

 

 

 

 

Мієлограма 

: 



ластна 

плазія 

Завжди Немає Немає Немає Немає Немає Немає Немає 

Пригніч 

ення 

кровотв 

орення 

Часто Може 

бути 

Немає Немає Може 

бути 

Завжди Немає Немає 

Специ- 

фічні 

тести 

 

 

 

 

 

Визна- 

чення  

КЬ- 

хромосо- 

ми 

 Реакція 

Пауля- 

Бунеля 

позитив- 

на 

РСК з токсопл 

азменни м 

антиге- 

ном більш 

1:100;  

збільшені 

специфічні 

імуноглобу-

ліни 

 Пригні- 

чення 

крово- 

творення 

-МОНО, 

або 

панцито- 

пенія 

Підвище-

ний 

титрспе-

цифічних 

антитіл 

Виявляє- 

ться 

Ревмато- 

ідний 

фактор, 

"вовча- 

кові" 

клітини 

 

Гострий лейкоз необхідно також диференціювати з: хронічним мієлолейкозом, для 

якого характерні тривалий субклінічний ереоіг, відсутність скарг, спленомегалія, в 

гемограмі - високий лейкоцитоз, Дсутність лейкемічного провалля; нейробластомою, для 

якої характерне ураження нирок, підвищен; екскреція катехоламінів з сечею, відсутність 

позитивних цитохімічних реакцій які типові для бластних клітин; хворобою Летерера-Зіве 

(дитяча форма гістиоцитозу) та хворобоі накопичення Гоше, відмінною особливістю яких є 

наявність в кістковому мозк' гігантських ретикулярних клітин. 

Еталони діагнозу: 

1.Гострий лімфобластний лейкоз, Т клітинний варіант, Ь2] перший гостри! період, стадія 

розпалу. 

2.Гострий промієлоцитарний лейкоз (МЗ), рецидив, нейролейко: термінальна стадія. 

Особливості гострої лейкемії у дітей із зон підвищеної радіації:  

- переважно хворіють діти раннього віку та підлітки; 

- частіше мієлоїдні форми; 

- зв'язок по НЬА з 15 локусом; 

- можлива відсутність лімфопроліферативного синдрому (відсутні збільшення лімфатичних 

вузлів, печінки, селезінки); 

- в   гемограмі  (окрім  типових  змін):  лейкопенія,  зсув  формули   правор (дегенеративні 

зміни кліток: гіперсегментація нейтрофілів, додаткові тільця).  

Основні   принципи   лікування   гострих   лейкозів.   Головна   мета максимальна 

санація організму дитини від клітин лейкемічного клону (величині якого сягає 10
12

 клітин), 

що досягається за допомогою: 

Послідовного проведення інтенсивної поліхіміотерапії – індукції ремісії консолідації,   

підтримання  ремісії або  її ре індукції курсів ранньої та пізньої інтенсифікації (терапія 

проводиться безперервно 2-3 роки). 

Циклічного    застосування    поліхіміотерапії    з    урахування» особливостей 

кінетики лейкозної клітини (на стадії премітоз) "О2",   мітозу   "М",   спокою   "Оо",   

пресинтетичній  фазі   "Сі" синтезу ДНК "5"). 

Індивідуалізації  лікування   з   урахуванням   віку,   соматичноп статусу, супутніх 

факторів, групи ризику. 

Профілактики   та  терапії  ускладнень,   викликаних   як   самиїіі  

лейкозним процесом, так і його лікуванням. 

Симптоматичної терапії 

Принципи терапії ГЛЛ. На сучасному етапі лікування ГЛЛ проводиться н основі 

німецької програми АІХ-ВРМ-90 (Берлін-Франкфурт-Мюнстер). При виборі протоколу 



лікування необхідно визначити групу ризику, яка визначається у хворо: у відповідності до 

прогностичних факторів. Важливими для прогнозу факторами вік хворого, об'єм  пухлинної 

маси (за початковим рівнем лейкоцитів крові), наявність прогностично несприятливих 

цитогенетичних аномалій 1(9;22) і 1(4; 11) та
! 
їх молекулярно-генетичних еквівалентів, а також 

характер відповіді на ініціальне; лікування (кліренс лейкемічних клітин з периферичної крові 

та кісткового мозку на перших етапах виконання протокольної хіміотерапії). За комбінацією 

цих факторів зняють три основні прогностичні групи - низького, середнього і високого 

ризику  

В республіканському гематологічному центрі м. Києва на основі німецької програми 

лікування ГЛЛ розроблені та впроваджуються схеми лікування лейкозів, які адаптовані до 

місцевих умов (див.схеми протоколів лікування в додатках), надані нам Головним дитячим 

гематологом МОЗ України, к.м.н. Донською С.Б. Загальний план лікування ГЛЛ 

представлений у табл. 2.6. 

 

Табл.2.6. Загальний лікувальний план для дітей з ГЛЛ 

ГНР ГСР Протокол І Протокол М Протокол II Підтримуюча 

терапія 

ГВР Протокол І НК-блоки Протокол II Підтримуюча 

терапія 

 

Лікувальний протокол складається з індукції - Протокол І та Г; консолідації -

Протокол М або тМ (останній у 2 варіантах в залежності від дози метотрексату- 1 г/м
2
 або 2 

г/м ) та реіндукції - Протокол II і Протокол ПІ (за основу лікувального протоколу прийняті 

оригінальний протокол АІХ-ВРМ-2000, АІХ ІС-ВРМ-2002 і модифікація оригінального 

протоколу АІХ-ВРМ-95. 

Лікування   пацієнтів   групи   високого   ризику  передбачає   виконання   інтенсивних 

елементів (блоків) хіміотерапії для консолідації та реіндукції ремісії (блоки НК.1, НК2 і НК.З - 

этапом 3  або 6  блоків у залежності  від варіанту протокольної схеми).  Обов'язковим  

елементом  лікувального  протоколу  є   підтримуюча терапія   із   застосуванням   оральних 

Цитостатиків. З моменту початку лікування і до закінчення інтенсивної фази терапії хворі  

отримують   профілактичні   (або   лікувальні   у   випадку   ініціального   ураження   ЦНС)  
нт

ратекальні   (У   спиномозковий   канал)   введення   хіміопрепаратів.   Загальний   період 

ютерапії першої лінії становить при неВ-зрілоклітинному лімфобластному лейкозі 2 роки з 

моменту н початку. 

Деяким групам пацієнтів (при Т-клітинному лейкозі, при нейролейкемії, а також при 

використанні 1г метотрексату у Протоколі М) проводиться профілактичне/терапевтичне 

опромінення головного мозку у дозах 12-24 Гр. Досягнення ремісії контролюється за 

допомогою регулярних пункцій кісткового мозку, вивчення картини ліквору в динаміці, 

оцінки клінічних проявів. При ліквідації усіх проявів лімфопроліферативного синдрому, 

відсутності лейкемічних клітин у лікворі та при наявності < 5% бластних клітин у пунктаті 

кісткового мозку констатується клініко-гематологічна ремісія захворювання. 

У пацієнтів з несприятливим прогнозом (наявність несприятливих хромосомних 

аномалій, комбінація ряду прогностично загрозливих факторів і погана відповідь на 

стандартний обсяг хіміотерапії) показано проведення алогенної трансплантації кісткового 

мозку в фазі першої ремісії захворювання. 

Лікування рецидиву гострого лімфобластного лейкозу (неВ-зрілоклітинного) 

здійснюється у залежності від прогностичних характеристик рецидиву (час його виникнення, 

імунофенотип, локалізація) і може включати тільки поліхіміотерапевтичннй протокол, або 

його комбінацію з ауто- чи аллотрансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин у другій 



ремісії захворювання. Компонентами хіміотерапевтичного протоколу є блоки Р1, Р2, КЛ і К.2, а 

також Протокол И-Ша (див схеми протоколів лікування в додатках) 

Лікування В-зрілоклітинного гострого лімфобластного лейкозу (морфологічний 

варіант ЬЗ) проводиться ідентично лікуванню  IV стадії неходжкінської В-зрілоклітинної 

лімфоми. 

Профілактика та терапія нейролейкозу при ГЛЛ передбачена при проведенні 

протокольного лікування. Пацієнти усіх груп ризику з метою профілактики уражень ЦНС 

отримують інтратекально 2 введення метотрексату в наступних дозах: дітям менше року - 6 

мг, 1-2 роки - 8 мг, 2-3 роки - 10 мг, старше 3 років - 12 мг. Дітям з ГСР та ГВР окрім цього 

проводять опромінення головного мозку в дозі 12 Гр (дітям до 1 року протипоказано). 

При наявності уражень ЦНС здійснюють ще дві додаткові люмбальні пункції. Цим 

дітям окрім метотрексату в указаних вище дозах вводиться цитозар 16-30 мг та преднізолон 

4-10 мг в залежності від віку. Терапевтичне! опромінення головного мозку здійснюється 

в дозах 18-24 Гр відповідно віку. 

Підтримуюча  терапія   призначається   через   2  тижні   після   закінчення протоколу 

2 і продовжується до 24 місяців (щоденно 6-меркаптопурин 50 мг/м2І та метотрексат 20 

мг/м2 один раз на тиждень під контролем кількості лейкоцитів 

та лімфоцитів периферичної крові).  

Особливості лікування гострих мієлобластних лейкозів: 
не вживається М-протокол, який включає високі дози метотрексату в/в та спинномозковий 

канал; не використовуються кортикостероїди; до   схем   індукційної   та   консолідаційної   

терапії   включені   препарати, ефективні   для   мієлоїдного  типу   лейкемічної  пухлини:   

цитозар   (75-10 мг/м
2
/добу циклами по 4 дні № 6-7), адріаміцин або рубоміцин (30 мг/м

2
/добу 

1 раз в 7 днів № 4-5), вінкристин (1,5 мг/м
2
/добу 1 раз в 7 днів № 4), 6

і  

тіогуанін (60 мг/м
2
 43 дні). 

Препарати вибору - випизид (етопозид) 150 мг/м
2
 № 2, мітоксантро" 

(новантрон) 10 мг/м
2
 № 5 фазі інтенсифікації ефективні високі дози цитозару 3 гр/м2 в/в кожні 

12 пин № 3 та випизид 125 мг/м2 кожен 2-й та 5-й дні.  

Профілактика нейролейкозу при ГМЛ - інтратекальне введення цитозару мг одноразово 

кожні 2 тижні протягом курсу інтенсифікації та краніальне омінення сумарно 18 Гр. Після 

закінчення терапії трансплантація алогенного 

кісткового мозку.  

Підтримувальна терапія протягом 2-х років: 6-тіогуанін (60 мг/м") циклами по 4 дні 

щомісяця, цитозар (75 мг/м2) 1 раз на 2 місяці, адріаміцин (ЗО мг/м2). Групи хіміопрепаратів 

(цитостатиків), які входять до схем лікування. 

I. Антиметаболіти: 

аналоги фолієвої кислоти (метотрексат 1 г/м2 поверхні тіла); 

- аналоги піримідину (цитозин арабінозид 75 мг/м2); 

аналоги пурину (6 -меркаптопурин 25 мг/м", 6-тіогуанін 60 мг/м") 

II. Алкілюючі агенти - циклофосфан (1 г/м2) 

ІІІ. Природні продукти: 

алкалоїди рослин (вінкристин 1,5 мг/м");  

антрациклінові антибіотики (рубоміцин та адріаміцин 30 мг/м2);  

Ь-аспарагіназа (ферментно-активний препарат) 5000-10000 од/м2.  

IV. Змішані агенти:  

похідні сечовини (гідроксисечовина, 30-50 мг/кг, ВСЖІ 50-100 мг/м2);    

похідні метилгідразину.  

V. Кортикостероїдні препарати:  

преднізолон 60 мг/м";  

дексаметазон 10 мг/м2  

Кожен хіміопрепарат діє на різні фази метотичного циклу клітини.     

Фаза "М" - циклофосфан;  



"Со" - преднізолон;  

"Оі,5" - рубоміцин, адріаміцин, метотрексат;  

"З"-Ь-аспарагіназа, вінкристин, цитозар, 6-меркаптопурин;       

 "8,С2" - Ь-аспарагіназа, цитозар, вінкристин, 6-меркаптопурин.  

Побічні дії лікування хіміопрепаратами. 

Кортикостероїди - призводять до синдрому Кушинга, цукрового діабету, гіпертонії, 

гастроінтестинальних виразок, міопатії, остеопорозу, психічних зрушень. 6-меркаптопурин   та   

6-тіогуанін   викликають   мієлосупресію,   нудоту, олювання, діарею, ураження печінки, 

стоматит. 

Ь-аспарагіназа  спричиняє   алергічні   реакції  від  легкого   почервоніння кіри до 

тяжкого бронхоспазму та анафілактичного шоку, зрушення у системі Ртання     крові     з     

кровотечами     та     тромботичними     ускладненнями, атотоксичність, порушення функції 

підшлункової залози, енцефалопатії. 

оінкристин веде до периферичної нейропатії, мієлосупресії, викликає біль Ралпчного 

характеру, церебральні судоми, закріп, випадіння волосся, ка   вання Даунорубіцином 

(рубоміцином, адріаміцином) ускладнюється РДіомюпатією,    кістково-мозковою    супресією,    

флебітами,    стоматитами, випадщням волосся. 

Циклофосфан викликає мієлосупресію, геморагічний цистіт, нудоту, блювання,     

стоматит,     випадіння     волосся,     канцерогенність,     порушення  

сперматогенезу. 

Метотрексат має нефротоксичну та гепатотоксичну дію, веде до розвитку дерматиту, 

стоматиту, енцефалопатії, порушення зору, мальабсорбції, кістково-мозкової супресії. 

Цитозин-арабінозид (цитозар) викликає кістково-мозкову супресію, стоматит, ентерит, 

некроз стінки кишечнику, еритему, міалгію, біль у кістках та суглобах. 

Опромінення головного мозку спричиняє головний біль, функціональні розлади, 

променевий енцефаліт, ризик виникнення вторинних пухлин мозку.  

Нове в сучасному лікуванні: 
інтенсифікаційна поліхіміотерапія; 

синхронізуюча терапія (доведення лейкозних клітин до єдиної функційної стадії 

мітотичного циклу, що дозволяє впливати на них у фазі найбільш чутливої до 

протилейкозних препаратів); 

трансплантація стовбурових клітин; 

використання сандоглобулінів, інтраглобуліну, імуноглобуліну (профілактика та лікування 

інфекційних ускладнень); 

адекватне   інфузійне   забезпечення   рідиною   в   об'ємі   2,5   л/м
2
/добу   для 

зменшення токсичного синдрому; 

проведення профілактики нейролейкозу з першого протоколу; 

гемокомпонентна терапія (відмиті еритроцити, концентрати тромбоцитів для стабілізації 

показників гемоглобіну та тромбоцитів); 

лікування супутньої патології (екстракорпоральне  введення ростових факторів 

гранулоцитарних, гранулоцитарномакрофагальних, еритропоетину, лейкоцито- і 

плазмаферез). 

З метою раннього виявлення ознак лейкемії серед дитячого населення  

виділяють групи ризику:  

Це діти з: 

лихоманкою нез'ясованого походження, підвищеною пітливістю;  

геморагічними   проявами   на   шкірі   та   слизових   оболонках,   ясеннинш, носовими 

кровотечами; 

повторними афтозними стоматитами;  

некротизуючою ангіною;  

лімфаденопатією; 

гепатоспленомегалією; 



швидкою втратою маси більше як 6%; 

осалгіями, артралгіями, спонтанними переломами; 

з відхиленнями в гемограмі (анемія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз). 

В разі виявлення вищевказаної патології диспансерний нагляд проводиться 

протягом року з регулярним клінічним обстеженням, обов'язковим підрахунком гемограми 

та іншими необхідними дослідженнями.  

Диспансерний нагляд: 
1 .Безпреривний нагляд педіатра і гематолога на весь період лікування (не менше 2 років). 

Загальний аналіз крові 1 раз на тиждень, мієлограма перед і 

після кожного курсу реіндукційної терапії. В разі необхідності інструментальні та біохімічні 

дослідження; огляд вузьких спеціалістів. 

2.Дієта повноцінна, збагачена вітамінами та мінералами. 

З.Не показана зміна кліматичних умов. 

4.Оберігання від фізичних навантажень, психічних травм, переохолодження. 

5.Індивідуальний графік шкільних занять. 

6.Протипоказано проведення щеплень. 

7.Протипоказані фізіотерапевтичні методи та електролікування. 

8.Обмежене застосування лікарських препаратів. 

 

ІІІ. 2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1.Медицина дитинства /За ред. П.С.Мощича. -К.: Здоров'я, 1998. -Т.З. -С.644-664. 

2.Дитячі хвороби /За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. - К. Здоров'я, 1999. -С 561-570. 

З.Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник; 2-е изд. - Харьков, Фолио, 2002. -С. 805-835. 

Додаткова: 

1.Гематологические болезни у детей. / Под ред. М.П.Павловой. - Мн.: Выш.шк., 1996.-С. 237-

391. 

2.Гематология детского возраста. Руководство для врачей /Под ред. Н.А.Алексеева. -

СПб.:Гиппократ, 1998. - С.373-427. 

3.Руководство по гематологии / Под ред. А.И.Воробьева.- М.:Медицина, 1985.-С.157-234. 

 

 

Ш.З. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ А. Питання для самоконтролю 

1.Які сучасні погляди на етіологію та патогенез гострих лейкозів дітей?      

2.Назвіть класифікацію гострих лейкозів. 

З.Які основні клінічні синдроми гострих лейкозів у дітей ?. 

4.Перерахуйте критерії лабораторної діагностики лейкозів. 

5.Чим відрізняється перебіг, клінічна та лабораторна діагностика ГЛЛ та ГМЛ? 

6.Проведіть диференціальну діагностику різних варіантів лейкозу та хвороб, які мають східні 

ознаки. 

7.Дайте визначення стадій лейкозного процесу та назвіть їх клініко-лабораторні особливості. 

8.Які принципи терапії гострих лімфобластних лейкозів? 

8.В чому полягають особливості терапії гострих мієлобластних лейкозів? 

9.Що нове в сучасному лікуванні гострих лейкозів?  

10. Особливості диспансерного спостереження дітей з гострим лейкозом? 

11. Які діти входять до групи ризику по розвитку гострого лейкозу? 

 

 

 

 

Б. Тести для самоконтролю 



1- До гематолога звернулася мати дівчинки 2-х років, у якої протягом останніх   3-х   тижнів   

відмічалась   анорексія,   млявість,   неспокійний   сон, підвищення температури без причини до 

38-38,5°С. Дівчинка схудла, помітно 3 лідла, тиждень тому на кінцівках з'явилась геморагічна 

висипка, періодичні- Ровотечі з носу. При огляді: стан важкий, знижене харчування, виражена 

блідість шкіри та слизових оболонок, інтоксикація, геморагічний синдром, лімфаденопатія за 

змішаним типом, печінка нижче краю реберної дуги на 2, селезінка - на 2,5 см. В аналізі крові: 

гемоглобін 80 г/л, еритроцити 3,4x10 ~/л, кол.пок. - 0,85, тромбоцити - 100х109/л, лейкоцити 

4,0x10%, є - 2%, п - 2%, с - 18%, лф - 70%, мон - 3%, мієлобласти - 5%, ШОЕ - 40 мм/год.  

 

Назвіть ваш попередній діагноз:  

А. Тромбоцитопенічна пурпура 

В. Геморагічний васкуліт  

С. Хронічний мієлолейкоз  

Б. Гострий лімфобластний лейкоз 

Е.  Гострий мієлобластний лейкоз 

 

2.У хворого 7 років, який знаходиться на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу 

інфекційного мононуклеозу погіршився загальний стан. Наросла блідість шкіри та слизових 

оболонок, з'явились екстравазати на гомілках. В аналізі крові: гемоглобін 80 г/л, еритроцити 

3,Зх1012/л, кол.пок. - 0,86, лейкоцити - 20x10%, є - 2%, п - 2%, с - 18%, лф - 56%, мон - 10%, 

мононуклеари - 5%, лімфобласти - 7%, ШОЕ - 35 мм/год. Назвіть найбільш вірогідний діагноз:  

А. Сепсис 

В. Тромбоцитопенічна пурпура  

С. Хронічний мієлолейкоз  

Б. Гострий лімфобластний лейкоз  

Е. Гострий мієлобластний лейкозї 

 

З.У дівчинки 3-х років після відпочинку на березі моря протягом 2-х тижнів відмічається 

кровотеча з носу, періодичні підвищення температури до 38 °С. При огляді - стан середньої 

тяжкості, шкіра засмагла, слизові оболонки бліді, на ногах подеякі геморагії, відмічається 

генералізована лімфаденопатія та гепатоспленомегалія. Назвіть найбільш інформативне 

дослідження для постановки діагнозу:      

А. Загальний аналіз крові з визначенням тромбоцитів 

В. Коагулограма     

С Визначення адгезивної та агрегаційної функції тромбоцитів 

Б. Печінкові проби 

Е. Стернальна пункція з підрахунком мієлограми 

 

4.У дитини 8-ми років з гострим лімфобластним лейкозом після клініко-гематологічної ремісії 

протягом 2-х років виник рецидив лейкозу. Вкажіть основний метод лікування рецидиву 

гострого лімфобластного лейкозу. 

А. Курсова монохіміотерапія 

В. Глюкокортикоїдна терапія  

С Курсова реіндукційна поліхіміотерапія 

Б. Трансплантація кісткового мозку  

Е. Антибіотикотерапія  

 

 

В.Задача для самоконтролю 
У хлопчика 5 років, який перебував в зоні підвищеної радіації мати помітила 

блідість шкіри та слизових оболонок. У дитини знизився апетит, з'явилася млявість, 

підвищення температури до 38°С протягом останнього тижня. При об'єктивному 



обстеженні виявлено: стан дитини тяжкий, виражена інтоксикація, блідість шкіри та 

слизових оболонок, на спині та гомілках -екхімози, носова кровотеча з лівої ніздрі. 

Пальпуються лімфовузли шийної групи, помірної щільності, безболісні, розміром до 1,5-

2 см в діаметрі. Перкуторний звук легеневий, дихання везикулярне. Межі серця вікові. 

Аускультативно - тони серця послаблені, систолічний шум на лівих проекціях. Печінка на 3 

см, селезінка на 2 см нижче краю реберної дуги. В аналізі крові: гемоглобін 75 г/л, 

еритроцити 2,8х10
12

/л, лейкоцити 37x10%, тромбоцити 80х Ю
9
/л, п - 4%, є - 4%, с - 16%, лф - 

60%, мон - 2%, лімфобласти - 14%, ШОЕ -40мм/год.. В мієлограмі - бластна метаплазія 

(лімфобластів 84%). 

Завдання: 

1.Вкажіть попередній діагноз. 

2.Які допоміжні дослідження Вам необхідні для встановлення варіанту захворювання. 

3.Надайте першу допомогу при носовій кровотечі. 

Еталони відповідей: 

1.Гострий лімфобластний лейкоз, розгорнута стадія. 

2.Необхідно проведення цитохімічних та імунологічних реакцій з бластними клітинами 

периферичної крові та кісткового мозку. 

3.Голову повернути на бік та вниз, прижати ліву ніздрю до перенісся, прикласти холод на 

перенісся, провести передню тампонаду лівої ніздрі з гемостатичною губкою або 

амінокапроновою кислотою. 

Коди правильних відповідей:  

      1-Е,2-Б,3-Е,4-С.  
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   1. Актуальність теми. 

 

Цукровий діабет є однію з центральних проблем дитячої ендокринології. Поряд із досить 

високою захворюваністю на діабет відзначається її зростання в усьому світі, в тому числі серед 

дітей і підлітків. Крім того, цукровий діабет у дітей нерідко діагностується  при розвинутому 

гострому невідкладному стані. Знання причин розвитку, клінічної симптоматики, сучасних 

методів діагностики сприяє ранній діагностиці захворювання, дозволить надати своєчасну і 

кваліфіковану допомогу. 

Постійний прогрес у вивченні природи цукрового діабету та лікуванні дозволить знизити 

частоту специфічних ускладнень, покращити здоров’я та якість життя хворих на цю тяжку 

хронічну ендокринно-обмінну патологію. 

Усе зазначене підкреслює надзвичайну актуальність та значимість проблеми цукрового 

діабету та зумовлює необхідність її вивчення. 

 

   2. Конкретні цілі: 

- оволодіти технікою збирання ендокринологічного анамнезу; провести клінічне обстеження  

  дітей з ендокринною патологією, зокрема з цукровим діабетом. 

- знати механізм дії, роль інсуліну в регуляції всіх видів обміну речовин; 

- трактувати поняття абсолютної та відносної інсулінової недостатності; 

- знати особливості етіології та ведучих патогенетичних механізмів цукрового діабету типу 

1; 

-  засвоїти класифікацію цукрового діабету;  

- знати клінічні прояви цукрового діабету типу 1, особливості перебігу у дітей різних 

вікових 

  груп; 

- скласти діагностичний алгоритм та аналізувати результати лабораторно-інструментального 

  обстеження при цукровому діабеті типу 1 у дітей; 

- провести диференціальну діагностику цукрового діабету типу 1 у дітей; 

- за сукупністю даних анамнезу, клінічних та лабораторно-інструментальних досліджень,  

вміти  

  оцінити стан дитини, виявити провідні клінічні синдроми, установити та сформулювати  

  діагноз згідно класифікації. 

- засвоїти принципи лікування цукрового діабету типу 1; особливості інсулінотерапії у 

дітей;  

   критерії компенсації; 

- здійснити експрес-методи визначення вмісту глюкози та кетонових тіл в крові та сечі; 

  володіти технікою введення інсуліну; 

- засвоїти причини виникнення, клініку, діагностику, диференціальну діагностику гіпер- і 

  гіпоглікемічної коми та методи надання невідкладної допомоги; 

- володіти принципами організації профілактики цукрового діабету, коматозних станів, 

  хронічних ускладнень, диспансерного спостереження за дітьми, хворими на цукровий 

діабет, 

  контролю та самоконтролю захворювання. 

- демонструвати  володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та  

  принципами фахової субординації у педіатрії. 

 

    



3. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви 

попередніх 

      дисциплін 

Отримані навички 

1. Нормальна  

    анатомія 

Знання анатомічних особливостей підшлункової залози, 

острівцевого апарату. 

2. Гістологія Знання гістологічної будови тканини острівцевого апарату 

підшлункової залози. 

3. Біологія та  

    генетика 

Розуміння значення генетичних факторів у розвитку цукрового 

діабету типу 1 у дітей. 

4. Нормальна  

    фізіологія 

Знання особливостей ендокринної функції підшлункової залози  у 

дітей у фізіологічних умовах. Розуміння ролі інсуліну в організмі 

дитини, механізму дії, регуляції секреції; гомеостазу глюкози; 

регуляції основних фізіологічних процесів у дитячому організмі.  

5. Біохімія Знання біосинтезу, секреції інсуліну, метаболізму на периферії, 

транспорту  у крові, екскреції. Знання біологічної ролі білків, жирів, 

вуглеводів, ферментів в організмі дитини, методів їх визначення. 

Розуміння сутності процесів обміну речовин, їх регуляції, 

особливостей метаболізму у дітей; ролі печінки в обміні речовин. 

Знання хімічного складу крові, сечі. 

6. Патологічна  

    фізіологія 

Знання етіології та патогенезу клініко-метаболічних порушень при 

цукровому діабеті типу 1, компенсаторних механізмів при інсуліновій 

недостатності. Поняття про абсолютну та відносну інсулінову 

недостатність, глюконеогенез. Розуміння патофізіологічних механізмів 

розвитку передкоматозного та коматозних станів при цукровому 

діабеті типу 1 у дітей, хронічних ускладнень захворювання, патогенезу 

основних синдромів. Визначення ступеня важкості процесу, стадії 

компенсації, наявності та характеру ускладнень. 

6. Патологічна  

    анатомія 

Знання  морфологічних змін в острівцях Лангерганса підшлункової 

залози, інших органах і системах при цукровому діабеті типу 1 та його 

ускладненнях для розуміння функціональних змін при конкретній 

патології, розробки тактики лікування. 

7. Фармакологія Знання лікарських форм; механізмів дії, властивостей, шляхів 

уведення, розподілу, виділення, дозування препаратів та особливостей 

їх застосування при цукровому діабеті у дітей в залежності від 

тяжкості, стадії компенсації, віку дитини. Інсулінові препарати. 

8. Основи 

догляду  за дітьми 

Антропометричні вимірювання дітей; особливості організації 

догляду за дітьми з ендокринною патологією. 

9. Пропедевтика 

    педіатрії 

Знання анатомо-фізіологічних особливостей підшлункової залози у 

дітей різного віку, острівців Лангерганса;  семіотики основних 

порушень при цукровому діабеті типу 1. Володіння методикою 

збирання ендокринологічного анамнезу, обстеження дітей з 

ендокринною патологією, зокрема, хворих на цукровий діабет, 

оцінювання стану, визначення провідних клінічних синдромів, 

призначення лабораторно-інструментальних досліджень та  

інтерпретації результатів обслідування. 

10. Радіологія та 

радіаційна 

медицина 

Ознайомлення  з радіоімунологічними методами визначення  

гормонів, в тому числі, інсуліну.  

 

 



4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

 

1. Вирішити тести і задачі, представлені в методичних рекомендаціях. 

2. Провести диференціальну діагностику гіперглікемічної кетоацидотичної і гіпоглікемічної 

    коми у дітей. 

3. В чому полягає інтенсифікована схема інсулінотерапії в лікуванні цукрового діабету у  

    дітей? Виписати рецепт на інсулін для шприца-ручки –Protaphan HM. 

4. Скласти алгоритм діагностики і лікування гіпоглікемічної коми. 

5. Який режим інсулінотерапії призначити дитині 5 років (маса тіла 18 кг) із вперше 

    виявленим цукровим діабетом в стадії декомпенсації; рівень глікемії – 15 ммоль/л,  

    кетоацидоз відсутній? Виписати рецепт на простий інсулін. 

6. Яка добова доза інсуліну у дитини 7 років з масою тіла 25 кг, яка протягом 5 років хворіє 

    на цукровий діабет? 

7. Скласти схему інсулінотерапії при виведенні з гіперглікемічної кетоацидотичної коми у  

    дитини із вперше виявленим цукровим діабетом. 

8. Скільки г глюкози необхідно дати дитині з масою тіла 18 кг для проведення орального  

    глюкозотолерантного тесту? 

9. Чим зумовлений розвиток синдрому Моріака у дитини, що хворіє на цукровий діабет? 

10. В чому полягає система хлібних одиниць (ХО)  в харчуванні хворих на цукровий діабет? 

 

4. 1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття:   

 

Термін Визначення 

Цукровий діабет Захворювання обміну речовин різної етіології, яке 

характеризується хронічною гіперглікемією, що є наслідком 

порушення секреції, дії інсуліну, або обох цих факторів. 

Глікемія Рівень глюкози в крові. 

Гіперглікемія Підвищений рівень глюкози в крові. 

Глюкозурія Наявність глюкози в сечі. 

Кетонемія Рівень кетонових тіл в крові. 

Гіперкетонемія Підвищений рівень кетонових тіл в крові. 

Кетонурія Наявність кетонових тіл в сечі. 

Предіабет Схильність до цукрового діабету. 

Латентний 

діабет 

Прихована форма захворювання, коли класичні клініко-

лабораторні критерії діагностики відсутні. Можуть відзначатися 

«малі» симптоми (дерматит, гнійничкові, грибкові ураження шкіри 

тощо). 

Маніфестний 

(явний) діабет 

Характеризується класичними клінічними і лабораторними 

ознаками захворювання. 

Кетонові тіла Ацетон, ацетооцтова, бета-оксимасляна кислоти – проміжні 

продукти обміну жирів в процесі ліполізу. 

Ліполіз Розпад жирів. 

Кетоацидоз Зсув кислотно-лужного стану в бік ацидозу, зумовлений 

підвищенням рівня кетонових тіл в крові. 

Оральний 

глюкозотолерантний 

тест (ОГТТ) 

Проводиться в сумнівних випадках при наявності або відсутності 

характерної клініки і глікемії натще в капілярній крові в межах  

5,6-6,1 ммоль/л.  

Глікований 

гемоглобін (мінорна 

фракція – HbA1c) 

Гліковані протеїни- це білки з глюкозою, що приєднується до них 

неферментативним шляхом і є показниками стану вуглеводного 

обміну за останні 3 міс, враховуючи тривалість життя еритроцита. 

Гіперглікемія при цукровому діабеті сприяє підвищенню процесів 



неферментативного гліколювання білків гемоглобіну. 

С-пептид Зв’язуючий пептид між А і В-ланцюжками інсуліну; його рівень 

побічно свідчить про секрецію інсуліну. 

Глюконеогенез Утворення глюкози з невуглеводів – білків та жирів. 

Глікогеноліз Розпад глікогену до глюкози. 

Синдром 

Моріака 

Ускладнення цукрового діабету у дітей. Характеризується 

затримкою росту, надмірним відкладанням жиру за кушингоїдним 

типом, гепатомегалією; в пубертатному віці- затримкою статевого 

розвитку. Наявність діабетичних ангіопатій. 

Синдром 

Нобекура 

Ускладнення цукрового діабету у дітей. Відставання в рості і 

статевому розвитку, жирова інфільтрація печінки у дітей зі зниженою 

масою тіла; наявність діабетичних ангіопатій. 

Діабетичний 

рубеоз 

Рум’янець на щоках, вилицях, надбрівних дугах, підборідді, 

зумовлений парезом шкірних капілярів при декомпенсації цукрового 

діабету, особливо при кетозі. 

Контрінсулярні 

гормони 

Гормони, які здійснюють протилежну інсуліну дію на рівень 

глюкози в крові. 

Гіпоглікемія Стан, зумовлений низьким вмістом цукру в крові або швидким 

зниженням його концентрації. 

Хлібна одиниця 

(ХО) 

Еквівалент калорійності вуглеводів. Стандарт – 1 ХО містить 12 г 

вуглеводів (кусочок чорного хліба вагою 25 г). 

Ліподистрофія Ускладнення інсулінотерапії, яке характеризується атрофією або 

гіпертрофією підшкірно-жирової клітковини в місцях ін’єкцій 

інсуліну. 

Глікемічний 

індекс 

Підвищення глікемії після прийому їжі у % відношенні до 

подібного підйому після прийому чистої глюкози. Глюкоза 

використовується як стандарт, глікемічний індекс якої прийнятий за 

100%. 

Глюкометр Засіб для експрес-визначення глюкози крові. 

«Незахищені 

вуглеводи» 

Вуглеводні продукти, які мають незначну кількість харчових 

волокон, або вироби, що містять очищені вуглеводи. 

«Захищені 

вуглеводи» 

Вуглеводні продукти, які містять достатню кількість харчових 

волокон, засвоювання яких та глікемічний індекс значно нижчі. 

Діабетичні 

ангіопатії 

Генералізоване ураження кровоносних судин при цукровому 

діабеті, що поширюється як на дрібні судини (мікроангіопатії),  так і 

судини середнього та великого калібру (макроангіопатії). 

Діабетична 

нейропатія 

Це поєднання синдромів ураження нервової системи при 

цукровому діабеті. 

 

   

      4. 2.      Теоретичні питання до заняття:  

1. Визначення цукрового діабету. Поняття абсолютної та відносної інсулінової 

недостатності. 

2. Поширеність та захворюваність на цукровий діабет у дітей. 

3. Роль інсуліну в регуляції обміну речовин. 

4. Фактори ризику розвитку цукрового діабету типу 1 у дітей. 

5. Лабораторні методи діагностики цукрового діабету у дітей. 

6. Показання до проведення тесту толерантності до вуглеводів. 

7. Методика проведення орального глюкозотолерантного тесту у дітей, його інтерпретація. 

8. Етіологія та патогенез цукрового діабету І типу. 

9. Класифікація цукрового діабету. 

10. Клінічні прояви цукрового діабету І типу. 



11. Характерні клінічні прояви початкового періоду цукрового діабету у дітей. 

12. Особливості цукрового діабету у дітей. 

13. Особливості перебігу цукрового діабету у дітей раннього віку та в пубертатному періоді. 

14. Причини розвитку синдромів Моріака та Нобекура у дітей. 

15. Диференціальна діагностика цукрового діабету у дітей. 

16. Принципи дієтотерапії при цукровому діабеті типу 1 у дітей. 

17. Інсулінотерапія. Доза, режим, групи препаратів інсуліну. Метод «базисно-болюсної» 

терапії. 

18. Особливості лікування цукрового діабету у дітей молодшого віку та підлітків. 

19. Ускладнення інсулінотерапії. 

20. Критерії ефективності лікування ЦД 1 типу. 

21. Кетоацидоз та кетоацидотична кома у дітей. Клінічні та лабораторні критерії 

діагностики. Принципи лікування. 

22. Причини виникнення та клініко-лабораторні особливості гіперосмолярної та 

лактатацидотичної коми; особливості перебігу, невідкладна допомога та лікування їх. 

23. Гіпоглікемія та гіпоглікемічна кома у дітей. Причини виникнення, клініка, невідкладна 

допомога. 

24. Профілактика цукрового діабету типу 1 та його хронічних ускладнень у дітей. 

25. Організація диспансерного спостереження за дітьми, хворими на ЦД 1 типу. 

26. Основні принципи навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет. 

27. Перспективні методи лікування цукрового діабету. 

 

 

4. 3.   Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 

 

Студенти повинні:  1) провести клінічне обстеження дітей  з цукровим діабетом типу 1 

(опитування, огляд, об'єктивне обстеження); 2) вміти інтерпретувати отримані дані; визначати 

основні клінічні синдроми; установити попередній діагноз; 3)  розробити схему лабораторно-

інструментального обстеження дітей з цукровим діабетом типу 1; інтерпретувати результати; 4) 

на підставі даних анамнезу, скарг, об'єктивного та лабораторно-інструментального обстеження, 

проведення диференціальної діагностики обґрунтувати і сформулювати заключний клінічний 

діагноз згідно з класифікацією; 5) призначити і обґрунтувати лікування дітей з цукровим 

діабетом типу 1 з урахуванням ступеня тяжкості, стадії компенсації захворювання, ускладнень, 

вікових доз препаратів; 6) вирішувати ситуаційні задачі. 

 

Зміст теми. 

Цукровий діабет 

 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ – хронічне захворювання, зумовлене абсолютною або відносною 

недостатністю інсуліну, що призводить до порушення всіх видів обміну речовин. 

Цукровий діабет (ЦД) – захворювання обміну речовин різної етіології, яке 

характеризується хронічною гіперглікемією, що є наслідком порушення секреції,  дії 

інсуліну, або обох цих  факторів (За визначенням ВООЗ, 1999). 

Цукровий діабет не є єдиною в нозологічному відношенні патологією.  

Цукровий діабет являє собою гетерогенну групу різних патологій, що характеризуються 

етіологічними, патогенетичними і клінічними особливостями. 

Сучасні уявлення про ЦД як гетерогенний синдром, що включає різні нозологічні форми 

захворювання, відображені в новій етіологічній класифікації ЦД. 

В Україні налічується понад 5000 дітей, які страждають на цукровий діабет І типу. Щорічно на 

діабет захворює майже 800 дітей.. Поширеність інсулінозалежного цукрового діабету (ІЗЦД) серед дітей 

України становить 45 на 100000 дитячого населення. Захворювання найчастіше виникає в пубертатному 

періоді. 



Діти, хворі на ЦД,  складають близько 5% від загальної кількості хворих. Завдяки 

створеним регістрам цукрового діабету у дітей встановлено, що рівень захворюваності на ЦД 

типу1 відрізняється в різних країнах. 

Максимальна захворюваність (більше 20 на 100 000 на рік) спостерігається в 

Скандинавських країнах, Італії; середня захворюваність (7-19 на 100 000 на рік) зареєстрована в 

США, Новій Зеландії, Нідерландах, Іспанії. Низька (менше 7 на 100 000 на рік) в таких країнах, 

як Польща, Італія (крім Сардинії), Ізраїль. 

Мінімальна захворюваність (менше 3 на 100 000 на рік) відмічається в країнах Південно-

Східної Азії (Китай, Корея), Чілі, Мексиці (цит. за И.И.Дедов, Т.Л.Кураева, В.А.Петеркова, 

2007).  

 

Цукровий діабет типу 1                                                                          

Цукровий діабет визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я епідемією 

неінфекційного захворювання внаслідок масштабів і швидкості поширення по всій планеті. 

Близько 2-3% населення хворіє на ЦД.  
За даними Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України 

загальне число хворих, зареєстрованих в Україні на 1.01.2007 р. перевищує мільйон осіб, серед 

них 4590 дітей віком від 0 до 14 років та 3321 підлітків 15-18 років, що складає 67,9 на 100 000 

та 163,0 на 100 000 дитячого населення відповідно. Захворюваність серед дитячого населення в 

Україні на 2007 р. складала 11,4 на 100 000 дитячого населення. (М.Д.Тронько, О.В.Большова, 

2008). 

Рівень захворюваності на ЦД типу 1 розрізняється залежно від географічного положення 

країни, належності до певної етнічної групи (генетичного фактора), кліматичних умов, факторів 

зовнішнього середовища, зокрема, харчування, ступеня урбанізації. 

За останні десятиріччя дані епідеміологічних досліджень свідчать про зростання 

захворюваності на ЦД типу 1 у дітей, як в Україні, так і в усьому світі. 

Захворювання частіше виникає у дітей в період активного росту та статевого дозрівання. 

Пік захворюваності припадає на ранній пубертат, у дівчаток виявляється на 1-2 роки раніше, 

ніж у хлопчиків. Виникнення ЦД у дітей першого року життя трапляється рідко.  На долю 

хворих на ЦД дітей у віці до 3-х років припадає приблизно 0,3% від загального числа хворих 

дітей. Останнім часом відзначається зростання захворюваності серед дітей більш раннього 

віку. 

ЦД типу 1 – аутоімунне захворювання у генетично схильних осіб. В результаті 

тривалого багатоетапного аутоімунного процесу розвивається лімфоцитарний інсуліт, що 

призводить до деструкції β-клітин острівців і наступного розвитку абсолютної інсулінової 

недостатності. 

 

Класифікація цукрового діабету та споріднених категорій порушення толерантності до 

глюкози (ВООЗ, 1987) 

А. Клінічні класи. 

Цукровий діабет 

Інсулінзалежний цукровий діабет (ІЗЦД) – І тип; 

Інсулін незалежний цукровий діабет (ІНЦД) – ІІ тип: 

а) в осіб з нормальною масою тіла; 

б) в осіб з ожирінням. 

Цукровий діабет, пов'язаний з недостатнім харчуванням. 

Інші типи діабету, пов'язані з певними станами та синдромами: 

1) із захворюванням підшлункової залози; 

2) із хворобами гормональної етіології; 

3) спричинений лікарськими засобами або дією хімічних речовин; 

4) з аномаліями інсуліну та його рецепторів; 

5) із певними генетичними синдромами; 



6) зі змішаними станами. 

 Підвищена толерантність до глюкози: 

а) в осіб з нормальною масою тіла; 

б) в осіб з ожирінням. 

Цукровий діабет вагітних. 

Б. Класи статистичного ризику (особи з нормальною толерантністю до глюкози, проте зі значно 

збільшеним ризиком розвитку цукрового діабету). 

Попередні порушення толерантності до глюкози. 

Потенційні порушення толерантності до глюкози. 

ЦД І типу виникає в дитячому та підлітковому віці. Він характеризується гострим початком, 

схильністю до кетоацидозу, вираженою інсуліновою недостатністю і потребує обов'язкової 

інсулінотерапії. Цукровий діабет ІІ типу виникає здебільшого у дорослих та підлітків і часто 

поєднується з ожирінням. 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, діагноз цукрового діабету у дитини встановлюють на підставі: 

А. Наявності класичних симптомів цукрового діабету — поліурії, кетонурії, швидкого зниження 

маси тіла в поєднанні з глікемією (понад 11,1 ммоль/л). 

Б. У разі відсутності клінічних симптомів цукрового діабету — підвищення рівня глюкози в крові 

натще (до 6,7 ммоль/л і більше) та вірогідне зростання глікемії в капілярній крові (до 11,1 ммоль/л і 

вище) піл час проведення стандартного глюкозотолерантного тесту більш ніж в одній із проб. Перед 

проведенням тесту обстежений має голодувати 10-16 год. 

Порушену толерантність до глюкози у дітей діагностують при виявленні двох ознак: 

1) вміст глюкози в крові натще нижчий за такий, що дає змогу діагностувати цукровий діабет 

(менш ніж 6,7 ммоль/л); 

2) рівень глікемії через 2 години після прийому глюкози всередину підвищується до 7,8-11,1 

ммоль/л. 

Етіологія. Цукровий діабет відносять до поліетіологічних захворювань. Найбільш часта 

причина розвитку його у дітей - спадкова неповноцінність острівцевого апарату (первинна абсолютна 

недостатність інсуліну). Визначено, що ІНЦД та ІЗЦД успадковуються по-різному, ІНЦД 

характеризується полігонним типом успадковування. З'ясовано, що на короткому плечі 11-ї 

хромосоми є ген, що кодує інсулін. При ІНЦД змінена послідовність нуклеотидів у ДНК, і це призво-

дить до утворення інсуліну, біологічна дія та секреція якого порушені. Можливі також порушення 

гена, що контролює рецепцію інсуліну. 

Виникнення ЦД І типу пов'язано, з генами гістосумісності (НLА — human leukocyte antigens), 

локалізованими на короткому плечі 6-ї хромосоми. Розвиткові його сприяють гаплотипи HLA; HLA-B8, 

HLA-B15, CW3, DRW3, DRW4, B18. Припускають, що система НLA є генетично детермінантною і 

визначає чутливість β-клітин до вірусних антигенів. Таким чином, при ЦД  І типу успадковується або 

схильність до автоімунного ураження цих клітин, або ослаблений противірусний імунітет. 

Тригерні чинники: 

 психологічні й фізичні травми; 

 порушення харчування, систематичне переїдання, надмірне споживання солодощів; 

 різні інфекційні та вірусні захворювання (епідемічний паротит, вітряна віспа, кір, краснуха, ГРВІ 

тощо); 

 наявність вираженого цукрового діабету у кровних родичів; 

 маса тіла при народженні більша за 4,5 кг; 

 «сумнівний» тип проби на толерантність до глюкози; 

 порушення ліпідного обміну; 

 спонтанні глікемічні стани в дітей, матері яких мають обтяжений акушерський анамнез 

(викидні або внутрішньоутробну загибель плода); 

 різні ензимні порушення вуглеводного обміну в дитини. 

У відповідь на вплив вірусну розвивається автоімунна реакція проти ушкоджених клітин, що посилює 

деструкцію в острівцевому апараті підшлункової залози. У разі ушкодження більш ніж 90% β-клітин, 

з'являються клінічні ознаки захворювання. Вторинна відносна недостатність інсуліну виникає при 



підвищеній інактивації інсуліну внаслідок гіперсекреції його антагоністів – контрінсулярних факторів, з-

поміж яких виділяють гормональні (АКТГ, СТГ, тиреоїдні гормони, глюкокортикоїди, катехоламіни) та 

метаболічні (вільні жирні кислоти, синальбумін, сечова кислота). Відносна інсулінова недостатність 

може бути зумовлена порушенням процесу перетворення зв'язаною інсуліну на вільний. У разі 

прогресування захворювання відносна недостатності інсуліну змінюється повною інсуліновою 

недостатністю. 

Патогенез. Руйнування β-клітин підшлункової залози веде до різкого зниження продукції інсуліну; 

виникають порушення вуглеводного, жирового, білкового та мінерального обміну. Порушення 

вуглеводного обміну призводить до зниження проникності клітинних мембран для глюкози та витрат її 

на різних етапах перетворення (гліколітичний, цикл трикарбонових кислот, пентозний), накопичується 

глюкоза в міжклітинному просторі та в крові; знижується ліпогенез та синтез білка, активується ліполіз, 

порушується обмін ферментів, вітамінів, електролітів. В умовах дефіциту інсуліну підвищується активність 

глюкагону, що посилює розпад глікогену в печінці. Сповільнені процеси окиснення та засвоєння глюкози в 

тканинах і підвищення продукції її в печінці разом з активацією глюконеогенезу призводять до 

гіперглікемії. 

В розвитку ЦД типу 1 виділяють 6 стадій. 

Стадії розвитку ЦД типу 1: 

І стадія  - генетична схильність, зумовлена наявністю певних гаплотипів генів HLA- 

системи, а також генів, що кодують синтез інсуліну. 

П стадія  -  ініціація імунних процесів різними агентами, що спричинюють руйнування β-

клітин або сприяють вивільненню власних цитоплазматичних білків, які виконують роль 

аутоантигенів і викликають аутоімунну реакцію. 

Ш стадія  -  активний аутоімунний процес. Розвивається аутоімунний інсуліт. Секреція 

інсуліну нормальна. 

ІV стадія  -  на фоні виражених імунних порушень виявляється зниження першої фази 

секреції інсуліну у відповідь на внутрішньовенне введення глюкози. Рівень глікемії 

залишається нормальним. 

V стадія   -  клінічна маніфестація ( зруйновані 80-90% β-клітин). При цьому ще 

зберігається залишкова інсулінова секреція. 

VІ стадія  - повна деструкція β-клітин з відсутньою секрецією інсуліну.  

Виникає глюкозурія у разі глікемії, що перевищує нирковий поріг. Значна глікемія веде до 

гіперосмолярності позаклітинної рідини, вода виходить з клітин – виникає поліурію. Поліурія 

зумовлена ще й тим, що глюкоза сечі, має ефект осмотичного діуретика. Полідипсія розвивається 

компенсаторно. З водою організм втрачає іони калію, магнію, натрію та фосфору. Унаслідок 

дегідратації посилюється секреція альдостерону та глюкокортикоїдів, що також призводить до втрати 

калію. Припускають, що зміна рівня глюкози в крові є наслідок як абсолютного або відносного 

дефіциту інсуліну, так і абсолютного або відносного надлишку глюкагону, – «бігормональна» теорія 

порушення функцій α- та β-клітин підшлункової залози). 

Розпад жирів і білків призводить до утворення жирних кислот, при окисненні яких синтезуються β-

оксимасляна, ацетооцтова кислоти, що разом з ацетоном утворюють, так звані, кетонові тіла. При 

цукровому діабеті формування цих тіл значно посилюється внаслідок порушення окиснення 

двовуглецевих залишків у циклі Кребса. Накопичуючись, вони конденсуються і знову утворюють 

ацетооцтову кислоту. Посилений розпад м'язових білків і жирової тканини є причиною втрати маси тіла. 

Наростання хетоиемії спричинює нудоту, блювання, анорексію. Накопичення β-оксимасляної кислоти 

справляє токсичну дію на ЦНС. 

Клініка. Клінічні форми ЦД: 

I. Предіабет. 

II.Латентний (прихований) діабет. 

III.Явний цукровий діабет: 

а) легкий;  

б) середньої тяжкості;  

в) тяжкий; 



г) прекома; 

д) кетоацидотична кома; 

є)  гіперосмолярна кома.. 

Предіабет – стан схильності до виникнення захворювання, за якого ще немає гіперглікемії та 

патологічних змін проби на толерантність до глюкози, проте під час визначення імунореактивного 

інсуліну в динаміці можуть бути виявлені патологічні типи інсулінемічних кривих. Діагноз можна 

поставити: 1) практично здоровому монозиготному близнюку за наявності цукрового діабету у 

другого близнюка; 2) дитині, в якої батьки хворі на цукровий діабет; 3) жінці, котра народила мертву дитину 

з гіперплазією β -клітин підшлункової залози. 

Латентний діабет – властивий діабетичний тип кривої при визначенні толерантності до 

глюкози; рівень глюкози в крові натще і впродовж доби зберігається в межах норми. ВООЗ 

класифікує що стадію діабету як асимптоматичний субклінічний, або хімічний діабет. Проте клінічні 

спостереження свідчать, що при латентному діабеті можливий розвиток фурункульозу, шкірного 

свербежу, діабетичної нейроретинопатїї та гломерулосклерозу. Спостерігається також погане 

загоєння ран. Латентний цукровий діабет звичайно виявляють під час масового обстеження дітей та 

підлітків з групи ризику. 

Явний цукровий діабет — характеризується гіперглікемією натще і впродовж доби, а також 

глюкозурією. 

Легка форма: глікемія натще не перевищує 7,8 ммоль/л, кетоацидозу немає. Суворе дотримання 

дієти сприяє нормалізації глікемії та глюкозурії. 

Середньої тяжкості: глікемія натще не вища за 14 ммоль/л. Щоб усунути кетоацидоз і 

глюкозурію, окрім дієти, необхідно застосовувати препарати, що знижують рівень глюкози, інсулін. 

Тяжка форма: рівень глюкози в крові перевищує 14 ммоль/л, часто розвивається кетоацидоз. 

Необхідні сувора дієта та інсулінотеранія. 

Легка та середньої тяжкості форми захворювання у дітей трапляються досить рідко. Будь-яке 

ускладнення цукрового діабету позначається на тяжкості його перебігу; рівень глікемії та глюкозурії в 

таких випадках не має вирішального значення. 

Перебіг цукрового діабету у дітей умовно можна поділити на періоди: 

■     початковий період, або дебют цукрового діабету; 

■     ремісія; 

■     прогресування діабету; 

■      нестабільний період перед- та пубертатного періоду; 

■      стабільний період, що спостерігається після періоду статевого дозрівання. 

За 1-4 тижні до появи основних скарг у багатьох дітей спостерігають значне схуднення. слабкість, 

біль у ногах, шкірні зміни, головний біль, спонтанні гіпоглікемічні стани, ослаблення пам'яті.  

Першими симптомами захворювання найчастіше є полідипсія, поліурія, зниження маси тіла. 

Дитина випиває до 2-6л рідини за добу, її непокоїть нестерпна спрага, сухість у роті, з'являється 

нічне (часом і денне) нетримання сечі. Добовий діурез може досягати 2-5л і більше. Схуднення 

пов'язане з посиленим розпадом білків і дегідратацією організму. Активація катаболізму зумовлює 

поліфагію. У разі тяжкого перебігу захворювання можлива анорексія. 

Зміни шкірних покривів: виражена сухість, зниження тургору, гноячкові захворювання, хейліт, 

дерматит. В умовах кетоацидозу на щоках з'являється характерний рум'янець – діабетичний рубеоз. 

Нерідко трапляється, так званий, ліпоїдний некробіоз – специфічні, неправильної форми рожево-

фіолетові бляшки, що розташовуються здебільшого на зовнішній поверхні гомілки. Часто вони 

симетричні. З часом бляшки змінюють забарвлення на жовтаво-рожеве, на їх блискучій поверхні помітні 

телеангіектазії. При гістологічному дослідженні ліпоїдний некробіоз характеризується відкладанням 

ліпідів, змінами судинної стінки, некрозом колагену, інфільтрацією гістіоцитами, лімфоцитами, фіб-

робластами. Звичайно ліпоїдний некробіоз спостерігають у дітей з некомпенсованим тривалим 

цукровим діабетом. 

З боку серцево-судинної системи властиві різноманітні зміни: ослаблення серцевих тонів, 

систолічний шум, міокардіодистрофія, зміни на ЕКГ (подовження інтервалу P – Q), зміни зубців Р, R,T, 

Q), найбільш виражені при декомпенсації захворювання. 



Особливості цукрового діабету у дітей: 

1) гострим початком і швидким розвитком клінічної симптоматики, діабет нерідко вперше 

діагностують у стані діабетичної коми; 

2) лабільним і тяжким перебігом;  

3) схильністю до кетоацидозу; 

4) необхідністю проведення інсулінотерапії. 

 

Перебіг цукрового діабету у дітей в різні вікові періоди має свої особливості. 

Особливості клініки цукрового діабету у немовлят  

 

У дітей грудного віку виділяють 2 клінічних  варіанти дебюту цукрового діабету 

типу 1: 

Раптовий розвиток захворювання за типом токсико-септичного стану.  Розпізнавати 

захворювання важко, тому що спрага та поліурія можуть бути пропущені. Діабет нерідко 

діагностують в стадії передкоми та коми при появі частого блювання, різкого зневоднення і 

швидкого погіршення стану. 

Повільне наростання тяжкості стану. Спостерігається прогресуюча втрата маси тіла або 

відсутність її збільшення при нормальному або навіть підвищеному апетиті, спрага. Діти 

неспокійні, жадібно беруть грудь, соску, заспокоюються після пиття. 

Характерні зниження тургору шкіри, сухість, гнійничкові ураження, попрілості, особливо в 

ділянці зовнішніх статевих органів, у дівчаток – вульвіти, у хлопчиків – баланіти. Внаслідок 

зниження імунітету часто приєднується вірусна або бактеріальна інфекція, нерідко гнійна.  

Батьки звертають увагу на ніби «накрохмалені» пелюшки після висихання сечі та липкі плями 

на підлозі після її попадання. 

 

Особливості клініки цукрового діабету у дітей молодшого віку 

Цукровий діабет у дітей перших 5 років життя характеризується більш гострою і 

тяжкою маніфестацією, ніж у старших дітей. Класичні симптоми, як правило, значно 

виражені, нерідко швидко розвивається кетоацидоз. Захворювання часто діагностують в стані 

передкоми і коми. 

•Швидке виснаження ендогенної секреції інсуліну у дітей з дебютом діабету до 5 років. 

•Потреба в інсуліні  на початку лікування вище, ніж у старших дітей (1 ОД/кг проти 

 0,5-0,7 ОД/кг маси тіла на добу). 

•Рівень С-пептиду у дітей молодшого віку більш низький. 

•Менша частота виникнення часткової та повної ремісії. 

•Виражена нестабільність перебігу зі схильністю до частих гіпоглікемічних станів та 

кетозу. Уникнути гіпоглікемії у маленьких дітей важко з причини неможливості регулювати 

апетит та фізичну активність. Навіть при адекватному контролі діабету спостерігаються легкі та 

середньої тяжкості гіпоглікемії. Їх клініка атипова, характеризується неспокоєм, некерованою 

поведінкою, відмовою від їжі, блюванням при годуванні солодкою їжею, раптовою сонливістю. 

Така симптоматика обов’язково потребує контролю рівня глікемії. Тяжкі гіпоглікемії у дітей 

молодшого віку можуть спричинювати неврологічні порушення. 

•У дітей перших років життя, хворих на діабет, частіше, ніж в популяції, виявляється 

синдром порушеного всмоктування (мальабсорбції). Клінічними проявами його є 

збільшення 

розмірів живота, метеоризм, затримка росту, гіпотрофія на фоні поліфагії. Кишкова 

дисфункція проявляється у вигляді частих, неоформлених, неперетравлених випорожнень, 

збільшення їх об’єму, іноді болем в животі. При наявності синдрому мальабсорбції перебіг ЦД 

характеризується тяжкістю, значною лабільністю, схильністю до розвитку кетоацидозу та 

частих тяжких гіпоглікемій.  

 



Особливості клініки у дітей в перед- та пубертатному періоді 

У дітей в перед- та пубертатному періоді ЦД характеризується лабільним перебігом, 

що зумовлено нестабільністю нейрогуморальної регуляції та напруженістю обмінних процесів 

у зв’язку з інтенсивним ростом і розвитком. Зростають анаболічні процеси, збільшується 

виділення контрінсулярних гормонів. Відзначається схильність до гіпоглікемій та кетоацидозу. 

Коливання рівнів глікемії та глюкозурії може виявлятися незалежно від корекції дози 

інсуліну. 

Частіше, ніж в інші дитячі вікові періоди може виявлятися і більш виражена 

інсулінорезистентність. 

Потреба в інсуліні зростає (до 1,5-1,7 ОД/кг маси на добу). 

На перебіг ЦД у підлітків значно впливає емоційний фактор. Необхідність постійного 

контролю за рівнем глікемії, дотримання дієти, часті гіпоглікемічні стани посилюють відчуття 

неповноцінності перед однолітками і справляють негативний вплив на перебіг захворювання. 

Гострі ускладнення ЦД  І типу. 

Діабетична (гіперлікемічна) кома. Діти особливо схильні до розвитку кетоацидозу. Цьому 

сприяють значна лабільність нервової системи й волно-сольового обміну в цьому віці, менші запаси 

глікогену в тканинах. Причини розвитку діабетичної коми такі: 1) пізні діагностика та лікування 

захворювання; 2) відмова віл ін'єкцій інсуліну, несвоєчасне його уведення; 3) неадекватна доза 

інсуліну; 4) грубе порушення дієти; 5) приєднання інфекційного захворювання; 6) стресова ситуація; 

7) травма. 

Три стадії розвитку діабетичної коми: 

1)  прекома;  

2)  маніфестація коми; 

3)  повний симптомокомплекс коми. 

Прекома характеризується різкою слабкістю, сонливістю, зниженням маси тіла та апетиту, появою 

головного батю, нудоти. Збільшується добовий діурез, спрага, з'являється запах ацетону з рота. Рівень 

глікемії досягає 16,6 ммоль/л і більше. 

Без адекватного лікування симптоматика погіршується (початок коми). Риси обличчя дитини 

загострюються,  різко знижується тургор шкіри та очних яблук, з'являється діабетичний рубеоз. 

Шкіра суха, слизова оболонка порожнини рога яскраво-червона, суха, язик вкритий коричневим 

нальотом; посилюються нудота, блювання. Дихання глибоке, шумне (Куссмауля), у легенях 

вислуховується шум тертя плеври. Печінка збільшена, шлунок розтягнутий, атонічний. Пульс частий, 

малого наповнення. тони серця глухі, AT знижений. Спостерігаються акроціаноз, похолодання 

кінцівок. Нерідко відзначаються симптоми подразнення очеревини, котрі симулюють картину 

хірургічної патології органів черевної порожнини. Свідомість стає плутаною, розвішається 

сопорозний стан. У крові й сечі підвищується рівень глюкози, у сечі визначається різко позитивна 

реакція на ацетон. Наростаючі кетоацидоз, інтоксикація, гіпокаліємія, зневоднення порушення перифе-

ричного кровообігу зрештою призводять до повної втрати свідомості (кома). Глибоке дихання 

Куссмауля змінюється диханням Чейне-Стокса, поліурія – олігурією та анурією (зниження 

клубочкової фільтрації, гіпотензія). Відзначається виражене ослаблення сухожилкових рефлексів аж 

дo арефлексії. Глікемія перевищує 22,2 ммоль/л, рівень кетонових тіл у крові досягає 0,5-2 г/л (за 

норми до 0,1 г/л). Підвищується вміст три гліцеридів і вільних жирних кислот, знижується рівень 

калію, натрію та хлору, збільшується гематокрит. 

Внаслідок посиленого розпаду білків у крові підвищується рівень азоту сечовини й залишкового 

азоту (до 22- 36 ммоль/л). Якщо не привести адекватної терапії, настає смерть. 

 



Таблиця 2.6.1 

Диференційна, діагностика коматозних станін у хворих на цукровий діабет 

 

Ознака 

Гіперглікемі

чна 

кетоацидоти

чна 

кома 

Гіперосмоля

рна 

неацидотичн

а 

кома 

Гіпоглікеміч

на кома 

Молочнокисл

а кома 

1 2 3 4 5 

Вік Будь-який Частіше 

літній 

Будь-який Літній 

Провісники Слабкість, 

блювання, 

сухість у роті, 

поліурія 

Слабкість,  

млявість, 

судоми 

Відчуття 

голоду; тремор, 

пітливість 

Нудота, 

блювання, біль у 

м'язах 

Розвиток 

коми 

Поступовий Поступовий Швидкий Швидкий 

Особливості 

перодкоматоз- 

ного стану 

Поступова 

втрата 

свідомості 

Млявість, 

свідо-мість 

збері-гається 

довго 

Збудження, 

що переходить у 

сопор і кому 

Сонливість 

Дихання Куссмаулівс

ьке 

Часто 

поверхневе 

Нормальне, 

іноді поверхневе 

Куссмауля 

Пульс Частий Частий Частий, 

нормальний або 

сповільнений 

Частий 

AT Зниженній Різко 

знижений, 

колапс 

Нормальний, 

підвищення, 

знижений 

Різко 

знижений, 

колапс 

Температура 

тіла 

Нормальна Підвищена 

або нормальна 

Нормальна Знижена 

Язик  Сухий, із 

нальотом 

Сухий  Вологий Сухий 

Шкіра 
Суха, тургор 

знижений 

Суха, тургор 

знижений 

Волога, 

тургор 

нормальний 

Сyxa, тургор 

знижений 

Тонус очних 

яблук 

Знижений Знижений Нормальний 

або підвищений 

Знижений 

Діурез Поліурія,  

потім – 

олігурія 

Поліурія, 

потім -олігурія, 

анурія 

Нормальний Олігурія, 

анурія 

Глікемія Висока  Дуже висока Низька Нормальна, 

дещо 

підвищена Глюкозурія Висока  Висока Немає Немає 

Натріємія Нормальна  Висока Нормальна Нормальна 

Каліємія Знижена Знижена Нормальна Підвищена 

Азотемія Підвищена 

або нормальна 

Підвищене Нормальна Підвищена 

Основний 

резерв 

Знижений Нормальний Нормальний Знижений 

Кетонемія Підвищена Нормальна Нормальна Нормальна 

Кетонурія  Є  Немає  Немає  Немає  

Інші ознаки - Гіперосмоля

р-ність плазми  

В анамнезі – 

лікування 

інсуліном 

Гіперлактаце

де-мія, 

гіперпірува-

темія. В анамнезі 

– лікування 

бігуанідами  



Гіперосмолярна діабетична кома у дітей виникає рідко: підвищується осмолярность крові за 

рахунок вираженої гіперглікемії, гіпернатріємії, гіперазотемії. 

Ознаки гіперосмолярної комі: 1) виникає при вперше виявленому цукровому діабеті, найчастіше 

після тяжких інфекцій, травм, панкреатиту тощо; 2) швидке погіршення стану дитини; 3) виражена 

поліурія, дегідратація, гіпертермія; 4) неврологічна симптоматика (ністагм, сонливість, іноді збу-

дження, геміпарези. судоми, менінгеальні знаки); 5) відсутність ацетону в сечі й кетонових тіл у крові; 

запаху ацетону у видихуваному повітрі немає; 6) висока чутливість хворих до інсуліну. Іноді 

виявляють кетонемію та ацетонурію. Диференційна діагностика коматозних станів представлена у 

таблиці.  

Хронічні ускладнення ЦД. 

Діабетична ангіопатія (макроангіопатія та мікроангіопатія) є найчастішою причиною інвалідизації 

та смерті хворих на цукровий діабет. 

Мікроангіопатії – гіаліноз дрібних судин. З'являються біль у ногах, парестезії, відчуття печіння чи 

мерзлякуватості, підвищена втомлюваність під час ходьби, судоми в ікроножних м'язах, переміжна 

кульгавість. Шкіра змінює свій колір на ураженій кінцівці, спостерігаються тріщини, виразки, 

некротичні зміни, дистрофія нігтів. Шкіра стає нестійкою до інфекції, незначні ушкодження 

супроводжуються гнійним   ураженням   підшкірно-жирової клітковини. 

Макроангіопатії при ЦД – це атеросклероз великих судин, зокрема артерій серця, головного 

мозку, нирок судин нижніх кінцівок. 

У дітей частіше трапляється мікроангіопатія, у вигляді ураження капілярів очного дня 

(діабетична нейроретинопатія, діабетична катаракта), стовщенням базальної мембрани 

капілярів у клубочках нирок утворенням у мезангії вузликів, котрі містять речовини базальної 

мембрани (інтеркапілярний гломерулосклероз); стовщенням базальної мембрани капілярів у шкірі, м'язах, 

органах травлення, нервах, жировій тканині. В основі цього генералізованого процесу лежать обмінні 

порушення в базальній мембрані дрібних судин, гіперпродукція, контрінсулярних гормонів та 

автоімунні процеси в судинній стінці. 

Діабетична ретинопатія (ДР) – ураження капілярів очного дна (сіткивки).  

Класифікація ДР: 

1. Непроліферативна – мікроаневризми, крововиливи (невеликі крапки, плями, штрихоподібні 

крововиливи з локалізаціє у центральній ділянці очного дна  або за ходом великих вен), набряки 

сітківки (у центральній частині або вздовж вен). 

2. Препроліферативна ДР — венозні аномалії, велика кількість судинних ексудатів, 

інтраретинальні аномалії судин з ретинальннми геморагіями. 

3. Проліферативна ДР — неоваскуляризація диска зорового нерва, утворення фіброзної тканини в 

ділянці преретинальних крововиливів, утворення вітроретинальннх тракцій, що призводить до 

відшарування сітківки. 

Діабетична нефропатія (ДНФ) — ураження судин клубочків нирок (гломерулярна мікроангіопатія). 

Вона с найчастішою причиною смерті пацієнтів, які захворіли у дитячому та підлітковому віці. На 

перший план виступають ознаки хронічної ниркової недостатності — явні набряки, гіпертензія, 

гіпоізостенурія, еритроцитурія, порушення виділення азоту нирками (креатинемія, азотемія, підвищення 

рівня сечовини), уремія, які супроводжуються запільною слабкістю, нудотою, блюванням, 

загальмованістю, інколи судомами скелетних м'язів. У нефросклеротичній стадії у хворого 

визначають зниження рівня не тільки глюкозурії, а й глікемії, різко зменшується потреба організму в 

інсуліні, що пояснюють зниженням активності системи гіпоталамус-гілофіз-надниркові залози, а також 

зменшенням глюконеогенезу в нирках, виділенням інсуліну з сечею, зв'язуванням інсуліну з білками 

плазми крові. 

Глюкозурія створює сприятливі умови для розвитку в сечі мікрофлори, а це веде до виникнення 

гострих і хронічних запальних процесів у сечових органах (пієліт, пієлонефрит), що можуть набувати 

стертого або безсимптомного перебігу. 

Розрізняють 4 стадії ДНФ; 

1. Гіперфункція нирок 

а)      збільшення добової клубочкової фільтрації нирок понад 140 мл/хв; 



б) збільшення ниркового кровотоку; 

в) гіпертрофія нирок; 

г) нормоальбумінурія (менша або рівна 30 мг/добу). 

2. Початкових структурних змін тканини нирки 

а) потовщення базальних мембран капілярів; 

б) розширення мезангія; 

в) збереження клубочкової фільтрації; 

г) нормоальбумінурія. 

3. Нефропатія (настає через 5-15 років від початку хвороби) 

а) мікроальбумінурія від 30 до 300 мг/добу; 

б)     швидкість клубочкової фільтрації збережена; 

в) нестійке підвищення артеріального тиску. 

4. Виражена нефропатія (настає через 10-25 років від початку хвороби) 

а) протеїнурія більше 500 мг/добу; 

б)    швидкість клубочкової фільтрації сповільнюється; 

в) артеріальна гіпертензія 

5.Уремія 

а)     зниження клубочкової фільтрації менше 10 мл/годину; 

б) артеріальна гіпертензія; 

в) симптоми інтоксикації. 

Діабетична гепатопатія — частий симптом тяжкого декомпенсованого цукрового діабету у дітей 

(збільшення печінки, пов'язане з її жировою інфільтрацією). 

Діабетична нейропатія (ДН) — ураження нервової системи, виділяють центральну 

(цереброастенічний синдром, енцефалоиатія) і периферичну (радикуліт, полірадикулоневрит). 

Діабетична енцефалопатія - ураження ЦНС при ІЗЦД проявляється змінами в емоційній сфері, 

пірамідної та мозочкової систем, спостерігаються дратливість, голошиїй біль, різні неврозоподібні 

реакції, порушення сну. вазомоторна лабільність. 

Радикуліт і полірадикулоневрит — розвиваються о разі діабетичного уражений периферичної 

нервової системи (сухожилкові рефлекси знижені або їх немає зовсім, чутливість змінюється за 

поліневритичннм типом. Уявляються скарги на біль у кінцівках уздовж нервових стовбурів, а також 

парестезії, судоми в ікроножних м'язах). Спочатку порушується вібраційна чутливість, а потім больова, 

температурна, тактильна. 

До специфічних клінічних проявів ЦД типу 1 належать синдроми Моріака та Нобекура. 

Для синдрому Моріака характерні затримка росту, надлишкове відкладання жиру за 

кушингоїдним типом, гепатомегалія. В пубертатному віці спостерігається затримка статевого 

розвитку.  

Синдрому Нобекура властиві відставання в рості і статевому розвитку, жирова інфільтрація 

печінки у дітей зі зниженою масою тіла. Для обох синдромів характерна наявність діабетичних 

ангіопатій. 

Синдроми Моріака та Нобекура, в основному, спостерігаються у дітей, які або захворіли в 

ранньому віці і ЦД мав дуже лабільний перебіг, або коли захворювання було часто і тривало 

некомпенсованим за різних причин. Для попередження розвитку даних синдромів необхідне 

дотримання компенсації захворювання шляхом правильно організованого дієтичного режиму, 

усунення гіперглікемії та глюкозурії протягом доби. 

Синдром Моріака: 

• цукровий діабет; 

• затримка фізичного і статевого розпитку; 

• ожиріння; 

• діабетичний гепатоз. 

Синдром Нобекура: 

• жирова інфільтрація печінки; 

• відставання фізичного і статевого розвитку дітей зі зниженою масою тіла. 



Диференційна діагностика. Диференційну діагностику необхідно проводити з нирковим 

діабетом, синдромом Фанконі та деякими уродженими ферментативними порушеннями. Добовий діурез 

посилюється при нецукровому діабеті, але в цьому випадку відзначаються низька питома густина сечі і 

нормоіглікемія. Транзиторне підвищення рівня глюкози в крові трапляється при стресових ситуаціях, 

інфекціях, інтоксикації, панкреатиті, травмах. 

Лікування.  

Лікування ЦД типу 1 у дітей 

Основною та обов’язковою умовою лікування дітей та підлітків з ЦД типу 1 є: 

      - максимально можлива нормалізація порушених обмінних процесів та енергетичного 

балансу; 

        - забезпечення нормального росту і розвитку дитини; 

        - забезпечення нормального психосоціального стану і адаптації дитини; 

        - профілактика специфічних ускладнень. 

Лікування ЦД типу 1 у дітей включає такі основні складові: 

■   дієта; 

         ■   інсулінотерапія; 

       ■   дозоване фізичне навантаження; 

       ■   проведення самоконтролю в домашніх умовах; 

       ■   психологічна допомога.  

Лікування ЦД типу у дітей проводиться постійно і здійснюється амбулаторно і в стаціонарі. 

Показання для госпіталізації у ендокринологічне відділення: 

– маніфестація ЦД за відсутності діабетичного кетоацидозу (ДКА) – для корекції 

лікування, 

– навчання за програмою «Школи самоконтролю хворого на цукровий діабет»; 

– декомпенсація ЦД, в тому числі при супутніх захворюваннях, яка не корегується в 

амбулаторних умовах; 

– швидке прогресування специфічних ускладнень ЦД. 

Показання для термінової госпіталізації у відділення або палату інтенсивної терапії: 

– розвиток гострих ускладнень ЦД (ком); 

– виражене зневоднення; 

– приєднання інфекцій; 

– порушення психіки дитини. 

Лікування цукрового діабету в дітей передбачає: 

1) суворе дотримання дієти; 

2) адекватне фізичне навантажений; 

3) призначення ін'єкцій інсуліну; 

4) контроль та самоконтроль захворювання. 

Дієта. О.П.Касаткіна (1990) сформулювала основні принципи харчування хворих на цукровий 

діабет: 

1) воно має бути збалансованим; 

2)  із харчового раціону слід виключити рафіновані вуглеводи, надаючи перевагу вуглеводам, що 

містять достатню кількість харчових волокон; 

3)  години прийому їжі та її об'єм треба чітко фіксувати; 

4) рекомендовану дієту необхідно максимально адаптувати до стереотипу харчування сім’ї та 

харчових звичок хворого; 

5)  харчування має приносити задоволення, створювати добрий настрій, забезпечувати відчуття 

насиченості; 

6)  хворого слід навчити основних принципів, дієтотерапії цукрового діабету, адекватної заміни 

продуктів, проведення самоконтролю, планування повсякденного харчування. 

Харчування дітей з ІЗІІД мас бути збалансованим, забезпечувати їх нормальний ріст і розвиток. Час 

прийому їжі і розподіл вуглеводнів впродовж доби слід чітко фіксувати, при цьому рафіновані вуглеводні 

виключають із раціону. Перевагу надають продуктам, що містять достатню кількість харчових волокон 



(клітковину та пектин). Овочі (огірки, помідори, редиска, гарбуз, кабачки, морква, буряк, зелений горошок, 

соя, цибуля, зелень), ягоди (журавлини, чорниця, малина, смородина) і фрукти (яблука, апельсини, 

грейпфрути) - важливі елементи харчування хворого. Вони містять необхідні харчові волокна, білок, 

незамінні амінокислоти, вітаміни, мікроелементи, при цьому мають малу енергетичну цінність і відносно 

невисокий глікемічний коефіцієнт. 

Особливе. місце в харчуванні посідають картопля і капуста. Картопля містить досить багато 

вуглеводів (крохмаль) і невелику кількість ніжно волокнистої клітковини, тому споживання її треба 

ретельно контролювати. Проте в картоплі с достатньо калію, аскорбінової кислоти, білка. Капуста — 

основне джерело аскорбінової кислоти взимку, містить також вітамін Р, тартронову кислоту, котра 

позитивно впливає на ліпідний обмін. 

До 20% лобової енергетичної цінності раціону має забезпечувати білок, причому не менш як 50% 

добової потреби п ньому мають задовольнитися білками тваринного походження, що містять усі 

незамінні амінокислоти. До таких продуктів належать м'ясо (яловичина, телятина, кріль), птиця, 

риба, яйця, молоко та молочні продукти. Окрім білків, вони містять ліпотропні речовини (метіонін, 

цистин), кальцій, фосфор, солі калію, натрію, мікроелементи, вітаміни А. групи В. 

Кількість жирів мас не перевищувати 30% добової енергетичної цінності їжі. Рекомендується 

споживання олії та молочних жирів (сметана, вершкове масло). Олія - основне джерело 

поліненасичених жирних кислот, токоферолу, каротину. Перевагу надають нерафінованій олії. 

Тваринні жири (яловичий, баранячий, гусячий) погано засвоюються організмом, сприяють розвитку 

кетоацидозу. Окрім того, вони містять багато холестерину. Батьки хворої дитини мають знати всі 

основні принципи харчування, лікування, режиму дня, контролю та самоконтролю. 

Інсулінотерапія. Нині є кілька видів препаратів інсуліну. Вони поділяються на групи залежно від 

тривалості дії (коротка та пролонгована). Препарати пролонгованої дії, у свою чергу, можуть бути 

середньої, тривалої та надтривалої дії. Імуногенні властивості інсулінових препаратів пояснюють 

видовими особливостями гормону, одержаного з підшлункової залози тварини того чи іншого виду. 

Тому найактуальнішим є застосування людською інсуліну. 

Серед розроблених методів одержання людського інсуліну більш широко використовують 

напівсинтетичний. Цей метол передбачає заміну амінокислоти аланіну у 30-му положенні β-ланцюга в 

молекулі інсуліну свині па треонін, що входить до складу молекули інсуліну людини. 

Класифікацію інсулінів за тривалістю дії дивись додаток А. За принципом і ступенем очищення 

інсуліну від домішок розрізняють 3 групи препаратів:  

1) «традиційні», отримані з підшлункових залоз різних тварин шляхом екскреції кислим етанолом; містять 

велику кількість різних домішок (глюкагон, соматостатин, проінеулін та ін.) і мають високу імуногенність; 

2) монопікові — високоочишений інсулін, що під час гель-хроматографії має один «пік»; містять 

мало домішок (1х10
2 

у частках від сухої речовини) за рахунок фільтрації на гелі інсуліну, котрий 

раніше був підданий багаторазовій кристалізації; 

3) монокомпонентні характеризуються найнижчою імуногенністю завдяки високому ступеню 

очищення (99%) за допомогою молекулярного сита та методу іонообмінної хроматографії на ДЕАЕ-

целюлозі. 

Доза інсуліну. 

В дитячому віці потреба в інсуліні при ЦД типу 1 визначається : 

○ наявністю та кількістю антитіл до інсуліну у зв’язку з аутоімунним характером 

    захворювання; 

○ активним ростом і розвитком дитини; 

○ рівнем контрінсулярних гормонів; 

○ усмоктуванням інсуліну з підшкірно-жирових депо;  

○ доза інсуліну змінюється в залежності від віку дитини і тривалості захворювання. 

У дітей і підлітків виділяють декілька періодів, які характеризуються зміною потреби 

в інсуліні. 

●У перші 1-2 роки захворювання потреба в інсуліні складає 0,3-0,6 ОД/кг на добу. 

●В період ремісії потреба в інсуліні знижується до мінімальної – 0,1-0,2 ОД/кг/добу. Навіть 

      при наявності стійкої компенсації доцільне призначення невеликих доз інсуліну з метою  



      збереження залишкової секреції інсуліну. 

●В міру збільшення часу від маніфестації діабету потреба в інсуліні зростає до 1 ОД/кг, 

іноді  1,2 ОД/кг/добу. 

●Стресові ситуації, інфекції, інтоксикації, періоди посиленого росту та статевого 

розвитку (перед- та пубертатний період) потребують збільшення дози до 1,2-1,5, іноді 2 

ОД/кг/добу.  
    Надалі доза інсуліну знижується до 1 ОД/кг/добу. 

●При декомпенсації ЦД типу 1 потреба в інсуліні може досягати 2-2,5 ОД/кг/добу і більше 

з наступним зменшенням дози. 

Таким чином, добова потреба в інсуліні складає: 

■ дебют діабету - 0,3 – 0,6 ОД/кг; 

■ період ремісії   - <0,5 ОД/кг; 

■ тривалий перебіг – 0,7 - 1,0 ОД/кг; 

■ декомпенсація (кетоацидоз) – 1,0- 1,5 ОД/кг; 

■ період передпубертату – 0,7 – 1,0 ОД/кг; 

■ період пубертату – 1,0 -2,0 ОД/кг. 

Потреба в інсуліні і співвідношення інсулінів різної тривалості у кожної дитини 

індивідуальні. 

 

●Корекція дози інсуліну за допомогою хлібних одиниць (ХО) 

Базисно-болюсний режим інсулінотерапії передбачає, окрім базальної дози, введення 

інсуліну у зв’язку з прийманням їжі (болюсна доза). 

Болюсна доза складає близько 1-2 ОД інсуліну на кожну спожиту хлібну одиницю. Відомо, 

що 1 ОД інсуліну короткої дії знижує рівень глікемії на 2 ммоль/л – «правило тридцятки» (на 30 

мг/дл).  

Враховуючи різну потребу в інсуліні протягом доби, на 1 ХО вранці призначають 1,5-2 ОД, 

в обід – 1 ОД на 1 ХО та увечері 1-1,5 ОД інсуліну на 1 ХО. 

 

Інсулінотерапія при маніфестації захворювання 

При уперше виявленому ЦД дитину обов’язково госпіталізують, незважаючи на стан. 

Відразу після встановлення діагнозу починають інсулінотерапію. 

Проведення інсулінотерапії передбачає багатократне введення короткодіючого інсуліну. 

Доза інсуліну на початковому етапі складає 0,25-0,5 ОД/кг/добу, якщо клінічні симптоми 

незначно виражені, відносно невисокий рівень глікемії та глюкозурії. Ендогенна секреція       

інсуліну у цих хворих перебуває ще на досить високому рівні. 

При наявності виражених клінічних симптомів на момент виявлення ЦД, високої 

глікемії  

(більше 14 ммоль/л) та глюкозурії початкова доза може бути в межах 0,5-1 ОД\кг\добу і       

більше. 

Добова доза інсуліну розподіляється на кілька ін’єкцій  ( 4-6 ) -  перед основними прийомами 

їжі. При необхідності додатково роблять ін’єкції в 24 і 6 годин ранку, а при вираженій 

декомпенсації вуглеводного обміну і о 3-й годині, але в меншій кількості інсуліну з 

урахуванням відсутності прийому їжі вночі. 

Перша доза інсуліну залежить від віку дитини і рівня гіперглікемії і складає: 

-   у дітей перших років життя - 0,5-1 ОД;  

-   у школярів - 2-4 ОД; 

-   у підлітків - 4-6 ОД. 

Повторний контроль рівня глікемії здійснюється кожні 3 години. Подальша доза 

інсуліну змінюється в залежності від динаміки рівня глікемії: 

-   якщо рівень глікемії залишається на тому ж рівні, дозу інсуліну підвищують на 50%;  

-   глікемія наростає - дозу підвищують на 100%; 

-   глікемія знижується до гіпоглікемії – дозу зменшують на 25-50%. 



Через кілька днів переходять на комбіноване введення інсулінів (аналогів) подовженої дії 

(перед сніданком і на ніч) і короткої дії (перед основними прийомами їжі). 

Ступінь метаболічних порушень впливає на чутливість до інсуліну і, відповідно, на його 

дозу. 

      Після досягнення компенсації доза інсуліну знижується внаслідок покращення 

функціональної активності β-клітин і підвищення чутливості до інсуліну. 

Корекція дози інсуліну проводиться у стаціонарі під наглядом лікаря. 

 

При корекції дози необхідно враховувати чутливість до інсуліну: 

Введення 1 ОД інсуліну короткої дії знижує глікемію: 

- у хворих дітей старше 15 років -  на 2-3 ммоль/л;  

- у дітей з масою тіла більше 25 кг -  на 3-7 ммоль/л; 

- у дітей з масою тіла менше 25 кг –  на 5-10 ммоль/л. 

Чутливість до інсуліну у дітей не є постійною: 

- вона залежить від рівня глікемії в даний час, ступеня метаболічної компенсації, добової                  

дози інсуліну, часу доби, віку, маси дитини та інших факторів; 

- при вираженій декомпенсації вуглеводного обміну, значних коливаннях глікемії протягом 

доби  чутливість до інсуліну значно знижується, а низький рівень глікемії різко підвищує її; 

- чутливість до інсуліну більша у дітей раннього віку, ніж у старших; 

- чутливість до інсуліну повинна бути визначена для кожної дитини в конкретний проміжок 

часу. 

 Раціональна терапія початкового періоду ЦД дозволяє зберегти залишкову секрецію 

ендогенного інсуліну. Використання мінімальної дози екзогенного інсуліну справляє 

імунокоригуючу дію на острівці, зменшує навантаження на β-клітини і сприяє збереженню 

залишкової секреції гормону в період ремісії. 

Лікування дитини з уперше виявленим ЦД типу 1 в стаціонарі є необхідним не тільки для 

підбору дози інсуліну та досягнення компенсації захворювання, але і навчання в школі 

самоконтролю та психологічної адаптації дитини та батьків. 

Після виписки із стаціонару необхідна додаткова корекція дози інсуліну згідно з домашнім 

режимом харчування, фізичним навантаженням, звичками, способом життя хворого та іншими 

умовами. 

 Внутрішньошкірна проба дозволяє оцінити реакцію на інсулін. Для її проведення в 

згинальну поверхню передпліччя вводять внутрішньошкірно 0,4 ОД інсуліну. Характер реакції 

оцінюють за загальними правилами.  

Режими інсулінотерапії 

Для призначення адекватної замісної інсулінотерапії необхідно підібрати найбільш 

раціональний її режим з урахуванням особливостей фізіологічної секреції інсуліну. 

●Найбільш поширеною в теперішній час є інтенсифікована (базис-болюсна) схема, яка 

полягає у введенні інсуліну короткої дії перед кожним основним прийомом їжі  і 

пролонгованого інсуліну 1-2 рази на добу. 
Введенням пролонгованого інсуліну намагаються імітувати базисну (базальну) секрецію, а 

інсуліну короткої дії – посталіментарну секрецію (болюсну). 

Кількість ін’єкцій на добу не менше 3 – 4.  

Багатократні ін’єкції інсуліну змінюють рівень інсулінемії протягом доби подібно до її 

коливань у здорових. Саме при такому режимі інсулінотерапії в кожний проміжок часу діє доза 

введеного екзогенного інсуліну, яка є адекватною до рівня глікемії. 

Інтенсифікована схема дозволяє визначити мінімальну добову дозу інсуліну, яка 

максимально знижує рівень глікемії у хворої дитини. 

Завдяки такій схемі ін’єкції інсуліну підгоняють під час прийому їжі, а не навпаки. 

Добову дозу інсуліну при даному режимі інсулінотерапії розподіляють частіше приблизно 

порівно між швидкодіючими і пролонгованими препаратами (50% на 50% або 40% на 60%). 

Дозу короткодіючого препарату визначають залежно від харчового навантаження. 



Для максимального відтворення фізіологічної секреції інсуліну (базальної та прандіальної) 

доцільне використання аналогів інсуліну ультракороткої дії, які вводяться безпосередньо 

перед їдою і навіть після неї. Тим самим, вони краще забезпечують контроль постпрандіальної 

глікемії і знижують ризик розвитку гіпоглікемічних реакцій. 

Загальні рекомендації щодо режиму інсулінотерапії є основою для розробки 

індивідуального режиму з урахуванням фізіологічних потреб та способу життя кожної дитини. 

Необхідність частих ін’єкцій та контролю глікемії вирішується наявністю зручних шприц-

ручок з атравматичними голками та глюкометрів з автоматами для безболісного 

проколювання пальця. 

Традиційна схема  інсулінотерапії полягає у введенні інсуліну короткої і пролонгованої дії 

2 рази на добу – перед сніданком і вечерею (2/3 добової дози призначається на ранок і 1/3  - 

ввечері). За цією схемою дієта і фізичні навантаження підганяються під схему інсулінотерапії, 

часто використовують інсуліни тривалої дії і рідко – короткої. 

Впродовж першого року хвороби потреба дитини в екзогенному інсуліні становить 0.25-0,5 ОД/кг 

на добу, потім вона зростає до 0,6-1,2 ОД. У більшості випадків адекватна середньодобова доза 

інсуліну становить 0,6-0,8 ОД/кг на добу. Різні стресові стани, інфекція, інтоксикація, посилений ріст і 

статевий розвиток можуть спричинити збільшення її до 1-1,5 ОД/кг. У разі стабілізації цукрового ді-

абету хворому добирають остаточну індивідуальну дозу, що забезпечуватиме компенсацію 

захворювання. 

Термін «компенсація ІЗЦД» включає: 

1) добре самопочуття хворого, високий рівень працездатності; 

2)  стабільний перебіг захворювання (відсутність різких коливань рівня глікемії, схильності до 

гіпоглікемії та кетоацидозу); 

3)  добова амплітуда коливань глікемії мас не перевищувати 4.4-5.5 ммоль/л; глюкозурія – не 

більша за 1%; 

4)  відсутність явних і прихованих гіпоглікемічних станів; 

5)  нормальні розміри печінки; 

6)  нормальні показники ліпідного обміну і рівень контрінсулярннх гормонів; 

7)  рівень глікозильонаного гемоглобіну у здорових осіб не перевищує 6.5 ± 1,5%, у хворих на ІЗЦД 

він тим вищий, чим більшою була глікемія впродовж 2-2.5 місяців до обстеження; 

8) нормальний фізичний та статевий розвиток дитини. 

Кількість введень інсуліну залежить від стадії захворювання (ремісій, декомпенсація), лабільності 

його перебігу, соціально-побутових умов життя дитини, режиму дня і харчування. Найбільш фізіологічним 

методом інсулінотерапії с метод багаторазового уведення або базис-болюсний метод: двічі за добу 

уводиться інсулін середньої тривалості дії і тричі (перед основними прийомами їжі) інсулін короткої дії (при 

цьому співвідношення між інсулінами короткої і середньої тривалості дії складає 50:50 або 60:40). Спів-

відношення дози препаратів впродовж доби наступне: 2/3 до обіду і 1/3-після. 

Існують ін'єктори для уведення інсуліну - шприц-ручка «Новопен» та стаціонарний апарат 

«Біостатор». 

Ефективність інсулінотерапії залежить від правильності виконання ін’єкцій інсуліну. 

- препарати інсуліну короткої дії вводять підшкірно, внутрішньом’язово та 

внутрішньовенно; 

- препарати  інсуліну пролонгованої дії вводять тільки підшкірно та внутрішньом’язово; 

- зазвичай щоденні ін’єкції інсуліну роблять підшкірно. Для цього шкіру беруть у складку і 

   вводять голку на всю глибину під кутом 45
◦ 
; 

- при внутрішньовенному введенні початок дії інсуліну найшвидший, а тривалість дії 

  найкоротша; 

- при підшкірному введенні інсулін найшвидше усмоктується з підшкірної клітковини 

живота, з клітковини спини – дуже повільно; 

- підвищення температури тіла, м’язове навантаження, масаж місць ін’єкції прискорюють 

   усмоктування інсуліну, при використанні інсуліну безпосередньо з холодильника воно 

   сповільнюється; 



- препарати інсуліну слід вводити на одну й ту ж глибину, з однаковою швидкістю; 

необхідно 

  змінювати місця ін’єкцій, дотримуючись при цьому певної послідовності; 

- при змішуванні інсулінів короткої та тривалої дії використовувати переважно препарати  

  однієї фірми-виробника. Першим в шприц набирають інсулін короткої дії. Флакон з  

  непрозорим інсуліном тривалої дії розкатують між долонями для рівномірного розподілу  

  суспензії; 

- препарати інсуліну повинні зберігатися при температурі 2-8
◦ 
С в холодильнику до 

закінчення терміну зберігання, при кімнатній температурі 25
◦ 
С – до 6 тижнів. 

Критерії компенсації ЦД типу 1 

Ступінь компенсації ЦД і, відповідно, ефективність лікування оцінюються за клінічними 

даними та лабораторними показниками (рівень глікемії, глюкозурії, глікованого гемоглобіну). 

Критерії ефективності лікування включають: 

■ добре самопочуття, високий рівень працездатності; 

■ відсутність клінічних проявів декомпенсації ЦД; 

■ лабораторна компенсація ЦД (див.табл.4); 

■ відсутність важких гіпоглікемій; припускається наявність окремих легких гіпоглікемій; 

■ нормальний фізичний та статевий розвиток дитини; 

■ нормальний психосоціальний стан. 

 Прагнення досягти нормоглікемії і аглюкозурії при лабільному перебігу ЦД типу 1 у 

дітей супроводжується підвищеним ризиком розвитку гіпоглікемій і, відповідно, 

постгіпоглікемічних гіперглікемій. У дітей часто спостерігаються приховані гіпоглікемії, 

непомітні для дитини і батьків. Слід враховувати негативний вплив частих гіпоглікемій на 

розвиток ЦНС дитини, тому критерії компенсації вуглеводного обміну в дитячому віці дещо 

відрізняються від дорослих. 

ВОЗ (1995) рекомендує такі оптимальні показники глікемії у дітей і підлітків: 

● Рівень глюкози в крові перед прийомом їжі – від 5 до 7 ммоль/л; 

● Рівень посталіментарної глікемії – нижче 10 ммоль/л. 

● У дітей до 6 років ці показники повинні бути на верхній межі або дещо вище. 

● Ризик розвитку тяжких гіпоглікемій повинен бути мінімальним (під контролем за 

рівнем  глікованого гемоглобіну). 

Консенсус за основними принципами лікування дітей і підлітків з ЦД типу 1 (ISPAD 

Consensus for the Management of Type 1 Diabetes Mellitus in Children and Adolescens, 2000) 

рекомендує  критерії ефективності інсулінотерапії  (табл. 4).  

Рівень глікемічного контролю оцінюється як ідеальний,  оптимальний,  субоптимальний,   

високий ризик (потребує активного втручання). 

 

Таблиця 4.  Оцінка ступеня компенсації вуглеводного обміну (цільові показники  

                    глікемічного контролю) у дітей  (ISPAD Consensus guidelines, 2000) 

 

                                                       Рівень глікемічного контролю 

 Ідеальний Оптимальни

й 

Субоптимал

ьний 

Високий 

ризик 

ускладнень 

                                                                            Клінічна оцінка 

Гіперглікемія Відсутня Немає 

симптомів 

Поліурія, 

полідипсія, 

енурез, 

надлишок маси 

тіла, дитина не 

може регулярно 

відвідувати 

Погіршення 

зору, судоми, 

затримка росту, 

пізній 

пубертат, 

інфекції шкіри 

та геніталій, 



школу ознаки 

судинних 

ускладнень 

Гіпоглікемія Відсутня Періодичні 

легкі гіпоглікемії, 

відсутні важкі 

Епізоди тяжкої гіпоглікемії 

(втрата свідомості, можуть бути 

судоми) 

                                                                          Біохімічна оцінка* 

Глікемія 

натще, ммоль/л 

3,6-6,1 4,0-7,0** >8,0 >9,0 

Глікемія після їжі  

(постпрандіальна

) 

4,4-7,0 5,0-11,0 11,1-14,0 >14 

Глікемія вночі, 

ммоль/л*** 

3,6-6,0 Не <3,6 <3,6 або >9,0 <3,0 або 

>11,0 

Нв А1с, % <6,05 <7,6 7,6-9,0 >9,0 

 

*      Повинні враховуватися індивідуальні особливості кожного хворого. 

**    Якщо рівень глікемії <4 ммоль/л, можлива попередня нічна гіпоглікемія. 

*** Представлені дані основані на результатах клінічних досліджень, але ще немає чітких 

клінічних рекомендацій (І.І.Дєдов та співавт., 2007). 

 

За рекомендаціями І.І.Дєдова та співавт., 2007: 

- у дітей перших років життя, у хворих з асимптоматичними або тяжкими гіпоглікеміями 

в анамнезі показники глікемії повинні бути на 1-2 ммоль/л вище; 

- у хворих із синдромом порушеної контррегуляції тимчасово рівень препрандіальної та 

нічної глікемії слід намагатися утримати в межах 7-10 ммоль)л.; 

- для запобігання  найбільш небезпечних гіпоглікемій в нічний час у більшості хворих 

рекомендується середній рівень глікемії під час сну тримати в межах від 5,6 до 7,6 ммоль/л. 

- в кожній конкретній ситуації питання про рівень глікемії вирішується індивідуально. 

Ускладнення інсулінотерапії 

 гіпоглікемія; 

 інсулінорезистентність; 

 ліподистрофія;  

 алергія на інсулін. 

Гіпог.лікемія — різке зниження рівня глюкози в крові - досить часто трапляється у дітей, особливо 

при лабільному перебігу захворювання. 

Причинами виникнення гіпоглікемії можуть бути: 1) передозування інсуліну; 2) недостатній 

прийом їжі після ін'єкції інсуліну; 3) лабільний перебіг цукрового діабету; 4) велике фізичне 

навантаження та деякі інші чинники. Клінічно гіпоглікемія характеризується, різкою слабкістю, 

блідістю, серцебиттям, головним болем, відчуттям голоду, підвищеною пітливістю, тремором.  

Тяжка гіпоглікемія без належного лікування може перейти в гіпоглікемічну кому — хворий 

втрачає свідомість, з'являються брадикардія, різка блідість, підвищується АТ. Спостерігаються 

профузна пітливість, судоми, тризм жувальних м'язів. Якщо гіпоглікемічна кома вчасно не 

діагностована і хворому не надано невідкладної допомоги, то можливий летальний наслідок. Повторні 

гіпоглікемії згубно впливають на ЦНС і периферичну нервову систему. 

Інсулінорезистентність — стан, при якому потреба в інсуліні за відсутності кетоацидозу або 

стресу впродовж 2 діб і більше перевищує 200 ОД на добу в дорослих і 2,5 ОД/кг - у дітей. Найчастіше 

це зумовлене високим рівнем циркулюючих антитіл класу G до інсуліну та іншими імунними 

порушеннями. 

Ліподистрофія відзначається у 10-15% хворих, які отримують інсулін. Розрізняють атрофічну та 

гіпертрофічну форми ліподистрофії. Ліпоатрофія трапляється найбільш часто і характеризується 

зникненням підшкірної основи в місцях ін'єкцій інсуліну, а часом і на відстані віл них унаслідок 



розвитку імунних порушень. Гіпертрофічній ліподистрофії властиве збільшення підшкірної основи в 

місцях ін’єкцій як наслідок ліпогенної дії самого інсуліну. Іноді в одного хворого може спостерігатися 

поєднання цих двох типів ліподистрофії. 

Алергічні реакції на інсулін можуть бути місцевими (почервоніння, ущільнення, свербіж, 

набряклість і болючість у місці ін'єкції) та генералізованими (від незначного висипу до 

анафілактичного шоку). Розпиток такої алергії пояснюють застосуванням погано очищених 

препаратів. 

Проводяться дослідження з модернізації традиційних методів інсулінотсрапії: 

1.  Створення оральних препаратів інсуліном у капсулах із синтетичних полімерів. 

2.  Синтез ліпосомальних препаратів інсуліну з активаторами всмоктування для орального, назального чи 

ректального уведення. 

3.  Пошук інгаляційних інсулінових сумішей. 

Основна проблема усіх неін'єкційних методів інсулінотерапії — порівняно слабка проникність 

інсуліну в кров, і як наслідок— низький ефект. Розробка оральної форми інсуліну орієнтується на 

створення орального носія для гормону, lie включає розробку мікросфер-носіїв (ліпосоми, ліпідні 

везикули, хітинові, желатинові, полімерні М ікро капсули) та стимуляторів всмоктування. Фізіологічно 

прийнятніші методи, За яких інсулін одразу попалає у портальну систему кровотоку. Оральний, 

ректальний — менш ефективні, оскільки у печінці фільтрується та руйнується більша частина гормону 

як «надлишок». Крім того, неможливо регулювати лозу, оскільки невідомо скільки інсуліну залишилося 

в кишкових масах чи в масі супозитора, і через який час він попаде в кров. Дія інших способів — на-

зального, інгаляційного, очного — більш прогнозована, але слабша. Лише слизові травного каналу 

адаптовані до масового всмоктування речовин, дихальні шляхи значно гірше підходять для нього, а тим 

більше до щоденного уведення інсуліну - легкий нежить відразу знизить ефективність назальних чи 

інгаляційних форм інсуліну.  

Фітотерапія цукрового діабету. Фітотерапію застосовують як допоміжний засіб комплексного 

лікування хворих. 

1. Використовується рослини, що містять фруктозу, яка засвоюється без участі інсуліну (суниця, 

малина, дерен, ожина, груші не солодкі, гранат, мед); до того ж малина цінна ще й тим, бо містить 

корисну для організму клітковину. 

2. Рослини, багаті на вітаміни, органічні кислоти та інші корисні речовини (шипшина, брусниця, 

горобина, пивні дріжджі, горіх, лавр благородний). 

3. Городні та круп'яні культури, як джерела вітамінів, фруктози, органічних кислот тощо (бобові 

культури, червоний буряк, салат городній, цибуля посівна, капуста, гарбуз, селера, шпинат, овес, 

ячмінь). 

4. Рослини, які містять інсуліноподібні та інші гормоноподібні речовини: 

•  оман, корінь та кореневище (20 г сухої подрібненої сировини на 1 склянку води, кип'ятити 30 хв, 

вживати по 1 ст. ложці 2-3 рази на день до їди); 

•  кропива дводомна (7-10 г подрібненої трави на 1 склянку окропу, запарити 15-20 хв, вживати по 1 ст. 

ложці 3 рази на день); 

•  півонія (настойка, вживати по 30-40 крапель 3 рази на день до їди); 

• лопух (корінь, 10 г сухої подрібненої речовини на 1 склянку води, кип'ятити 15-20 хв, 

настоювати 30 хв, вживати по 1 ст. ложці 3-4 рази на день); 

• кульбаба лікарська, корінь і трава (6-10 г сухої подрібненої сировини на 1 склянку води, 

кип'ятити 10 хв. настоювати 30 хв. вживати по 1 ст. ложці 3 рази на день до їди); 

• конюшина лугова, червона, квіти (5 г сухої сировини на 1 склянку окропу, запарити 20 хв. 

вживати по 1 ст. ложці 3 рази на день); 

• топінамбур (земляна груша) - у вигляді салатів (у сирому або вареному вигляді). 

У народній медицині використовують різні збори. Наприклад, 2 частини листя чорниці, по одній 

— кореня заманихи, трави хвоща польового, плодів шипшини, трави м'яти та череди. Приготувати 

настій (1:20), пити по третині склянки 3 рази на
 
день. В аптеках бувають готові збори трав, наприклад 

«Арфазетин». 

Лікування хронічних ускладнень ЦД І типу ДНФ. 



Лікування ДНФ: 

• корекція вуглеводного обміну;  

• корекція артеріального тиску: інгібітори АПФ (капотен, каптоприл, раміприл); уникати 

призначення неселективних бета-блокаторів (обзидан, анаприлін), тіазидових діуретиків (порушують 

вуглеводний і ліпідний обмін); 

• корекція внутрішньониркової гемодинаміки (інгібітори АПФ); 

• корекція ліпідного обміну: при підвищенні холестерину вище за 6,5 ммоль/л і тригліцеридів вище 

за 2.2 ммоль/л рекомендуються нікотинова кислота, менакор, правахол. 

• на стадії хронічної ниркової недостатності обмежують сіль до 3г за добу, об'єм
 
рідини визначають 

за величиною добового діурезу, призначають діуретини, ентеросорбенти, леспенефрил, гемодіаліз. 

Лікування ДР: 

• корекція вуглеводного і ліпідного обміну; 

• корекція артеріального тиску; 

• лазерна фотокоагуляція у 2-й і 3-йстадіях.  

  Лікування ДН: 

• корекція вуглеводного обміну; 

• корекція артеріального тиску; 

• інгібітори альдоредуктази — ізодибут по 1 табл. тричі за добу; 

• похідні альфаліпоєвої кислоти – берлітіон (14 днів 600 мг/добу — вранці внутрішньовенно 300 

мг, ввечері 300 мг перорально, потім – 300 мг двічі за добу перорально впродовж 1 місяця). 

Перспективні напрямки лікування: 

•  розробка синтетичного інсуліну для назального, інгаляційного, перорального уведення; 

•  пересадка клітин підшлункової залози від здорової людини хворому на діабет; 

• удосконалення штучної портативної підшлункової залози; 

• лікування генами в складі спеціальних молекулярних конструкцій. 

Диспансеризація. Хворі на ЦД І типу мають перебувати під диспансерним наглядом для 

досягнення максимальної компенсації захворювання, створення оптимальних умов для 

повноцінного росту, психічного та фізичного розвитку дитини, соціальна адаптація, запобігання 

судинним та іншим ускладненням цукрового діабету, своєчасна госпіталізація в разі декомпенсації 

або розвитку ускладнень. 

 

Матеріали для самоконтролю 

Тести для самоконтролю: 

 

1. Цукровий діабет найчастіше успадковується за типом успадкування: 

А. Автосомно-домінантним 

Б. Автосомно-рецесивним  

В. Х-зчепленим рецесивним  

Г. Полігенно 

 

2.  Дефіцит інсуліну в хворих на цукровий діабет асоціює з наступним: 

A. Кетонемією 

Б. Гіперліпідемією 

B. Гіперацидемією 

   Г. Гіпоглікемією 

 

3.  Гіперглікемія при цукровому діабеті асоціює з наступним: 

А. Гїперволемією  

Б. Поліурією  

В. Полідипсією  

Г. Поліфагією 

4. Синдром Моріака характеризується наступним: 



А. Пропорційним гігантизмом     

Б. Гепатомегалією  

В. Затримкою статевого розвитку 

Г. Всі відповіді вірні 

 

5. При лікуванні хворого діабетичним кетоацидозом після уведення основної 

дози, інсулін уводиться постійно зі швидкістю ОД/кг/годину: 

A. 0,1 

Б. 1,0 

B. 0,5 

Г. 2,0 

 

6. Невідкладну терапію гіпоглікемічної коми у дитини, що хворіє на цукровий діабет типу 1, 

починають із уведення: 

А. Глюкагону.      

Б. 10% розчину глюкози в/в струминно.      

В. 20% розчину глюкози в/в струминно.  

Г. 5% розчину глюкози в/в крапельно.      

 

7. Для якого з видів коматозних станів характерні: поступовий розвиток, дихання 

Куссмауля, запах ацетону у видихуваному повітрі, виражені симптоми дегідратації, 

гіперглікемія, глюкозурія, знижений тонус м’язів, очних яблук? 

А. Гіперосмолярна кома.      

Б. Гіперглікемічна кетоацидотична кома.      

В. Лактатацидотична кома.     

Г. Гіпоглікемічна кома.      

 

8. У дитини, що протягом 5 років хворіє на цукровий діабет типу 1, на тлі гострої пневмонії 

розвинулася гіперглікемічна кома. Які запобіжні заходи слід було здійснити? 

А. Зменшити добову дозу інсуліну.    

Б. Зменшити прийом їжі. 

В. Збільшити прийом рідини. 

Г. Збільшити добову дозу інсуліну під контролем за рівнем глікемії.      

 

9. У дівчинки 12 років, що хворіє на цукровий діабет типу 1 і отримує інсулін, з’явилися 

головний біль, відчуття голоду, «холодний піт», тахікардія, тремор,  сонливість, запаморочення. 

Якому стану відповідає дана клінічна картина? 

А. Гостра серцево-судинна недостатність.      

Б. Епілепсія.      

В. Гіпоглікемічний стан. 

Г. Поступовий розвиток гіперглікемічної коми. 

 

10. Яку первинну дозу інсуліну слід призначити дитині 8 років в стані гіперглікемічної коми 

(в ОД/кг маси тіла за год): 

А. 0,05.           

Б. 0,1-0,2.          

В. 0,2-0,3.           

Г. 0,3-0,4.           

 



Еталони відповідей на тести на тему: «Цукровий діабет у  у дітей». V курс: 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А Г Г А А Б Г В Б 

 

Задачі для самоконтролю: 

 

Задача 1: 

Дитина 11 міс., госпіталізована лікарем швидкої допомоги в реанімаційне відділення 

дитячої лікарні. Від І нормальної вагітності, фізіологічних пологів. На штучному вигодовуванні 

з 1 міс. Протягом перших 7 міс життя зростання маси тіла щомісяця становило 1 кг; з 8 міс до 

10 міс життя збільшення маси тіла не було, а за останній місяць дитина втратила 300 г. В 7 міс 

дитина перехворіла на ГРВІ. За останні 2 міс дитина часто стала неспокійною, жадібно 

захоплювала соску, заспокоювалася після пиття. Пелюшки після висихання були ніби 

«накрохмалені». Напередодні з’явилися блювання, виражений неспокій, гучне, глибоке 

дихання. Неспокій швидко змінився на в’ялість, сонливість, загальмованість та втрату 

свідомості.  

При огляді: стан непритомний. Виражені симптоми дегідратації. Шкіра і слизові оболонки 

сухі, попрілості. Гіперемія обличчя. Губи сухі, з тріщинами. Язик сухий, шершавий, 

обкладений коричнево-білим нальотом. Дихання глибоке, гучне, 26/хв. Різкий запах ацетону з 

рота. Тони серця ослаблені, тахікардія; пульс ниткоподібний. Живіт напружений. Печінка + 2 

см. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Найбільш вірогідний діагноз? 

2. Які відзначалися помилки у догляді і спостереженні за дитиною? 

3. Визначте план обстеження? 

4. Який препарат і у якій дозі доцільно призначити дитині при виведенні з даного стану? 

 

Задача 2: 

Дівчинка 13 років хворіє на цукровий діабет типу 1 протягом 7 років. Отримує інсулін та 

дієтотерапію. Знаходиться під спостереженням дитячого ендокринолога. Протягом останнього 

року дівчинка не забезпечує самоконтроль цукрового діабету, порушує дієту, ігнорує лікування 

(пропуски ін’єкцій інсуліну). Поліклініку не відвідує, не контролює глюкозу крові та сечі. Вже 

декілька разів знаходилася в кетоацидозі. Виявлено підвищений рівень глікованого  

гемоглобіну (HbA1c), рівень глюкози крові коливається у межах – 12-15 ммоль/л. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Про що свідчить рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c)? 

2. Чим пояснюється погіршення стану дитини? 

3. Особливості перебігу цукрового діабету у підлітків? 

4. Особливості лікування цукрового діабету у підлітків? 

 

Задача 3: 

Дівчинка 5 р., хворіє на цукровий діабет типу 1 останні 2 роки. Отримує інсулін, 

дотримується дієти. Дитина захворіла на ГРВІ: кашель, нежить, висока лихоманка. В сім'ї 

старший брат хворів на ГРВІ. Контроль глікемії не здійснювали. Дозу інсуліну не змінювали. 

Через 3 дні стан дитини погіршився: з'явилася спрага, сухість в роті, нічне нетримання сечі, 

слабкість і невдовзі – нудота, блювання, біль в животі, запах ацетону з рота. Батьки звернулися 

до дільничого педіатра.  

При огляді: Стан порушений. В'яла, сонлива, відмовляється від їжі. Шкіра суха. Губи сухі, 

червоні. Язик сухий, обкладений коричневатим нальотом. Запах ацетону з рота. Тургор тканин 

знижений. Дихання часте, гучне. Пульс частий, слабий. Тони серця ослаблені, тахікардія. 



Артеріальний тиск – норма. Живіт напружений, болючий при пальпації. Печінка +2см. Добовий 

діурез 3,0л. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Сформулюйте діагноз. 

2. В чому причина погіршення стану дитини? 

3. Які заходи необхідно було здійснити для попередження даного стану? 

4. Яка тактика дільничого лікаря-педіатра? 

 

 

Задача 4: 

Дівчинка 13 років втратила свідомість у школі і лікар швидкої допомоги госпіталізував 

дитину. Відомо, що вона хворіє на цукровий діабет типу 1, отримує інсулін.  

Об’єктивно: Стан непритомний. Шкіра бліда, «холодний піт». Слизові оболонки звичайного 

кольору, вологі. Дихання часте, поверхневе. Запаху ацетону з рота немає. Тони серця ослаблені, 

тахікардія. Артеріальний тиск в нормі. Гіпертонус м’язів; тризм. В кареті швидкої допомоги 

спостерігали судоми. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Ваш діагноз? 

2. Які найбільш часті причини виникнення даного стану у хворих на цукровий діабет? 

3. Які симптоми передують розвитку даного коматозного стану? 

4. Профілактика даного стану?  

 

Задача 5: 

Хлопчик 12 років госпіталізований до хірургічного відділення з діагнозом «гострий живіт». 

За останній місяць схуд на 3 кг, непокоїли спрага, поліурія, сверблячка шкіри, фурункульоз. 

Напередодні з’явилися нудота, блювання, болі в животі. Дільничий лікар-педіатр запідозрив 

гостру хірургічну патологію і направив до хірургічного відділення. 

Об’єктивно: Стан порушений. В’ялий, сонливий, відмовляється від їжі, часте блювання. 

Шкіра суха, фурункульоз; гіперемія обличчя. Губи сухі, червоні. Язик сухий, обкладений 

коричнево-білим нальотом. Тургор тканин та м’язовий тонус знижені. Дихання глибоке, гучне. 

Запах ацетону з рота. Тони серця ослаблені, тахікардія. Артеріальний тиск в нормі. Живіт 

напружений, сумнівні симптоми подразнення очеревини. Печінка +2см. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Чи правильно встановлений діагноз? 

2. Найбільш вірогідний діагноз ? 

3. Тактика лікаря. 

4. Які зміни основних лабораторних показників  характерні для даного стану? 

  

Еталони відповідей до задач на тему: «Цукровий діабет у дітей». У курс: 

 

Задача 1: 

1.Цукровий діабет, вперше виявлений в стані декомпенсації, гіперглікемічна 

кетоацидотична кома. 

2.Значна прибавка маси тіла щомісяця. Незважаючи на відсутність зростання маси тіла з 8 

до 10 міс та її втрату за останній місяць, наявність клінічних проявів захворювання батьки  

поліклініку не відвідували. Дільничий лікар-педіатр і дільнича медсестра також дитину не 

спостерігали. При правильному догляді батьків та спостереженню за дитиною дільничим 

лікарем-педіатром та медичною сестрою можливо було попередити ранню маніфестацію 

захворювання, а також  виражену його декомпенсацію до розвитку коматозного стану. 

3.Рівні глюкози, кетонових тіл в крові, сечі, загальний аналіз сечі, креатинін крові,  рСО2,  

рН, бікарбонати крові, гемоглобін, ШОЕ, лейкоцити, гематокрит, коагулограма, час зсідання 



крові, ЕКГ, показники білкового, ліпідного, електролітного обмінів, осмолярність крові, 

контроль пульсу, ЧСС, дихання, артеріального тиску. 

4.Необхідно призначити інсулін короткої дії; початкова доза інсуліну при виведенні з 

гіперглікемічної коми для даної дитини складає  0,05 ОД/кг фактичної маси тіла на годину 

внутрішньовенно. 

 

Задача 2: 

1.Рівень глікованого гемоглобіну залежить від вмісту глюкози в крові і є показником стану 

вуглеводного обміну за останні 3 місяці, враховуючи тривалість «життя» еритроцита (90-120 

діб). Гіперглікемія при цукровому діабеті сприяє підвищенню процесів неферментативного 

глікозилювання білків гемоглобіну, тому його рівень у хворих на діабет у 2-3 рази перевищує 

норму. Він є показником якості компенсації цукрового діабету. 

2.Розширенням режиму життя, дієти, порушеннями у виконанні призначеного лікування. 

Відзначалися пропуски ін’єкцій інсуліну. В поліклініку не з’являлася, контроль вмісту глюкози 

в крові та сечі здійснювала рідко. 

3.У дітей в перед- та пубертатному періоді цукровий діабет характеризується більш 

лабільним перебігом. Відзначається схильність до гіпоглікемій та кетоацидозу. Коливання 

рівнів глікемії та глюкозурії можуть виявлятися незалежно від корекції дози інсуліну. Підлітки 

мають найбільш високий рівень глікованого гемоглобіну, що підтверджує часту та тривалу 

декомпенсацію захворювання. Потреба в інсуліні зростає. 

     У підлітковому віці частіше спостерігаються специфічні ускладнення цукрового діабету. 

Контроль за перебігом захворювання погіршується, що призводить до прогресування судинних 

ускладнень, погіршення стану здоров’я та інвалідизації в молодому віці. 

4.Особливості лікування цукрового діабету у підлітків: 

- знижується чутливість периферичних тканин до інсуліну; 

- потреба в інсуліні нерідко зростає до 1,5-1,7 ОД/кг/добу; 

- у зв’язку з ризиком розвитку судинних ускладнень підлітковий вік потребує ретельної 

корекції вуглеводного обміну; 

- застосування в підлітковому віці інсулінових аналогів ультракороткої дії  полегшує 

досягнення компенсації ЦД і дозволяє розширити режим життя; 

- нерідко підлітки потребують професіональної допомоги психологів. 

- професіональна допомога діабетолога, психолога, організація відпочинку в 

спеціалізованих таборах, санаторіях, періодичне стаціонарне лікування допомагають 

забезпечити та підтримувати стан стабільної компенсації цукрового діабету у підлітків, 

сприяють попередженню виникнення та прогресування його ускладнень, що в значній мірі 

обумовлює прогноз захворювання. 

      



Задача 3: 
1.Цукровий діабет типу 1, тяжка форма в стані декомпенсації, діабетичний кетоацидоз, 

передкоматозний стан. 

2.Декомпенсацію цукрового діабету спричинила ГРВІ. Контроль за рівнем глюкози в 

крові і вмістом глюкози та кетонових тіл в сечі не здійснювався. Дозу інсуліну не змінювали. 

3.У зв’язку з розвитком відносної тканинної резистентності і підвищеним виділенням 

контрінсулярних гормонів (стрес) при інфекційному захворюванні у дитини, хворої на 

цукровий діабет типу 1, нерідко наростає гіперглікемія і може розвинутися виражена 

декомпенсація захворювання. Потреба в інсуліні збільшується. Дозу інсуліну дитині слід 

було збільшити за рахунок препарату короткої дії або його додаткових ін’єкцій під 

контролем за вмістом глюкози в крові та в сечі. 

4.Дитина потребує госпіталізації у відділення реанімації та інтенсивної терапії, де існує 

можливість оцінки і моніторингу клінічних симптомів, неврологічного статусу і 

лабораторних показників для обстеження і надання невідкладної допомоги. 

 

      Задача 4: 

1.Цукровий діабет типу 1, тяжка форма в  стані декомпенсації. Гіпоглікемічна кома.  

         2.Найбільш часті причини виникнення гіпоглікемічного стану у хворих на цукровий 

діабет: неправильно підібрана доза інсуліну; помилки при уведенні інсуліну; недостатній 

контроль рівня глікемії в крові; порушення дієти (пропуск своєчасного прийому їжі або 

недостатньому вживанні вуглеводів);  незаплановане або важке фізичне навантаження; 

відсутність легкозасвоюваних вуглеводів у дитини; різні емоційні стани; в період 

видужування після гострих захворювань; інтеркурентні захворювання, які супроводжуються 

блюванням, діареєю,  в тому числі харчова токсикоінфекція; деякі види спорту потенційно 

небезпечні щодо виникнення гіпоглікемій; гіпоглікемії, які навмисно індуковані великими 

дозами екзогенно уведеного інсуліну, тощо. 

         3.Початкові симптоми зумовлені нейроглікопенією -  слабкість, в’ялість, сонливість, 

або навпаки дратівливість, головний біль, запаморочення, відчуття голоду (у маленьких дітей 

відмова від їжі). До них швидко приєднуються симптоми гіперкатехоламінемії  -  тахікардія, 

підвищення артеріального тиску, пітливість, блідість шкірних покривів, тремор кінцівок, 

відчуття внутрішнього тремтіння, тривоги. Іноді гіпоглікемія проявляється лише часткою 

симптомів. 

    При відсутності своєчасної допомоги  симптоми наростають - з’являються 

занепокоєння, немотивовані вчинки, страхи, галюцинації, агресивність, або депресія, 

негативізм; відмова від їжі; профузне потовиділення; приєднуються розлади зору, ковтання, 

мовлення; посилюється тремор, з’являються судоми різних груп м’язів, тризм; збудження 

змінюється на оглушеність, яка швидко переходить в повну втрату свідомості; розвивається 

кома. 

4.Профілактикою гіпоглікемічного стану є: дотримання режиму харчування, фізичних 

навантажень, ретельний контроль та самоконтроль за перебігом цукрового діабету з 

корекцією дози інсуліну, ліквідація легких проявів гіпоглікемії, старанне диспансерне 

спостереження. 

 

Задача 5: 

1.Ні.  

2. Цукровий діабет вперше виявлений в стані декомпенсації,  діабетичний кетоацидоз, 

передкоматозний стан.  

3.Дитина потребує госпіталізації у відділення реанімації та інтенсивної терапії для 

обстеження, уточнення діагнозу  і надання невідкладної допомоги. 

4.Гіперглікемія – вище за 11 ммоль/л ; глюкозурія (вище за 55 ммоль/л); гіперкетонемія (в 

нормі рівень кетонових тіл в плазмі крові не перевищує 1,72 ммоль/л); кетонурія; підвищена 

осмолярність плазми (норма 285-300 мосм/л); зниження РН сироватки крові  (норма – 7,35-

7,45); нейтрофільний лейкоцитоз зі зрушенням уліво, при значній гіперглікемії –лейкоцитоз, 

прискорення ШОЕ; підвищення рівнів залишкового азоту, сечовини, креатиніну крові; 



гіперкаліємія, яка при зростанні дефіциту інсуліну надалі змінюється на гіпокаліємію; рівень 

натрію в крові частіше знижений; бікарбонати крові знижені (<15 мекв/л); гіперліпідемія; на 

ЕКГ – ознаки гіпер- або гіпокаліємії,  порушення процесів реполяризації міокарда. 
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1. Актуальність теми. 

 

Щитоподібна залоза відіграє значну роль у рості і розвитку організму дитини. Тиреоїдні 

гормони впливають на всі процеси обміну речовин, необхідні для нормального 

функціонування всіх органів і систем, дозрівання і розвитку нервової системи дитини. 

Патологія щитоподібної залози в дитячому віці  дуже різноманітна. 

У зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС серед дітей та підлітків, які постраждали 

від радіації, збільшилась питома вага радіаційно індукованих морфологічних та 

функціональних ушкоджень щитоподібної залози; установлений зв'язок між дією 

іонізуючого випромінювання та частотою виникнення вузлових утворень в щитоподібній 

залозі. Специфічність ураження щитоподібної залози при інкорпорації радіонуклідів йоду 

зумовлена фізіологічними особливостями його обміну в організмі. Йод становить майже 50% 

маси тиреоїдного гормону, тому щитоподібна залоза є найбільш радіочутливою до 

опромінення радіойодом. У дітей чутливість щитоподібної залози до дії радіонуклідів йоду 

значно більша, ніж у дорослих. 

Одним із перших тяжких наслідків Чорнобильської катастрофи є різке підвищення 

захворюваності на рак щитоподібної залози у дітей із забруднених радіонуклідами регіонів. 

Вивчення та засвоєння питань сучасної діагностики захворювань щитоподібної залози, 

клініки та лікування на ранніх стадіях набувають важливого значення і обгрунтовують 

актуальність даної проблеми. 

 

1. Конкретні цілі: 

 

-оволодіти технікою збирання ендокринологічного анамнезу; провести клінічне обстеження 

 дітей з патологією щитоподібної залози; 

-знати механізм дії та біологічні ефекти тиреоїдних гормонів; 

-знати особливості етіології та ведучих патогенетичних механізмів при різних патологічних 

станах щитоподібної залози у дітей; 

-засвоїти класифікацію захворювань щитоподібної залози; 

-знати клінічні прояви найбільш поширених захворювань щитоподібної залози у дітей; 

-пальпувати щитоподібну залозу, оцінити її стан за ступенем збільшення та іншими 

клінічними її характеристиками; 

-скласти діагностичний алгоритм та аналізувати результати лабораторно-інструментального 

обстеження при гіпотиреозі, дифузному токсичному зобі, аутоімунному тиреоїдиті, 

злоякісних новоутвореннях щитоподібної залозі у дітей; 

-провести диференціальну діагностику різних патологічних станів щитоподібної залози; 

-за сукупністю даних анамнезу, клінічних та лабораторно-інструментальних досліджень  

вміти оцінити стан дитини, виявити провідні клінічні синдроми, установити та 

сформулювати діагноз згідно класифікації. 

-засвоїти принципи лікування дифузного токсичного зоба, гіпотиреозу, аутоімунного 

тиреоїдиту, новоутворень щитоподібної залози, йододефіцитних захворювань; критерії 

компенсації захворювань; фармакокінетику та фармакодинаміку препаратів; виписати 

рецепти; 

-засвоїти причини виникнення, клініку, діагностику, диференціальну діагностику 

тиреотоксичного кризу та гіпотиреоїдної коми, методи надання невідкладної допомоги; 

-володіти принципами організації профілактики захворювань щитоподібної залози, 

диспансерного спостереження за дітьми, хворими на дифузний токсичний зоб, гіпотиреоз, 

аутоімунний тиреоїдит, злоякісні пухлини щитоподібної залози, йододефіцитні 

захворювання; 

-демонструвати  володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації у педіатрії. 

 



2. Базовий рівень підготовки. 

 

Назви попередніх 

      дисциплін 

Отримані навички 

1. Нормальна  

    анатомія 

Знання анатомічних особливостей щитоподібної залози. 

2. Гістологія Знання гістологічної будови тканини щитоподібної залози. 

3. Біологія та  

    генетика 

Розуміння значення генетичних факторів для росту і розвитку дитини, у 

виникненні різних патологічних станів щитоподібної залози. 

4. Нормальна  

    фізіологія 

Знання особливостей функціонування щитоподібної залози у дітей у 

фізіологічних умовах для оцінки порушень при патології,  фізіологічної 

дії тиреоїдних гормонів. Розуміння ролі гормонів щитоподібної залози в 

організмі дитини, механізмів регуляції та саморегуляції функції залози, 

регуляції основних фізіологічних процесів у дитячому організмі.  

5. Біохімія Знання біосинтезу, секреції, біологічної ролі гормонів щитоподібної 

залози, метаболізму на периферії, транспорту гормонів у крові, їх 

екскреції. Знання біологічної ролі білків, жирів, вуглеводів, ферментів в 

організмі дитини, методів їх визначення. Розуміння сутності процесів 

обміну речовин, їх регуляції, особливостей метаболізму у дітей; ролі 

печінки в обміні речовин. Знання хімічного складу крові, сечі. 

6. Патологічна  

    фізіологія 

Розуміння механізмів порушень при різних патологічних станах 

щитоподібної залози, зумовлених недостатньою або підвищеною 

продукцією тиреоїдних гормонів, патогенезу основних синдромів. 

Знання компенсаторних механізмів при порушенні біосинтезу 

тиреоїдних гормонів та регуляції їх секреції. Визначення ступеня 

важкості процесу, стадії компенсації, наявності та характеру ускладнень. 

6. Патологічна  

    анатомія 

Знання  морфологічних змін в щитоподібній залозі, інших органах і 

системах при розвитку патологічних процесів для розуміння 

функціональних змін при конкретній патології, розробки тактики 

лікування. 

7. Фармакологія Знання лікарських форм; механізмів дії, властивостей, шляхів уведення, 

розподілу, виділення та дозування препаратів для лікування патології 

щитоподібної залози. 

8. Основи догляду 

    за дітьми 

Антропометричні вимірювання дітей; особливості організації догляду за 

дітьми з ендокринною патологією. 

9. Пропедевтика 

    педіатрії 

Знання анатомо-фізіологічних особливостей щитоподібної залози у 

дітей різного віку;  семіотики основних порушень при патології 

щитоподібної залози. Володіння методикою збирання 

ендокринологічного анамнезу, обстеження дітей з патологією 

щитоподібної залози, оцінювання її стану, визначення провідних 

клінічних синдромів, призначення лабораторно-інструментальних 

досліджень та  інтерпретація результатів обслідування. 

10.Радіологія та 

     радіаційна 

     медицина 

Ознайомлення з рентгенологічними та радіоізотопними методами 

обслідування щитоподібної залози, радіоімунологічними методами 

визначення тиреоїдних гормонів, тиротропіну. Інтерпретувати дані 

радіологічного, радіоімунологічного, рентгенологічного досліджень в 

нормі і при патології щитоподібної залози. 

 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

1. Вирішити тести і задачі, представлені в методичних рекомендаціях. 

2. Скласти алгоритм діагностики захворювань щитоподібної залози. 



3. Скласти схему обстеження дитини 2-х років з попереднім діагнозом: Вроджений 

гіпотиреоз. 

4. Скласти алгоритм лікування вродженого гіпотиреозу у дітей. Виписати рецепти на  

    препарати тиреоїдних гормонів, ноотропні препарати.  

5. Призначити лікування дитині 12 років з дифузним токсичним зобом І ст., середньої 

тяжкості 

    в стадії декомпенсації. Виписати рецепти на антитиреоїдні препарати, глюкокортикоїди. 

6. Диференціально-діагностичні критерії раку щитоподібної залози і доброякісного 

вузлового  

    зобу. 

7. Представити особливості лікування вродженого гіпотиреозу у дітей раннього віку і 

старших 

    дітей. 

8. Назвіть показники тяжкості зобної ендемії. 

9. Алгоритм діагностики раку щитоподібної залози. 

10. Як оцінити результати неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз? 

 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти 

студент при підготовці до заняття:   

 

Термін Визначення 

Основний обмін Це мінімальна кількість енергії, що необхідна для підтримки життя 

організму в стані повного спокою; встановлюється у дитини, яка не 

спить і знаходиться в стані повного м’язового і емоційного спокою при 

комфортній  температурі – 18-20 С, вранці, натще. 

Зоб  Збільшення об'єму щитоподібної залози. 

Вузловий зоб Фокальні або мультифокальні зміни тканини щитоподібної залози. 

Токсична аденома 

щитоподібної 

залози 

Наявність у щитоподібній залозі поодинокого вузла з високою 

функціональною активністю. 

Спорадичний зоб Збільшення в розмірах щитоподібної залози без порушення її функції в 

регіонах з достатнім йодним забезпеченням, зумовлене вродженими або 

набутими дефектами синтезу тиреоїдних гормонів.  

Ендемічний зоб Збільшення в розмірах  щитоподібної залози в регіонах з недостатністю 

йоду у зовнішньому середовищі (воді, продуктах харчування). 

Ендемічним визнається регіон, в якому більше, ніж у 10% населення 

виявляється зоб. 

Гіпотиреоз Клінічний симптомокомплекс, спричинений стійким дефіцитом гормонів 

щитоподібної залози в організмі або зниженням біологічного ефекту 

гормонів на тканинному рівні. 

Гіпертиреоз Комплекс клінічних і метаболічних змін, спричинених впливом на 

організм підвищеної кількості тиреоїдних гормонів. 

Еутиреоз Функція щитоподібної залози в нормі. 

Дифузний 

токсичний зоб 

Захворювання, що характеризується гіперфункцією щитоподібної 

залози, її гіперплазією та гіпертрофією. 

Вроджений 

гіпотиреоз 

Вроджене захворювання щитоподібної залози у дітей, зумовлене 

недостатністю дії тиреоїдних гормонів, яке виникає внутрішньоутробно 

під впливом ендогенних та екзогенних чинників. 

Йододефіцитний 

стан 

Патологічний стан, зумовлений зниженим вживанням йоду. 

Аутоімунний 

тиреоїдит (зоб 

Хашимото) 

Хронічне аутоімунне захворювання, що характеризується лімфоїдною 

інфільтрацією з повільним поступовим ушкодженням тканини 

щитоподібної залози і розвитком гіпотиреозу.       

Тиреоїдстимулюючі Специфічні аутоантитіла до рецепторів тиротропіну, які утворюються 



імуноглобуліни 

(TSI) 

при взаємодії сенсибілізованих до антигенів щитоподібної залози Т-

хелперів з В-лімфоцитами при наявності провокуючих факторів. 

Тиреотоксичний 

криз 

Тяжке ускладнення дифузного токсичного зобу. 

Інфільтративна 

офтальмопатія 

Аутоімунне ураження ретробульбарної клітковини і окорухових м’язів. 

Неонатальний 

скринінг на 

вроджений 

гіпотиреоз 

Основна мета скринінгу на вроджений гіпотиреоз – якомога раніше 

виявити всіх новонароджених дітей з підвищеним рівнем тиротропіну в 

крові. 

Тонкоголкова 

аспіраційна 

пункційна біопсія 

Єдиний доопераційний метод, що дозволяє оцінити структурні зміни і 

визначити цитологічну характеристику вузла щитоподібної залози. 

Неонатальний 

транзиторний 

гіпотиреоз 

Нетривале порушення адаптації гіпофізарно-тиреоїдної системи у 

новонароджених у постнатальний період , що проявляється клінічними і 

лабораторними ознаками гіпотиреоїдного стану. 

 

4. 2. Теоретичні питання до заняття:  

 

1.   Тиреоїдні гормони, механізм дії, регуляція секреції. 

2.   Ступені збільшення щитоподібної залози. 

3.   Визначити поняття «ендемічний зоб», «спорадичний зоб», «вузловий зоб», 

«йододефіцитний  

      стан». 

4.   Профілактика та лікування йододефіцитних захворювань щитоподібної залози. 

5.   Методи діагностики захворювань щитоподібної залози. 

6.   Етіологія та патогенез дифузного токсичного зоба. 

7.   Основні клінічні прояви дифузного токсичного зоба. 

8.   Критерії діагностики дифузного токсичного зоба.  

9.   Медикаментозне лікування дифузного токсичного зоба у дітей. Показання до 

хірургічного  

      лікування. 

10. Тиреотоксичний криз, причини виникнення, невідкладна допомога.   

11. Визначити поняття первинного, вторинного, третинного, вродженого та набутого  

      гіпотиреозу. 

12. Лабораторно-інструментальні критерії діагностики гіпотиреозу у дітей.  

13. Особливості перебігу вродженого гіпотиреозу у новонароджених, немовлят та дітей  

      раннього віку. 

14. Клінічні прояви нелікованого вродженого гіпотиреозу у дітей старшого віку. 

15. Основні принципи проведення неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз. 

16. Диференціальна діагностика вродженого гіпотиреозу у дітей раннього віку та у старшому  

      віці. 

17. Лікування вродженого гіпотиреозу. Критерії ефективності лікування. 

18. Прогноз вродженого гіпотиреозу. 

19. Набутий гіпотиреоз, причини виникнення, клініка, діагностика, лікування. 

20. Диференціальна діагностика вродженого і набутого гіпотиреозу у дітей. 

21. Причини виникнення та патогенетичні механізми розвитку аутоімунного тиреоїдиту у 

дітей. 

22. Критерії діагностики аутоімунного тиреоїдиту. 

23. Клінічні прояви аутоімунного тиреоїдиту у дітей; клінічні форми; принципи лікування. 

24. Клінічна характеристика раку щитоподібної залози. 

25. Діагностика раку щитоподібної залози. 

 

4. 3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті: 



 

Студенти повинні:  1) провести клінічне обстеження детей  з патологією щитоподібної 

залози (опитування, огляд, об'єктивне обстеження); 2) вміти інтерпретувати отримані дані; 

визначати основні клінічні синдроми; установити попередній диагноз; 3)  розробити схему 

лабораторно-інструментального обстеження дітей з дифузним токсичним зобом, 

гіпотиреозом, аутоімунним тиреоїдитом, новоутвореннями щитоподібної залози; 

інтерпретувати результати; 4) на підставі даних анамнезу, скарг, об'єктивного та 

лабораторно-інструментального обстеження, проведення диференціальної діагностики 

обґрунтувати і сформулювати заключний клінічний діагноз згідно з класифікацією; 5) 

призначити і обґрунтувати лікування дітям з дифузним токсичним зобом, гіпотиреозом, 

аутоімунним тиреоїдитом з урахуванням ступеня тяжкості, стадії компенсації захворювання, 

ускладнень, вікових доз препаратів; 6) вирішувати ситуаційні задачі. 

 

 

Захворювання щитоподібної залози 

Захворювання щитоподібної залози класифікують переважно за ознаками порушення її 

функції та розмірів. 

Виділяють захворювання зі зниженням та підвищенням функціїї щитоподібної залози, 

а також без порушення її функції. 

 

Гіпотиреоз                                                                                                                 МКХ-10 

Гіпотиреоз – клінічний симптомокомплекс, спричинений стійким дефіцитом гормонів 

щитоподібної залози в організмі або зниженням біологічного ефекту гормонів на тканинному 

рівні. 

Гіпотиреоз належить до найбільш поширеної патології щитоподібної залози у дітей. 

За рівнем ураження розрізняють: 

- первинний (тирогенний) 

- вторинний (гіпофізарний) 

- третинний (гіпоталамічний) 

- тканинний (периферичний)  - резистентність  до гормонів ЩЗ. 

За строком виникнення: 

- вроджений 

- набутий 

За перебігом: 

- транзиторний 

- субклінічний (мінімальна тироїдна недостатність) 

- маніфестний  

- ускладнений 

За станом компенсації: 

- компенсований 

- декомпенсований 

За строком маніфестації клінічних проявів: 

                - ранні форми: 

˅ перманентний (персистуючий) вроджений гіпотиреоз 

˅ транзиторний вроджений гіпотиреоз 

                 - пізні форми: 

˅ класична форма 

˅ атипові (моносимптомні) 

За розповсюдженістю в популяції: 

- ендемічний 

- спорадичний 

Розповсюдженість гіпотиреозу становить 1на 4 000 - 4 500 дітей; 95% усіх випадків 

гіпотиреозу у дітей складає вроджений гіпотиреоз.  



Клінічні прояви гіпотиреозу і вираженість симптомів залежать від термінів 

виникнення захворювання, рівня ураження, ступеня недостатності тиреоїдних гормонів. 

  

Вроджений гіпотиреоз 

Вроджений гіпотиреоз – синдром недостатності дії гормонів ЩЗ, який виникає 

внутрішньоутробно під дією ендогенних та екзогенних чинників і проявляється після 

народження дитини. 

Вроджений гіпотиреоз (ВГ) належить до числа найбільш  поширених і найтяжчих  

захворювань щитоподібної залози у дітей. У дівчаток захворювання зустрічається у 2-2,5 

рази частіше, ніж у хлопчиків. 

Повна або часткова недостатність тиреоїдних гормонів спричинює затримку 

розвитку всіх органів і систем: 

•В першу чергу від недостатності тиреоїдних гормонів страждає ЦНС. Встановлена 

тісна залежність між строками початку замісної терапії та індексом інтелектуального 

розвитку дитини в наступному. 

•Несвоєчасне виявлення та лікування вродженого гіпотиреозу призводить до тяжких 

порушень, часто  незворотних, ЦНС, фізичного і психічного розвитку, формує загрозливі для 

життя стани, тяжкі патологічні синдроми. 

Етіологія 

Найчастіше причинами постійного первинного вродженого гіпотиреозу є: 

•80-85% первинного вродженого гіпотиреозу – спорадичний стан, зумовлений 

порушенням морфологічного розвитку ЩЗ (дисгенезією ЩЗ): 

•Вроджені порушення гормоногенезу в ЩЗ: 

˅ Порушення транспорту йодидів 

˅ Порушення органіфікації йоду 

˅ Особлива форма дефекту перетворення неорганічного йоду на органічний – синдром 

   Пендреда, який характеризується збільшенням ЩЗ, нейросенсорною глухотою і 

розладами 

   вестибулярної функції; успадковується за аутосомно-рецесивним типом 

˅ Порушення синтезу або транспорту тиреоглобуліну 

˅ Порушення дейодування тирозинів 

˅ Зниження чутливості до ТТГ. 

Фактори ризику розвитку вродженого гіпотиреозу розподіляють на екзогенні  та 

ендогенні. 
Екзогенні чинники  ризику виникнення вродженого гіпотиреозу: 

◘   Ендемічний дефіцит йоду 

◘   Ендемічний дефіцит селену 

◘ Трансплацентарний перехід материнських струмогенів (антитиреоїдні препарати, 

деякі медикаменти, надлишок йоду, селену тощо) 

◘   Радіаційний вплив на вагітну і плід 

◘   Дія хімічних факторів (в тому числі, тютюнопаління) 

Ендогенні чинники ризику виникнення вродженого гіпотиреозу: 

◘   Генетично детерміновані ферментопатії, що спричинює дисгормоногенез в ЩЗ 

◘ Ушкодження антитиреоїдними антитілами, що проникають через плацентарний 

бар’єр і блокують розвиток ЩЗ, інгібують рецепцію тиротропного гормону у ЩЗ та інші 

ефекти. 

◘  Спадкові (сімейні) варіанти резистентності до тиреоїдних гормонів – аутосомно-

рецесивні рецепторопатії. 

 

●Вторинний вроджений гіпотиреоз  розвивається в результаті ізольованого дефіциту 

тиротропного гормону або комбінованого дефіциту тропних гормонів гіпофіза, що 

проявляється гіпопітуїтаризмом. 



Нетривале порушення адаптації гіпофізарно-тиреоїдної системи у новонароджених у 

постнатальний період, що проявляється клінічними і лабораторними ознаками 

гіпотиреоїдного стану, розцінюється як неонатальний транзиторний гіпотиреоз: 

˅ Виникає внаслідок прийому під час вагітності антитиреоїдних препаратів; гіпотиреоз 

проходить через 1-2 тижні після народження в міру виведення з організму тіонамідів. 

˅  Розвивається при дефіциті йоду у вагітної жінки. Недостатнє споживання йоду є 

однією з найчастіших причин вродженого гіпотиреозу. Якщо в постнатальному періоді 

дитина отримує недостатньо йоду з їжею, гіпотиреоз зберігається і може спричинити 

незворотні порушення фізичного і психічного розвитку. 

˅ Може виникати внаслідок прийому препаратів йоду при лікуванні вагітної, 

використанні амніографії з йодвміщуючими контрастними речовинами або антисептиків, що 

містять йод. 

˅ Може розвиватися при проникненні крізь плаценту материнських антитіл, які 

блокують рецептори тиротропіну плоду при аутоімунному тиреоїдиті у вагітної жінки. 

˅  Виявляється при недоношеності дитини. 

˅ Клінічні симптоми транзиторного гіпотиреозу неспецифічні: в’ялість, поганий 

апетит, пастозність шкіри, мармуровість, тривала жовтяниця, м’язова гіпотонія, зригування, 

схильність до закрепів. 

˅  При гормональному дослідженні виявляють зниження Т4 і/або Т3, підвищення рівня 

ТТГ не таке значне, як при постійному вродженому гіпотиреозі, або спостерігається не 

завжди. Рівні даних гормонів у пуповинній крові нормальні. Рекомендують обстеження 

проводити не раніше 5 доби життя у доношених і 7-14 доби у недоношених дітей. 

˅ У більшості дітей  функція ЩЗ відновлюється до кінця першого місяця життя. Іноді 

перенесений у неонатальному періоді транзиторний гіпотиреоз несприятливо впливає на 

наступний фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. 

 

Патогенез  
•Найбільш тяжкі наслідки дефіциту тиреоїдних гормонів – це гальмування розвитку 

тканини мозку - зменшується його маса та розміри, порушується мієлінізація нервових 

волокон, з’являються морфофункціональні зміни в мембранах нейронів та провідних шляхах, 

вища нервова діяльність пригнічується. Особливо чутливий мозок до недостатності 

тиреоїдних гормонів у дітей перших місяців і років життя в період його швидкого росту і 

активного нейрогенезу. Тиреоїдна недостатність в цей період спричинює затримку 

дозрівання нервової системи і зумовлює часто незворотну психічну відсталість. 

•Сповільнюються процеси скостеніння, ріст скелета, формування внутрішніх органів. 

Відзначається  затримка фізичного розвитку. Внаслідок специфічних змін у хрящах 

тілобудова поступово набуває диспропорційного характеру. 

Клініка 

Виділяють легку, середньотяжку та тяжку (мікседема) форми гіпотиреозу. 

Вперше мікседема в ранньому дитячому віці була описана Fagge у 1870 році, в 1878 

була виявлена атрофія щитоподібної залози у хворих з подібною клінікою. Внаслідок 

специфічного набряку шкіри та підшкірної клітковини захворювання назвали «мікседемою».  

●Клінічні прояви гіпотиреозу залежать від віку дитини, тяжкості гормонального 

дефіциту. Має значення характер вигодовування дитини. 

-При більш вираженому дефіциті гормонів захворювання частіше проявляється відразу 

після народження і має повний «класичний» синдромокомплекс (типова форма). 

-За легкої недостатності тиреоїдних гормонів симптоми менш виражені, проявляються 

пізніше і можуть формувати неповний синдромокомплекс (моносимптомна, атипова форма) 

вродженого гіпотиреозу. 

-Якщо дитина вигодовується грудним молоком, клінічна симптоматика дефіциту 

тиреоїдних гормонів у дітей з вродженим гіпотиреозом може бути мінімальною, тому що 

грудне молоко здорової матері містить кількість тиреоїдних гормонів, яка відповідає добовій 

потребі новонародженого. Штучне вигодовування коров’ячим молоком не містить даних 

гормонів. 



●Клінічні ознаки вродженого гіпотиреозу у неонатальному періоді: 

■ Переношена вагітність (більше 40 тижнів) 

■ Велика маса тіла новонародженої дитини (більше 3500- 4000 г) 

■ Пізнє відходження меконія, здутий живіт 

■ Ознаки недозрілості при доношеній вагітності (запале широке перенісся, 

сідлоподібний ніс,  

    гіпертелоризм з вузькими очними щілинами тощо) 

■ В’ялість, сонливість, дитина надто спокійна, не реагує на незручності, рідко плаче 

■ Шкіра суха, набрякла (іноді шкіра має мармуровий малюнок) 

■ Щільні набряки на тильній поверхні кистей, ступнів, у надключичних ямках 

■ Набряклість обличчя, потовщення краю повік, грубі риси обличчя 

■ Напіввідчинений рот, збільшений у розмірах язик (макроглосія) 

■ Затяжна жовтяниця 

■ Окружність голови збільшена, сагітальний шов, мале тім’ячко відкриті 

■ Грубий, низького тембру голос при плачу 

■ Слабкий смоктальний рефлекс 

■ Уповільненість рухів, рефлексів 

■ Гіпотонія м’язів, розходження прямих м’язів живота, пупкова грижа 

■ Погане утримання тепла, швидке переохолодження, стопи і кисті холодні 

■ Пізнє відпадання пуповини, погана епітелізація пупкової ранки 

■ Нерідко тенденція до брадикардії 

■ Реакція на больові подразники уповільнена, гіпестезія, тривала гіпертонія м’язів, 

симптом  

   Керніга 

■ Респіраторний дистрес-синдром 

 

При відсутності лікування клінічна картина вродженого гіпотиреозу стає дедалі більш 

очевидною і вже через 5-6 місяців виявляється класична картина гіпотиреозу з трьома 

основними групами симптомів за L. Wilkins: затримка психофізичного розвитку, 

функціональні зміни практично всіх внутрішніх органів, трофічні порушення шкіри та її 

придатків : 

♦Затримка психофізичного розвитку: діти довго не тримають голівку, пізно починають 

сидіти,  ходити, говорити, словниковий запас бідний; в'ялість, сонливість; діти загальмовані, 

замкнуті, мовчазні, пасивні, не відчувають інтересу до оточуючого, не цікавляться 

іграшками, погано формуються навички, ім важко контактувати з новими людьми, розумова 

відсталість різного ступеня 

♦Запізнюється поява ядер скостеніння; кістковий вік різко відстає від паспортного;  

епіфізарний дисгенез 

♦Затримка росту з відносним укороченням кінцівок (хондродистрофічні пропорції 

скелета) 

♦Порушуються терміни і порядок прорізування і заміни зубів, частий карієс 

♦Голова гідроцефальної форми; пізнє закриття тім’ячка 

♦Можуть спостерігатися парестезії, ністагм, косоокість, нейросенсорна туговухість, 

ураження периферичних нервів 

♦Шкіра бліда з жовтяничним відтінком, суха, лущиться, холодна 

♦Трофічні розлади придатків шкіри: волосся сухе, ламке, тускле, випадає, себорея 

волосистої частини голови, лоба, повік; нігті ламкі, з тріщинами, ростуть повільно. 

Потовиділення різко знижене 

♦Виражений слизовий набряк в різних органах і тканинах, шкірі, підшкірній клітковині; 

  набрякле обличчя, губи, повіки, язик, надключичні ямки, тильні поверхні кистей та 

ступнів   

♦Гіпотермія, холодні кисті, ступні 

♦Широке запале перенісся, гіпертелоризм, напіввідкритий рот з великим 

«розпластаним»  



  язиком; сонний позір  

♦Зміни функціонального стану скелетних м’язів -  гіпотонія, гіпертрофія, можливі 

судоми;  

  втомлюваність, млявість, повільність рухів; характерна постава з вираженим 

поперековим 

  лордозом. 

♦Знижений апетит, недостатня прибавка маси тіла 

♦Великий розпластаний живіт 

♦Пупкова грижа, можливе розходження прямих м’язів живота 

♦Метеоризм, закрепи 

♦Брадикардія, послаблення серцевих тонів, межі розширені, артеріальний тиск 

знижений. 

  Скоротлива функція міокарду порушується за типом синдрому гіподинамії 

♦Низький тембр голосу 

♦Респіраторні порушення: утруднене носове дихання, сопіння, хропіння, схильність до 

  респіраторних інфекцій, ціаноз носогубного трикутника 

Зустрічаються також атипові форми вродженого гіпотиреозу (моносимптомні): 

- Псевдоанемічна 

   - Псевдогемолітична хвороба новонароджених 

- Псевдогеморагічна 

- Кардіопатична 

- З ізольованою пропорційною затримкою росту 

- Псевдо-Гіршпрунг 

 

У старших дітей нелікований вроджений гіпотиреоз проявляється вираженими 

характерними клінічними ознаками: 

◘Зниження інтелекту різного ступеня 

◘Слабкість, втомлюваність, сонливість, «оглушеність»; емоційна загальмовність. 

Погана  

  успішність у школі; зниження пам’яті 

◘Уповільнене мовлення, незграбність рухів 

◘Значне відставання у рості (тиреогенний нанізм), диспропорційна тілобудова (короткі  

  кінцівки з широкими кистями та ступнями, відносно крупні тулуб і голова) 

◘Затримка статевого розвитку (виявляється гіпоплазія та дисфункція  статевих залоз) 

◘Шкіра бліда, суха, груба, холодна; потовиділення знижене 

◘Волосся сухе, ламке, тускле, випадає; запізніла зміна зібів 

◘Набряки обличчя, кінцівок, надключичних ямок; язик набряклий з відбитками зубів; 

  байдужий позір 

◘Апетит знижений; закрепи 

◘Значне послаблення серцевих тонів, межі розширені, брадикардія. Може бути 

  перикардіальний випіт. Артеріальний тиск знижений 

◘Артралгії, випіт в порожнину суглобів 

◘М’язова гіпотонія  

◘Порушуються функції печінки, нирок 

◘Мерзлякуватість, непереносність холоду, гіпотермія 

◘Зниження гостроти слуху 

◘Грубий, низький голос 

◘Нерідко виявляється зоб 

◘Може виявлятися дисфункція інших ендокринних залоз 

◘Лабораторні показники: зниження вольтажа зубців на ЕКГ, уповільнення провідності 

  брадикардія, нормохромна нормоцитарна анемія, гіперхолестеринемія, затримка появи 

ядер 

  скостеніння з причини нерівномірної їх осифікації. 

Діагностика 



вродженого гіпотиреозу 

●Діагноз вродженого гіпотиреозу базується на підставі анамнезу захворювання, 

життя, обстеження матері, наявності клінічних симптомів, характерних для вродженого 

гіпотиреозу та гормонального обстеження дитини. 

●Найбільш складна діагностика в період новонародженості, коли клінічні симптоми 

хвороби незначні, неспецифічні, навіть відсутні, що може бути зумовлено захисною дією 

материнських гормонів або наявністю легких та стертих форм гіпотиреозу. 

●Вираженість симптомів вродженого гіпотиреозу залежить від причини і тяжкості 

гіпотиреозу.  

- Явні симптоми, які відзначаються вже на І-му тижні життя, можуть свідчити про 

постійну форму гіпотиреозу внаслідок аплазії або значної гіпоплазії ЩЗ. 

- Гіпотиреоз, що виникає внаслідок помірної гіпоплазії, ектопії або порушень 

гормоногенезу може не мати клінічних симптомів в періоді новонародженості, а проявлятися 

пізніше (після 2-5 років). 

- Збільшення ЩЗ при наявності симптомів гіпотиреозу часто вказує на його транзиторний 

характер. 

●Зважаючи на достатню поширеність гіпотиреозу, незначно виражені клінічні прояви в 

перші дні та тижні життя, тяжкі наслідки пізньої діагностики, проводять скринінг всіх 

новонароджених на гіпотиреоз. 

Основні принципи проведення неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз: 

■Основна мета скринінгу на вроджений гіпотиреоз – якомога раніше виявити всіх 

новонароджених дітей з підвищеним рівнем ТТГ в крові. 

Обстеження і подальше спостереження за дітьми здійснюється в 2 етапи: 

- І етап - пологовий будинок 

- ІІ етап – дитяча поліклініка 

■І етап. Забір крові у доношених проводять на 4-5 день від народження, у недоношених – на  

 7-14 день в пологовому будинку. Кров беруть частіше з п’ятки і у вигляді крапель (6-8) 

наносять на спеціальний пористий фільтрувальний папір. Висушені зразки крові 

відсилаються в спеціалізовану лабораторію. Рівень ТТГ визначають в сухих плямах 

капілярної крові. 

- ТТГ <20 мО/л – варіант норми. 

- При ТТГ >20 мО/л – повторне дослідження з того ж зразка крові 

- Концентрація ТТГ >50 мО/л – ймовірний гіпотиреоз 

- Рівень ТТГ >100 мО/л з високим ступенем вірогідності вказує на наявність захворювання,  

що 

  потребує лікування. 

- При ТТГ 20-50 мО/л – повторне дослідження із того ж зразка крові, при збереженні 

високого 

  ТТГ – дослідження ТТГ і вільного Т4 (вТ4 ) у сироватці крові. 

- При ТТГ >10 мО/л  і вільному Т4<10 пмоль/л – терміново призначаються тиреоїдні  

  препарати.  
- При ТТГ 20-50 мО/л і вільному Т4>10 пмоль/л – лікування не призначається, повторне 

  дослідження ТТГ  і вільного Т4 – через 7 і 30 днів. У разі наростання рівня ТТГ – 

призначається 

  замісна терапія.   
- При ТТГ 50-100 мО/л – висока вірогідність наявності вродженого гіпотиреозу. Проводять 

  повторне дослідження рівня ТТГ і вТ4  із того ж зразка крові та у сироватці крові, взятої у 

дитини  

  амбулаторно. 

  Не очікуючи результатів, призначають лікування тиреоїдними препаратами 

  (L-тироксином). Якщо рівні ТТГ і вТ4 виявились нормальними, лікування припиняють.                                                                                

Якщо рівень ТТГ перевищує норму, - лікування проводять під наглядом педіатра- 

ендокринолога. 

- При ТТГ > 100 мО/л – терміново повідомляють поліклініку за місцем проживання дитини. 



  Повторно беруть кров для дослідження ТТГ і вТ4  у сироватці крові. Не очікуючи 

результатів, 

  призначають лікування тироїдними препаратами. 

Якщо рівні ТТГ  і вТ4  виявились нормальними , лікування припиняють. 

Якщо ТТГ перевищує норму, лікування продовжують під регулярним спостереженням  

педіатра-ендокринолога. 

■ІІ етап (проводиться в дитячій поліклініці). 

- Контрольне визначення рівнів ТТГ, Т4, Т3  через 2 тиж  і 1,5 міс від початку замісної терапії.  

  У дітей до 1 року орієнтуються на рівень ТТГ і Т4. 

- Нормальний рівень ТТГ і Т4, або нормальний рівень вільного Т4 при відносно підвищених 

   показниках ТТГ  свідчать про адекватну дозу L-тироксину. 

- Подальші контрольні визначення концентрації  ТТГ, Т3, Т4 слід проводити на першому році 

  життя кожні 2-3 міс., після року – кожні 3-4 міс. 

- При підтвердженні діагнозу «Вроджений гіпотиреоз» лікування L-тироксином 

продовжують з  

  постійним контролем адекватності дози препарату, що отримує дитина. 

- при субклінічному гіпотиреозі – підвищення ТТГ (вище за 2,5 мО/л, але не вище за 10 

мО/л) при  

  нормальному рівні вільного Т4  і відсутності клінічної симптоматики. 

- При маніфестному первинному гіпотиреозі – підвищення рівня ТТГ (вище за 10 мО/л) і 

  зниження рівнів загального та вільного Т4  та Т3. 

- При вторинному гіпотиреозі – рівень ТТГ у межах норми або знижений і знижений 

вільний Т4. 

  Після стимуляції тиротропіном рівень тиреоїдних гормонів в крові підвищується. 

- При третинному гіпотиреозі концентрація ТТГ в сироватці крові знижена і підвищується 

у 

  відповідь на введення тироліберину. 

- У недоношених дітей, новонароджених з низькою масою тіла, у випадках транзиторної 

або 

  ідіопатичної гіпотироксинемії визначення рівнів ТТГ  і вТ4  у крові здійснюють кожні 2 

тиж для 

  виявлення запізнілих випадків вродженого гіпотиреозу. 

●Допоміжне значення для діагностики гіпотиреозу мають результати 

додаткових 

  обстежень: 

- Гіперхолестеринемія (більше 6,8 ммоль/л) 

- Зниження рівня лужної фосфатази в крові 

- Затримка темпів скостеніння, епіфізарний дисгенез за даними рентгенографії кистей та  

  променезап’ясткового суглоба 

- Зменшення швидкості ахілового рефлексу 

- Характерні зміни на ЕКГ: знижений вольтаж зубців, синусова брадикардія, уповільнення 

  провідності, подовження систоли, метаболічні порушення 

- На електроенцефалограмі визначаються патологічні уповільнені хвилі, недостатнє 

вираження 

  альфа-ритму  

- У периферичній крові виявляють анемію, еозинофілію, підвищення ШОЕ 

- Візуалізація щитоподібної залози за допомогою УЗД з характерними для гіпотиреозу 

змінами; 

  При УЗД розміри ЩЗ можуть бути нормальними, зменшеними (аплазія чи гіпоплазія) або  

  збільшеними 

- Рентгенологічні зміни черепа: нерідко брахіцефалія, гіпоплазія придаткових порожнин 

носа, 

  пальцеві вдавлення, гіперкальцифікація основи черепа. При вродженому гіпотиреозі 

череп  



  збільшений, кістки його стовщені 

- Для виключення ураження ЦНС інфекційними чинниками – ан. крові на токсоплазмоз 

- Для діагностики аутоімунного тиреоїдиту, визначення причини гіпотиреозу або 

етіологічного 

чинника вродженого гіпотиреозу – визначення титру антитіл до тиропероксидази 

тироцитів, 

мікросомальної фракції, тироглобуліну. 

Диференціальна діагностика 

•Для диференціальної діагностики первинного і вторинного гіпотиреозу проводиться проба з 

тироліберином: досліджують рівень ТТГ до і через 30 хв  після внутрішньовенного уведення 

тироліберину. При первинному гіпотиреозі рівень ТТГ зростає вище 25 мО/л, при 

вторинному – залишається незміненим. 

•У ранньому віці дітей вроджений гіпотиреоз диференціюють із хворобою Дауна, рахітом, 

фенілкетонурією, жовтяницею різного походження, анемією, ахондроплазією та ін. (табл. 5). 

 

   •У більш старшому віці диференціальну діагностику проводять із захворюваннями, що 

супроводжуються затримкою росту (хондродистрофія, гіпофізарний нанізм, дисгенезія 

статевих залоз тощо), хворобою Пертеса, мукополісахаридозами, хворобами нирок, 

ревматизмом, вродженими вадами серця, хворобою Гіршпрунга. Слід диференціювати також 

із псевдогіпотиреозом, коли порушення обміну трийодтироніну відбувається за умов 

збереження функції ЩЗ. 

 

Лікування 

•Відразу після установлення діагнозу вродженого гіпотиреозу слід починати замісну 

терапію тиреоїдними препаратами. Необхідно підвищити рівень тироксину до норми 

якнайшвидше, щоб попередити або звести до мінімуму ураження ЦНС. 

•Лікування вродженого гіпотиреозу довічне.  

У разі підозри на ГТ необхідно якнайшвидше провести диференційну діагностику, 

встановити правильний діагноз і відразу розпочати лікування. Запізнення призводить до 

незворотних порушень розумового та фізичного розвитку. Неприпустиме вичікування появи 

типових клінічних симптомів захворювання. 

1. L – тироксин пожиттєво; 

немовлятам   10-15 мкг/кг/доба. 

до 3 місяців   8 мкг/кг 

6 міс.-l рік     6мкг/кг 

1-5 роки         5 мкг/кг 

5-7 роки         4 мкг/кг 

7-12 роки       2-3 мкг/кг 

Дозу підвищують кожних 3-5 днів до максимально переносимої (субтоксичної). 

Критерії ефективності - клініка та рівень ТТГ (не вище 8 мОД/д) і раз за квартал. 

2.  Ноотропи: пірацетам, церебролізин, ліпоцеребрин, енцефабол, пантогам курсами безперервно 

до 2 років, потім за показаннями. 

3.  Лікування анемії. 

4. Масаж, гімнастика відповідно до віку. 

Критерії ефективності лікування вродженого гіпотиреозу: 

- Відсутність клінічних ознак хвороби 

-  Нормальні темпи фізичного, психічного і статевого розвитку дитини 

- Рівень ТТГ 0,4-2,0 мО/л 

Диспансерне спостереження 

Діти з вродженим гіпотиреозом потребують довічного диспансерного нагляду. 

Вторинний гіпотиреоз розвивається при різноманітних патологічних процесах в 

гіпофізі: інфекція, травма, пологова травма, пухлини, крововилив, некроз, хірургічна та 

променева гіпофізектомія, вади розвитку гіпофізу. 



Клінічно характеризується менш чіткою клінічною картиною, ніж первинний, тому що при 

дефіциті ТТГ перебіг захворювання менш тяжкий. В клінічній картині на перший план 

виступають ознаки дефіциту інших тропних гормонів, особливо гормону росту. У 

новонароджених можуть відзначатися гіпоглікемії, крипторхізм, гіпоплазія мошонки, 

мікропеніс; у більш старших дітей – відставання в рості, затримка статевого розвитку. 

При вторинному гіпотиреозі рівні тиротропіну і тиреоїдних гормонів знижені. 

Лікування вторинного гіпотиреозу у дитини з гіпопітуїтаризмом здійснюють після 

нормалізації  (при необхідності) функції кори надниркових залоз. Замісна доза L-тироксину 

складає зазвичай 2-2,5 мкг/кг/добу. Критерієм адекватності лікування є нормальний рівень 

Т4. 

 

Набутий гіпотиреоз 
Причинами розвитку набутого гіпотиреозу можуть бути: 

•Аутоімунне ураження щитоподібної залози (тиреоїдит); запальні процеси в ній. 

•Хірургічне втручання на щитоподібній залозі (струмектомія або повне її видалення). 

•Погано контрольоване застосування протягом тривалого часу тиреостатичних препаратів, 

або 

 препаратів неорганічного йоду, в тому числі рентгеноконтрастних речовин. 

•Вплив на щитоподібну залозу радіоактивного йоду. 

•Променева терапія новоутворень органів, що містяться на шиї (лімфома, карцинома гортані 

 тощо). 

•Тривале застосування деяких лікарських препаратів (глюкокортикоїдів, андрогенів, 

естрогенів, 

 сульфаніламідів тощо), інших струмогенів. 

•Недостатнє надходження в організм дитини різних мікроелементів, передусім, йоду з водою 

та харчовими продуктами (йододефіцитні стани). 

 

Йододефіцитні захворювання                                                                      МКХ-10:Е01.1 

Йододефіцитні захворювання (ЙДЗ) – патологічні стани, зумовлені зниженням 

вживання йоду. 

За даними ВООЗ (1990), близько 1,5 млд осіб у світі проживають в умовах йодної 

недостатності і мають ризик розвитку ЙДЗ, в тому числі, більше 500 млн мешкають у 

регіонах із значним дефіцитом йоду.  

Найчастіше при дефіциті йоду спостерігається збільшення в розмірах щитоподібної 

залози – зоб. У зв’язку з тим, що даний зоб пов’язаний з певними геоендемічними регіонами 

з недостатнім вмістом йоду у зовнішньому середовищі, він отримав назву ендемічного. 

Регіон називають ендемічним за зобом, якщо більше ніж у 10% населення його виявляється 

зоб. 

Близько 740 млн жителів Землі хворіють на зоб (ВООЗ, 1999), що складає 13% 

населення планети. 

Крім ендемічного зобу, виділяють групу захворювань, зумовлених впливом йодної 

недостатності на ріст і розвиток організму. 

Значною проблемою йододефіцитних захворювань є порушення розвитку ЦНС, що 

проявляється зниженням рівня інтелекту людини з наслідками для суспільства в цілому. 

Тому у зв’язку із значною поширеністю і тяжкістю проявів  йодна недостатність являє собою 

важливу медико-соціальну проблему в усьому світі.  

У дітей від матерів з патологією щитоподібної залози найчастіше вражаються ЦНС і 

ендокринна система. Навіть помірне зниження надходження йоду у вагітних жінок 

призводить до гіпотироксинемії і збільшення секреції ТТГ, що негативно впливає на процеси 

ембріогенезу і розвитку ЦНС. В регіонах з дефіцитом йоду виявлена залежність ступеня 

ураження нервової системи у плода від вираженості гіпотиреозу у жінки, особливо на ранніх 

термінах вагітності. 

Вплив тиреоїдних гормонів на розвиток головного мозку і становлення пізнавальних 

функцій активно проявляється і після народження, особливо впродовж перших двох років 



життя. В результаті гіпотироксинемії з причини йододефіциту у мозку, що розвивається, 

виникають виражені порушення вищих психічних функцій дитини. 

 

Етіологія 

■Основною причиною йододефіцитних захворювань є йодна недостатність: 

♦До географічних регіонів, збіднених йодом, належать гори, передгір’я, заплавини 

великих рік, лісні масиви з підзолистими грунтами. В Україні регіони зобної ендемії 

виявляються у Закарпатській, Рівненській, Прикарпатській, Чернігівській, Київській 

областях. 

♦Йод належить до життєво необхідних біоелементів, що міститься в усіх живих 

організмах. У великих кількостях сполуки йоду  накопичуються в морях і океанах, з поверхні 

яких розносяться вітром по планеті і з опадами попадають в грунти. Кількість йоду в грунті 

залежить від його типу, найменша – в пісчаних і підзолистих. З грунту йод проникає в 

грунтові води і з питною водою споживається людиною. 

■Важливе значення в етіології йододефіцитних захворювань мають й інші чинники: 

♦Виникнення йодного дефіциту посилюється недостатністю різних мікроелементів, що 

вживаються з їжею, - цинку, марганцю, селену, міді, кобальту, молібдену, а також надлишку 

кальцію. Зобогенна дія їх недостатності зумовлена участю в активації ферментів обміну 

йоду. В результаті  зниження їх активності зменшується біосинтез тиреоїдних гормонів і 

посилюється зобогенез.  

♦Умови життя, соціальний рівень, низька санітарна культура населення, глистні інвазії, 

інфекційні захворювання знижують компенсаторні можливості організму. Крім того, різні 

бактерії містять прогойтрин, який під впливом різних ферментів перетворюється на активний 

фермент гойтрин, що є інгібітором утворення органічного йоду в ЩЗ. 

♦Деякі штами кишкової палички в процесі життєдіяльності продукують білки, які 

знижують здатність ЩЗ до захвату йоду. 

♦Недостатнє харчування, особливо зниження в їжі вітаміну А, спричинює порушення 

синтезу тиреоглобуліну і, відповідно, тиреоїдних гормонів. 

■До розвитку йододефіцитних захворювань призводять фактори, які сприяють виникненню 

відносної йодної недостатності. 

♦Це природні струмогени харчових продуктів, що містяться в сої, арахісі, кольоровій 

капусті, турнепсі. Деякі флавоніди, що містяться в африканському просі, сорго, бобах, 

інгібують тиреопероксидазу і захват йоду. 

♦Нітрити, перйодати, перхлорати, тіоціанати блокують транспорт йоду в тиреоцит. 

♦При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, наявності в питній воді значної 

кількості гуминових речовин може порушуватися всмоктування йоду. 

■Тяжкість зобної ендемії посилюють такі спадкові фактори як вроджені дефекти біосинтезу 

тиреоїдних гормонів. Кількість випадків зростає в замкнутих популяціях внаслідок шлюбів 

серед родичів. Якщо обидва батьки хворіють на зоб, вірогідність зоба у дітей зростає у 4 рази 

в порівнянні з нащадками здорових батьків. Тип наслідування -  домінантний. 

В реалізації спадкової схильності до зобу важливе значення надається впливу факторів 

зовнішнього середовища, зокрема йодної недостатності. 

Клініка 

♦Клінічні прояви йододефіцитних захворювань різноманітні і залежать від віку, в якому 

виникла недостатність йоду. Дефіцит йоду і, відповідно, тиреоїдних гормонів у плода і в 

ранньому дитячому віці може спричинювати незворотні порушення розумового розвитку, 

навіть до кретинізму. 

♦Найбільш частим проявом йодного дефіциту є збільшення розмірів щитоподібної 

залози. Зазвичай збільшення дифузне, іноді дифузно-вузлове. При легкому і середньому 

ступені йодної недостатності збільшення ЩЗ відбувається повільно, досягає максимальних 

розмірів протягом 10 і більше років.  

♦Спочатку зоб клінічно еутиреоїдний з поступовим розвитком гіпотиреозу. Клінічні 

прояви зниження функції ЩЗ у дитини, їх вираженість залежать від періоду життя, в який 

відбувалася дія йодного дефіциту, його тривалості і ступеня тиреоїдної недостатності. 



♦Вроджений гіпотиреоз проявляється в перші дні життя дитини. Характерні ознаки:  

переношена вагітність, маса тіла при народженні більше за 4 кг, дитина надто спокійна, рідко 

плаче, тембр голосу низький, часто спостерігається стридорозне дихання, приступи ціанозу; 

набряки, язик не вміщується в роті, шкіра суха, тривала жовтяниця, ступні і кисті холодні; 

послаблене ссання, живіт здутий, схильність до закрепів, пупкова грижа. 

♦Надалі відзначається затримка фізичного і психічного розвитку різного ступеня 

вираженості. 

Діагностика 

Обстеження проводиться амбулаторно.  

Для оцінки наявності і тяжкості йододефіцитних захворювань використовують 

рекомендації ВООЗ, які включають дослідження: 

◘ Клінічні : 

- Анамнез: проживання в ендемічному районі. 

- Пальпація щитоподібної залози 

◘ Параклінічні: 

- УЗД щитоподібної залози 

- За необхідністю (вузлові утворення): тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія ЩЗ 

з 

  цитологічним дослідженням пунктату, сканування з радіоактивним йодом. 

- Гормональні дослідження (рівні вільного Т3, Т4, ТТГ в сироватці крові, рівня 

неонатального  

  ТТГ)  

- Визначення екскреції йоду із сечею 

Диференціальна діагностика 

Диференціальну діагностику проводять із дифузним токсичним зобом, дифузним 

нетоксичним зобом, аутоімунним тиреоїдитом, пухлинами щитоподібної залози. 

Лікування 

•При йододефіцитному еутиреоїдному зобі лікування спрямоване на  забезпечення організму 

хворого йодом. Препарати вибору – калій йодид, йодомарин. 

•Критерії ефективності лікування йододефіцитного зобу з гіпотиреозом: 

- відсутність клінічних проявів гіпотиреозу; 

- оптимальний рівень ТТГ 0,4-2,0 мОЛ/л з контролем його рівня через 1 міс на початку  

   лікування, після підібраної дози – 1 раз на 3 міс; 

- нормалізація об’єму ЩЗ (контроль УЗД 1 раз на 6 міс). 

Дифузний токсичний зоб                                                                                                МКХ- 10: 

Е05.0 

Дифузний токсичний зоб (ДТЗ)(хвороба Базедова, Грейвса, Пері) – мультиорганне 

аутоімунне захворювання, зумовлене підвищеним вмістом тиреоїдних гормонів в крові і 

характеризується дифузним збільшенням щитоподібної залози та її гіперфункцією. 

Розвивається частіше у дітей в перед- та пубертатному віці. Дівчатка хворіють у 6-8 

разів частіше. 

В рідкісних випадках ДТЗ виникає у дітей раннього віку, навіть у новонароджених. 

Етіологія 

●Дифузний токсичний зоб належить до генетично обумовлених  аутоімунних захворювань: 

         -Захворювання виникає внаслідок утворення тиреоїдстимулюючих антитіл, які 

активують рецептор тиротропіну на поверхні тиреоциту, призводять до росту клітин і 

надмірної секреції гормонів. 

-У частини хворих захворювання виникає на фоні  поліендокринного аутоімунного 

синдрому з аутоімунним ураженням кількох ендокринних залоз та інших органів. 

●Факторами, що сприяють аутоімунним порушенням і розвитку ДТЗ, можуть бути: 

-інфекційні захворювання (грип, ангіна, хронічний тонзиліт, скарлатина, коклюш, 

ревматизм тощо); деякі віруси можуть утворювати комплекси з білками на поверхні 

тиреоциту, що змінюють його структуру та антигенні властивості;  

-надлишок йоду; 



-лікування літієм, інші лікарські препарати. 

●Провокуючими чинниками можуть виступати: 

-психічна травма; 

-гіперінсоляція; 

-черепно-мозкові травми. 

●Встановлена сімейна схильність до ДТЗ: 

Патогенез 

В основі патогенезу лежить імунологічні порушення.  

•Визначальною ланкою патогенезу аутоімунних захворювань ЩЗ є первинне порушення 

і, 

відповідно, зниження функції органоспецифічних Т-супресорів внаслідок генетичного 

дефекту в них: 

Класифікація 

Дифузний токсичний зоб класифікується за ступенем збільшення щитоподібної залози, 

за тяжкістю перебігу захворювання (легкий, середньої тяжкості і тяжкий) та станом 

компенсації (декомпенсації, субкомпенсації та компенсації).  

Розрізняють також:  

Субклінічний гіпертиреоз -  Клінічна симптоматика відсутня; рівні Т4 і Т3 не перевищують 

нормальних значень, рівень ТТГ знижений. 

Маніфестний гіпертиреоз -  Явна клінічна симптоматика; підвищення рівнів Т4 і Т3, значне 

зниження рівня ТТГ в сироватці крові. 

Ускладнений гіпертиреоз: аритмія, ССН, дистрофічні зміни органів. 

Клініка.  

Збільшення ЩЗ — ранній та постійний симптом захворювання. Здебільшого залоза 

неболісна під час пальпації, її об'єм досягає ІІІ ступеня, частки залози та її перешийок збільшені 

рівномірно. Іноді переважає збільшення однієї з часток. Під час аускультації над залозою можуть 

вислуховуватися шуми. Ступінь збільшення ЩЗ не завжди визначає тяжкість перебігу 

захворювання. 

Зміни серцево-судинної системи зумовлені здебільшого кардіотоксичною дією 

тиреоїдиих гормонів («тиреотоксичне серце»), зростанням навантаження на серце внаслідок 

посилення метаболічних Процесів, а також підвищенням чутливості адренорецепторів при 

тиреотоксикозі Певне діагностичне значення має стійка тахікардія, що не досягає вікової 

норми навіть під час сну. Ступінь тахікардії відповідає тяжкості захворювання. Підмішується 

систолічний ЛТ і знижуєтеся діастолічний, у зв'язку з чим зростає пульсовий тиск. Часто 

вислуховуються функціональні серцеві шуми, межі серця зміщені вліво. На ЕКГ реєструють 

високий вольтаж зубців, укорочення інтервалу P-Q на фоні синусової тахікардії або (інколи) 

дихальної аритмії. У тяжких випадках можуть спостерігатися миготлива аритмія або 

пароксизмальна тахікардію На полі кардіограм і виявляють синдром фазової гіпердинамії. 

Ступінь вираженості екзофтальму не завжди відповідає тяжкості перебігу захворювання 

та ступеню збільшення ЩЗ. Екзофтальм, здебільшого симетричний, надає обличчю дитини 

переляканого аб0 здивованого вигляду. 

Окрім екзофтальму, описано те понад 30 очних симптомів, які розвиваються при 

дифузному токсичному зобі. 

Перебіг дифузного токсичного зоба в дітей може бути ускладнений екзофтальмом із 

нейродистрофічними порушеннями (енцефалоофтальмопатія), патогенез якого ще не з'ясований. 

Провідну роль у ньому відіграє тривала дія тиреостимулювального (LATS) та екзофтальмічного 

чинників. При цьому в ретробульбарній сітківці накопичуються мукополісахариди, що містять 

гіалуронову та хондроїтинсірчану кислоти і відзначаються великою гідрофільністю. 

Характерні клінічні ознаки тиреотоксичної офтальмопатії – жар, різь, відчуття піску в 

очах, сльозотеча, світлобоязнь, двоїння, гіперемія та набряк кон'юнктиви, обмеження 

рухливості очних яблук. 

З боку нервової системи відзначаються такі симптоми, як підвищена дратівливість, 

збудливість, плаксивість, порушення сну та пам'яті. 



Нерідко ці симптоми є першими ознаками тиреотоксикозу. Розвивається моторна 

нестійкість, основними проявами якої виступають частий, дрібний та ритмічний тремор пальців 

випростаний рук (симптом Марі), дрібне тремтіння зімкнутих повік, язика. При тяжких формах 

спостерігається тремтіння всього тіла (симптом «телефонної опори»). Відзначаються слабкість, 

швидка втомлюваність, у тяжких випадках розвивається атрофія деяких груп м'язів (ураження 

рухових клітин передніх рогів спинною мозку). 

Вегетативно-трофічні розлади проявляються гіпергідрозом, шкірним свербежем, стійким 

червоним дермографізмом, порушенням терморегуляції. 

Порушуються всі види обміну речовин. Відзначається прогресуюче схуднення за наявності 

підвищеного апетиту, а також зневоднення організму; можлива зміна толерантності до глюкози та 

розвиток справжнього цукрового діабету. 

Порушуються антитоксична та глікогенутворювальна функції печінки. У разі тяжких 

форм захворювання може розвинутися тиреотоксичний гепатит. 

Тиреотоксикоз у дітей часто супроводжується недостатністю кіркової речовини 

надниркових залоз. Спостерігаються слабкість, підвищена втомлюваність, зниження 

діастолічного AT, надлишкова пігментація шкіри, лімфоцитоз, затримка статевого дозрівання на 

фоні прискореного фізичного розвитку (прискорений ріст і скостеніння). 

Діагностика. Встановлення діагнозу дифузного токсичного зоба потребує визначення 

підвищеної функції ЩЗ — тиреотоксикозу та збільшення розмірів ЩЗ – зоба. Клінічні ознаки: 

збудливість, схуднення, зростаюча слабкість, тахікардія, миготлива аритмія, пітливість, тремор 

тіла, непереносимість тепла. 

Лабораторна діагностика передбачає визначення рівнів тироксину, трийодтироніну, ТТГ у 

периферичній крові, біохімічне дослідження крові (диспротеїнемія, гіпертригліцеридемія, 

гіпохолестеринемія), загальний аналіз крові (анемія, лейкопенія, лімфоцита, збільшення ШОЕ), 

ЕКГ, УЗД ЩЗ. 

Диференційна діагностика. Слід диференціювати з вегетативно-судинною дистонією, 

тиреоїдитом, пубертатним збільшенням щитоподібної залози. 

Необхідно пам'ятати про можливість розвитку Т,чТоксикозу, у разі якого підвищується 

коїщеігграція Т„ а вмісг Тл відповідає нормі. У клінічній практиці іноді становить тцуднощі 

диференційна діагностика тиреотоксикозу та ревмокардиті'. 

Враховують типові клінічні ознаки захворювання (зоб, екзофтальм, тахікардія, схуднення 

при підвищеному апетиті, прискорений ріст), дані гормонального обстеження – виткий рівень у 

крові загального та вільного Тироксину (Т4), трийодтироніну (Т3), низький вміст ТТГ. Рівень 

холестерину при дифузному токсичному зобі мас тенденцію до зниження. Радіоактивний йод 

швидку концентрується і дифузно розподіляється у збільшеній ЩЗ, накопичення його різко 

підвищене. Вміст тиреостимулюиального імуноглобуліну підвищений і перебуває в прямій 

залежності від тяжкості захворювання. Нормалізація рівня тиреоглобуліну та зникнення з крові 

тиреостимулювального імуноглобуліну свідчить про ремісію. У більшості хворих у крові 

виявляють також антитіла до тиреоїдної тканини. 

Лікування. Консервативна терапія включає призначення різних препаратів, що містять 

йод (бетазин. дийодтирозин, розчин Люголя), і тиреостатичннх препаратів (мерказоліл, 

тіамазол, пропіцил). 

Вони гальмують включення неорганічного йоду в органічні сполуки, периферичне 

перетворення Т4 в Т3, а також синтез антитиреоїдних антитіл. У разі легких форм захворювання 

можливе застосування препаратів йоду як самостійних засобів лікування, при середньотяжких і 

тяжких формах використовують тиреостатичні препарати. Спершу їх призначають у високих 

дозах, згодом дозу знижують кожні 5-7 днів до підтримувальної (підтримування еутиреоїдного 

стану хворого). Продовжують терапію звичайно 1,5-2 роки й виміняють у разі стійкої ремісії та 

зменшення ЩЗ. Лікування тиреостатиками обов'язково проводять під контролем загального 

аналізу крові (можливий розвиток транзиторної реакції у вигляді лейкопенії, агранулоцитозу). 

Якщо еутиреоїдний стан досягнутий, з метою зменшення розмірів залози тиреостатичні 

препарати рекомендують поєднувати з невеликими дозами тиреоїдних гормонів. При 

дифузному токсичному зобі обов'язково вдаютбся до комплексу симптоматичного лікування 

(симпатолітики, β-адреноблокатори, седативні препарати, за показаннями — серцеві засоби та 



глюкокортикоїди), призначають повноцінне харчування, щадний режим, у випадку 

середньотяжкої та тяжкої форм — стаціонарне лікування, постільний або напівліжковий 

режим. У разі легкої форми захворювання дитина може продовжувати заняття в школі, їй 

надають додатковий вихідний день, звільняють віл занять фізкультурою. 

Показаннями до хірургічного втручання є неефективність тривалого (понад 2 роки) 

консервативного лікування тиреостатичними препаратами, тяжка форма захворювання зі значним 

збільшенням щитоподібної залози, непереносимість медикаментозного лікування.. Операцію 

(субтотальну; субфасціальну резекцію щитоподібної залози) проводять у стадії компенсації 

(еутиреоз, нормалізація пульсу та ЛХ. надбавка маси тіла, нормалізація психоемоційного стану). За 2 

тижні до операції дитині щодня дають 5 крапель розчину Люголя, щоб зменшити кровопостачання 

щитоподібної залози. 

Хронічний тиреоїдит 

(зоб Хашімото, лімфоцитарний тиреоїдит, автоімунний тиреоїдит) 

 

ХРОНІЧНИЙ ТИРЕОЇДИТ - захворювання, в основі якого лежить автоімунний процес, 

що призводить до зменшення функціонуючої тканини ЩЗ. 

Етіологія. Автоімунний тиреоїдит (АІТ) може розвинутися внаслідок травми, вірусної 

інфекції, інтоксикації, дії радіоактивного йоду, операції на ЩЗ, тиреотоксикозу, пухлини залози, а 

також генетичної неповноцінності базальних мембран клітин. ферментативних порушень 

синтезу тиреоїдкнх гормонів. Деякі автори вказують на роль дефіциту йоду в пубертатний 

період, що призводить до розвитку прихованого ГТ-х і компенсаторної продукції ТТГ. 

Патогенез. В основі патогенезу захтюі"0-вання лежать автоімунні порушення. На даннй час 

виявлені 4 види антитіл ЩЗ до специфічних антигенів: 1) до тиреоглобуліну; 2) до мікресомальної 

фракції епітелію ЩЗ; 3) до колоїдних антигенів ЩЗ; 4) до антигенів, що утворюються у 

плоскоклітинному епітелії фолікулів. У разі порушення цілості ЩЗ тиреоїдні антигени потрапляють у 

кров, і це спричинює вироблення специфічих антитіл. котрі, у свою чергу, справляють 

цитотоксичну дію на паренхіму залози. 

Під час гістологічного дослідження виявляють лімфоцитарну інфільтрацію ЩЗ, 

паренхіматозних елементів, розростання сполучної тканини. 

Розрізняють дифузну і вогнищеву форми захворювання. 

Клініка. Захворювання розвивається  поступово. Самопочуття дитини не змінюється. 

Збільшення ЩЗ виявляють випадково. Вона дифузно збільшена, безболісна, щільна, рухлива 

при ковтанні, поверхня її може бути горбкуватою. У разі вогнищевого характеру 

захворювання тканина залози неоднакова за будовою, у ній відзначаються вузликові не 

збільшені. Зоб великих розмірів стискує розташовані поблизу тканини. 

Клінічно визначають еутиреоз, проте здебільшого виявляють прихований ГТ. Зрідка на 

початку захворювання є ознаки гіпертиреозу. У сироватці крові спостерігаються антитіла до 

тиреоїдних агентів, підвищення рівня гаммаглобулінів і зниження альфа-глобулінів. Титр 

сироваткових антитіл до мікросомальних тиреоїдних фракцій підвищений практично в усіх 

хворих, і в міру прогресування захворювання він ще зростає. 

Із розвитком ГT знижується вміст загального та вільного тироксину в крові, а рівень 

ТТГ підвищується. Проте у багатьох хворих цей рівень залишається в межах норми, що 

свідчить про можливість збільшення залози внаслідок інфільтрації лімфоцитами й тиреоїдними 

ростостимулювальними імуноглобулінами. ГТ – найбільш частий наслідок автоімунного 

тиреоїдиту, оскільки трипалий запальний процес спричинює наростаюче ушкодження тканини 

залози. 

Найбільш інформативний метод діагностики – ТАБ та подальше цитологічне дослідження 

пунктату. 

Слід зазначити, що АІТ досип, часто розвивається в осіб, які страждають на інші 

автоімунні захворювання. Так, поєднання хвороби Алдісона, інсулінзалежного цукрового діабету 

та автоімунного тиреоїдиту в одного хворого відоме під назвою «синдром Шмідта», або 

«полігландулярне автоімунне захворювання II типу». Патогенетичні механізми таких поєднань 

не з'ясовані, проте встановлено, що антитіла, до тиреоїдної тканини виявляють у 20% дітей, які 

хворіють на цукровий діабет, а також при деяких хромосомних і вірусних захворюваннях. 



Лікування. Застосовують тиреоїдині препарати - L-тироксин, еутирокс та ін. Інколи 

призначають антигістамінні препарати та протизапальні (індометацин) препарати. 

Тривалість лікування визначають індивідуально. Пацієнти, які отримують тиреоїдну 

терапію, підлягають контрольному огляду 1 раз на 3-6 міс. з метою можливої корекції дози 

препаратів. 

Новоутворення щитоподібної залози 

 

Впродовж останніх років спостерігається чітка тенденція до зростання новоутворень ЩЗ 

серед дітей та підлітків. 

За характером росту та клінічного перебігу виділяють злоякісні та доброякісні 

пухлини. Диференційна діагностика гіперпластичиих і неопластичних процесів у ЩЗ, а також 

доброякісних і злоякісних пухлин часто пов'язана з певними труднощами, особливо у 

йоддефіцитних регіонах, де існує взаємозв'язок між гіперпластичними і неопластичними ста-

нами. 

На сучасному етапі в клінічній практиці застосовують класифікацію злоякісних пухлин 

Міжнародного протиракового союзу за системою TNM/pTNM і гістологічну класифікацію 

пухлин ЩЗ, розроблену ВООЗ (1992). 

Система TNM, яка використовується для описання нелікованих пухлин та анатомічного 

поширення ураження, базується на трьох компонентах: Т – поширення первинної пухлини; N – 

наявність чи відсутність метастазів у регіональні лімфатичні вузли та ступінь їх ураження; М – 

наявність чи відсутність віддалених метастазів. Нижче наведено класифікацію за системою 

TNM/pTNM (1992): 

Тх - недостатньо даних для оцінки первинної пухлини; 

То - первинну пухлину не виявлено; 

Т1 - пухлина до 1 см у найбільшому розмірі, обмежена тканиною ЩЗ; 

T2 - пухлина до 4 см у найбільшому розмірі, обмежена тканиною ЩЗ; 

Тз - пухлина понад 4 см у найбільшому розмірі, обмежена тканиною ЩЗ; 

Т4 - пухлина будь-якого розміру, яка поширюється за межі капсули ЩЗ; 

NX - недостатньо даних для оцінки регіонарних лімфатичних вузлів; 

No - ознак метастатичного ураження лімфатичних вузлів немає; 

N1 - є ураження регіонарних лімфатичних вузлів метастазами; 

N1a - уражені лімфатичні вузли з боку пухлини; 

N1b — уражені лімфатичні вузли шиї з обох боків, серединні чи на протилежному боці або 

медіастинальні лімфатичні вузли; 

Мо — віддалених метастазів немас; 

М1 - віддалені метастази є. 

2.Рак щитоподібної залози 
Епідеміологія. Рак ЩЗ (РЩЗ) – відносно рідкісна форма онкологічної патології. 

Статистичні матеріали щодо частоти РЩЗ у дітей у літературі представлені недостатньо 

повно. Крім того, ці дані суперечливі, що зумовлено особливостями реєстрації цього 

захворювання в різних установах і країнах у різний час. У «дочорнобильський» період у 

більшості країн частота РЩЗ у дітей не перевищувала 3 на 1 млн населення. Так, в Україні 

щороку він становив 0,04-0,06 випадки на 100 000 дітей. Захворюваність на РЩЗ у країнах і 

регіонах Східної Європи в середині 80-х років становила 0,07, а в Скандинавських країнах — 

0,19 випадків на 100 000 дитячого населення. 

Етіологія. Виникнення пухлинного росту в ЩЗ, як і в будь-якому іншому органі, 

зумовлене ураженням структур генетичного апарату клітини та мутаціями. Останні можуть 

виникати під впливом як екзогенних (фізичні, хімічні агенти, віруси, лікування 

тиреостатичними препаратами, недостатнє надходження до організму елементарного йоду), 

так і ендогенних (уроджена схильність, гормональний дисбаланс із надмірною продукцією 

ТТГ) чинників. 

За даними більшості авторів, рентгенівське опромінення в дитячому віці 

супроводжується зростанням ризику виникнення злоякісних пухлинного органа з частотою, 

яка становить 2.2-4,3 випадки на 100000 людино-років. 



Сучасні уявлення щодо ролі йоду як основного компонента в синтезі та секреції 

тиреоїдних гормонів не дозволяють виключити ймовірність розвитку РЩЗ під впливом 

радіоактивних аналогів цього елемента. Здатність радіонуклідів йоду специфічно 

накопичуватися в тиреоцитах і повільно виродитися із ЩЗ зумовлює формування великих 

доз опромінення, що створює умови для появи злоякісних змін у клітинах. Тому з часу 
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І для діагностики та лікування патології ЩЗ тривають дискусії щодо індукції 

радіогенного РЩЗ піл впливом інкорпорованих радіонуклідів йоду. 

Патогенез. Згідно із сучасними уявленнями пухлинному росту можуть передувати 

різноманітні дифузні зміни у вигляді дистрофій, атрофій, дисплазій і гіперплазій, котрі 

призводять до перебудови органних структур і порушують секреторні та інші функції епітелію. 

Якщо дотримуватися точки зору, що «кожному раку передує свій передрак», то послідовність 

виникнення змін у тканинах у процесі бластомогенезу може бути такою: нерівномірна дифузна 

гіперплазія — вогнищеві проліферати, які включають регенерацію та метаплазію-доброякісна 

пухлина - дисплазія- преінвазивний рак-інвазивний рак. 

Але поряд із поглядом щодо існування перед пухлинних процесів як обов'язкової стадії 

утворення злоякісної пухлини не можна виключити можливість розвитку раку de novo. 

За даними літератури, до фонових передракових захворювань слід віднести наявність 

вузлів у ЩЗ (поодиноких чи множинних), а також хворобу Грейвса, оскільки при ній патології 

відбуваються проліферативні процеси в епітелії, які пов'язані із впливом 

тиреоїдстнмулювальних антитіл на рецептори ТТГ. Тривають дискусії щодо піднесення такої 

патології, як хронічний автоімунний тиреоїдит, до передракових захворювань.  

Цитологічна картина. 

Фолікулярна карцинома. Фолікулярні пухлини   можуть  мати  мікрофолікулярну, 

трабекулярну і солідну структуру за наявності чи  відсутності клітинної атипії. Основними 

ознаками фолікулярнії неоплазій є відсутність чи наявність дуже
 
мізерної кількості колоїду та 

численні мікрофолікулярні групи однакових розмірів, які складаються з уніформних фолікулярних 

клітин. Особливістю цієї форми є гематогенне метастазування в кістки, легені-мозок і печінку. 

Пухлина з клітин Гюртле — Ашкеназі. В аспіраті виявляють виключно онкоцити. 

Лімфоцитарного фону та клінічних даних, що підтверджують наявність тиреоїдиту, немає. Крім 

того, в аспіраті є домішки звичайних фолікулярних клітин при мізерній кількості колоїду. Клітини 

Гюртле-Ашкеназі характеризуються опальною чи полігональною формою і великим розміром за 

рахунок значної кількості гранульоване
 

цитоплазми. Може спостерігатися багато ядерність, 

характерні також великі ядерця. 

Папілярний рак. Папілярна карцином
 
є найпоширенішою злоякісною пухлиною ЩЗ (до 

72%). При цій формі раку виявляють багатошарові пласти збільшених клітин фолікулярного 

епітелію з щільною метаплазматичною цитоплазмою, папілоїдні
 
фрагменти з чіткими контурами, 

пилоподібний хроматин, псамомні тільця. Ядра
 
папілярної карциноми дуже характерні. Крім 

того, візуалізуються кульки щільного колошу чи в'язкий колоїд, лімфоцити та багатоядерні 

клітини. 

Медулярний рак. Цитологічна картина
 

медулярної карциноми характеризується 

дисперсно розташованими клітинами веретеноподібними чи куполоподібними клітинами з 

ексцентричною локалізацією
 
ядер. В аспіратах медулярних карцином

 
колоїду немає, але може 

бути різноманітні кількість аморфного матеріалу. 

Клініка. Клінічні прояви раку залежать від ступеня поширення процесу і функціанальних 

особливостей пухлини. На початкових стадіях захворювання патогномонічних ознак немає. 

Загальний стан хворого не змінюється. Клінічна картина характеризується збільшенням ЩЗ або 

появою щільної, безболісної ділянки (вузла) у будь-якій її частці. Вузол може мати чіткі межі, 

рівну поверхню (що свідчить про обмежений ріст) або неправильну форму, нечіткі межі у разі 

інфільтративного росту пухлини. Деякі пили раку діагностують тільки після виявлення 

метастазів –так звані, приховані форми раку. Якщо пухлина розвивається в товщі щитоподібної 

залози, то під час пальпації визначають її дифузне або часткове збільшення та ущільнення. 

Темпи росту пухлини також можуть бути різними, іноді це визначає прогноз захворювання. 



Залежно від прогресування процесу пухлина проростає капсулу. З'являються охриплість 

голосу, біль, що іррадіює у відповідний бік шиї. Поверхня ЩЗ стає горбкуватою, а консистенція ще 

більш тільною. Кахексія спостерігається, як правило, на термінальних стадіях хвороби. 

Функція ураженої раком ЩЗ звичайно не змінюється, але в деяких випадках РЩЗ може 

бути функціонально активним. 

Поширення мстастазів РЩЗ відбувається як лімфатичним, так і гематогенним шляхом. 

Метастази виникають дуже часто, тому клінічна картина визначається не тільки симптомами, 

пов'язаними з первинною пухлиною, але й явищами, зумовленими їх поширенням. Найчастіше 

метастази з'являються в регіонарних лімфатичних вузлах, легенях, кістках, плеврі, печінці, нирках 

та головному мозку, дуже рідко – в яєчниках, очеревині, грудній залозі. Встановлено, що ступінь 

поширення пухлинного процесу тісно пов'язаний з показниками імунітету. Виявляють дуже
 

рідкісне поєднання пригнічення обох субпопуляцій імунорегуляторних Т-клітин, як хелперів, 

так і супресорів. Водночас відбувається стимуляція гуморальної
 
ланки імунітету – збільшуються 

кількість β-лімфоцитів і концентрація імуноглобулінів. Така картина спостерігається при станах, 

пов'язаних з інтоксикацією, впливом масивної імуносупресорної терапії та іонізуючої радіації. 

Діагностика. Клінічні прояви раку РЩЗ залежать від віку хворих, стадії процесу і 

біологічних властивостей пухлини. Всі дослідники підкреслюють, що симптоматика хвороби на 

початкових стадіях не виражена. Тому для виявлення захворювання застосовують клінічні, 

радіологічні-лабораторні та інші методи. 

У разі виявлення у дитини щільного, безболісного вузла у ЩЗ слід провести УЗД, 

тонкоголкову аспіраційну біопсію (ТАБ) з подальшим дослідженням пунктату. 

Під час сканування ЩЗ йодом-131, технецієм-99, селен-метіоніном-76 звичайно 

виявляють «холодний» вузол. Сканування дозволяє виявити метастази, які поглинають радіойод. 

В останні роки для діагностики РЩЗ почали використовувати непряму тиреоїдлімфографію. 

Лікування. Основними напрямами у лікуванні РЩЗ є хірургічне втручання, радіойодтерапія 

та замісна терапія левотироксином, який пригнічує секрецію ТТГ. Впровадження в клінічну практику 

УЗД і ТАБ значно поліпшило діагностику локальної стадії раку, що збільшує шанс на одужання 

хворого. Виявлення карциноми є абсолютним показанням до хірургічного лікування. Об'єм операції 

залежить від поширення пухлини. 

У більшості випадків при поширеному  РЩЗ хірургічне лікування  треба доповнювати 

радіойодтеpanicю. Перед кожним курсом радіойодтерапії у хворого визначають рівень ТТГ і 

ТГ у сироватці крові, проводять УЗД у ділянці шиї, рентгенографію легень у двох проекціях, 

дослідження функції зовнішнього дихання. На 2-гу добу починають супресивну терапію 

левотироксином у дозі 5 мкг на 1 кг маси тіла вранці за 30 хв до їди. Під час 

посттерапевтичної сцинтиграфії можуть бути виявлені залишки тиреоїдної тканини, а також 

віддалені метастази в легенях, кістках й інших тканинах. За необхідності радіойодтерапію 

повторюють через 3-4 міс. При досягненні повної ремісії через кожні 6 міс. проводять обсте-

ження хворого, що включає загальний та біохімічний аналіз крові з обов'язковим визначенням 

рівня кальцію, радіоімунний аналіз сироватки крові для визначення рівня Т3, Т4, ТГ. ТТГ. 

Кожні 2 роки слід проводити рентгенографію легень у двох проекціях і радіойоддіагностику. 

За 4 тяж. до проведення діагностики чи лікування радіойодом прийом левотироксину 

відміняють. 

Щороку після хірургічного втручання визначають рівень тиреоглобуліну (його 

підвищення свідчить про наявність рецидиву чи метастазів раку щитоподібної залози). 

 

 

 

 

 

Матеріали для самоконтролю 

Тести для самоконтролю: 

 

1. Нормальний рівень тиротропіну при проведенні неонатального скринінгу на вроджений 

гіпотиреоз  



    становить (мО/л): 

А. <20.          Б. 25.          В. 30.          Г. 40.           Д.50. 

 

2. При якому з перелічених захворювань виділяють характерну наступну тріаду: зоб, 

екзофтальм,  

    тахікардію? 

А. Аутоімунний тиреоїдит.           Б. Дифузний еутиреоїдний зоб.    В. Гіпотиреоз.                                                                

Г. Дифузний токсичний зоб.       Д. Підгострий тиреоїдит. 

                                                                  

3. Для діагностики гіпотиреозу найбільш інформативним є дослідження: 

А. Рівнів загального і вільного трийодтироніну та тироксину, тиротропіну в крові.                                                          

Б. УЗД щитоподібної залози.    В. Кісткового віку.   

Г. Вмісту холестерину в крові.  Д. Рівня лужної фосфатази в крові. 

 

4. Затримка психофізичного розвитку з хондродиспластичними пропорціями скелета, 

набряки, сонливість, 

    загальмованість, закрепи, грубий голос, широке перенісся, сідлоподібний ніс, бліда суха 

шкіра, великий 

    язик характеризують: 

А. Дифузний токсичний зоб.        Б. Вроджений гіпотиреоз.              В. Аутоімунний 

тиреоїдит.                                                 Г. Хворобу Дауна.               Д. Хондродисплазію. 

 

5. Сукупність наступних ознак - збільшення об’єму щитоподібної залози, щільна 

консистенція; високий  

    титр антитіл до тиреопероксидази або мікросомальної фракції; ультразвукові зміни 

структури ЩЗ-  

    дифузна гетерогенність, на тлі дифузного зниження ехогенності розмиті ізо- та 

гіперехогенні ділянки;  

    наявність набутого первинного гіпотиреозу – характеризують: 

А. Дифузний еутиреоїдний зоб.                            Б. Дифузний токсичний зоб.  

В. Аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма.    Г. Вроджений гіпотиреоз.  Д. Підгострий 

тиреоїдит. 

 

6. Наявність гіпоехогенного утворення в щитоподібній залозі з нечітким розмежуванням 

ушкоджених і  

   здорових ділянок залози, порушення цілостності капсули, наявність мікрокальцинатів, 

порожнин розпаду за даними УЗД є найбільш характерними ознаками: 

А. Дифузного токсичного зобу.         Б. Аутоімунного тиреоїдиту.       В. Раку щитоподібної 

залози.                                 Г. Гіпотиреозу.       Д. Аденоми щитоподібної залози. 

 

7. При типовій клінічній картині для підтвердження діагнозу раку щитоподібної залози 

необхідно здійснити обстеження: 

А. УЗД щитоподібної залози.               Б. Визначення рівнів трийодтироніну, тироксину, 

тиротропіну в крові. 

В. Радіоізотопне сканування.               Г. Визначення титру антитіл до тиреоглобуліну, 

тиреопероксидази. 

Д. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з дослідженням пунктату. 

 

8. При лабораторному обстеженні дитини, хворої на первинний дифузний токсичний зоб, 

зазвичай  

    виявляють: 

А. Підвищення вмісту загального і вільного трийодтироніну і тироксину, зниження рівня 

тиротропіну в  

     крові. 



Б. Зниження вмісту загального і вільного трийодтироніну і тироксину в крові. 

В. Підвищення вмісту тиротропіну в крові. 

Г. Гіперхолестеринемію, зниження рівня лужної фосфатази в крові. 

Д. Знижений вольтаж зубців на ЕКГ, синусову брадикардію, уповільнення провідності, 

подовження 

    систоли. 

 

9. До недостатності тиреоїдних гормонів найбільш чутливий мозок : 

А. Дорослих.     Б. Підлітків.     В. У дітей передпубертатного віку.     Г. У дітей дошкільного 

віку. 

Д. У дітей перших місяців і років життя. 

 

10. Рівень йоду в сечі більше 300 мкг/л оцінюють як : 

А. Тяжкий ступінь йодного дефіциту.     Б. Середній ступінь йодного дефіциту.  

В. Легкий ступінь йодного дефіциту.      Г. Оптимальне забезпечення йодом.  Д. Надмірне 

споживання йоду. 



 

 

   Еталони відповідей на тести на тему: «Захворювання щитоподібної залози у 

дітей». У курс: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Г А Б В В Д А Д Д 

 

 

 

Задачі для самоконтролю: 

 

Задача 1: 

Дівчинка О., 14 років  скаржиться на слабкість, підвищену втомлюваність, 

серцебиття, періодичний біль в серці, пітливість, схуднення. Апетит не порушений. 

Хворіє впродовж 3-х місяців. Симптоми наростали. Незадовго перед появою скарг 

перехворіла на ГРВІ.  

Об’єктивно: Зріст – 160 см, маса тіла – 45 кг. Емоційно лабільна, метушлива, багато 

безцільних рухів. Шкіра підвищеної вологості, гаряча на дотик. Пітливість дифузна. 

Тургор тканин знижений. Межі серця в нормі. Тони ритмічні, гучні, систолічний шум; 

постійна тахікардія. Пульс 120/хв. Артеріальний тиск 130/50 мм рт.ст. Дихання 

везикулярне. Живіт м’який, безболісний. Печінка у реберного края. 

Частий, дрібний тремор пальців витягнутих рук. Тремор постійний, не знімається при 

відвертанні уваги. Дрібне тремтіння зімкнутих повік, язика. Відзначаються гіперкінези, 

подібні до хореї. Щитоподібна залоза ІІ ступеня, дифузна, м'яка, еластична, рухлива, 

безболісна. Широке розкриття, блиск очей, позитивний симптом Мебіуса. Дільничий 

лікар-педіатр установив діагноз: міокардит після перенесеної ангіни. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Яку діагностичну помилку припустив лікар? 

2. Ваш діагноз? 

3. Які дослідження необхідно здійснити для уточнення діагнозу? 

4. Чим проявляється симптом Мебіуса?  

5. Лікування. 

 

Задача 2: 

Дівчинка 9 р., поступила у дитяче ендокринологічне відділення зі скаргами батьків 

на виражену затримку фізичного і психічного розвитку дитини. Народилася з масою тіла - 

4500 г, довжиною – 52 см. Закричала відразу. З анамнезу відомо, що в пологовому 

будинку відмічалися затяжна жовтяниця, набряки, грубий низький голос, пізнє відпадання 

пуповинного залишку. Спостерігалася у дільничого лікаря-педіатра з діагнозом: пологова 

травма. Дівчинка різко відставала у розвитку: голівку почала тримати близько року, 

сидіти – у 1,5 роки, ходити з підтримкою – у 5 років. Отримувала загальноукріплюючу 

терапію. Перша консультація у невролога була у віці дитини – 9 років, який і направив 

дитину у спеціалізоване відділення.  

Об’єктивно: Зріст малий, хондродиспластичні пропорції тіла. Шкіра бліда з 

жовтуватим відтінком, суха. Набряки. Язик великий, висунутий з рота. Ходить з 

підтримкою, говорить окремі слова грубим низьким голосом. Волосся рідке, тонке, сухе, 

ламке, тускле. Зубів – 6. Дихання жорстке. Тони серця ритмічні, ослаблені, брадикардія. 

Артеріальний тиск 95/50 мм рт.ст. Живіт збільшений, розпластаний. Печінка + 2 см. 

Закрепи. Очні симптоми негативні. Тремор відсутній. Щитоподібна залоза не пальпується. 



Загальний аналіз крові: Hb- 95 г/л, еритроцити – 3,9 Т/л, кольоровий показник – 0,85, 

лейкоцити – 8,0 Г/л:  п-1%, с-52%, е-3, л-38%, м-6%, ШОЕ – 8 мм/год. 

Загальний аналіз сечі: колір – жовтий, прозора, відносна щільність – 1015, реакція – 

кисла, білок - немає, цукор – немає, ацетон – відсутній. 

Біохімічний аналіз крові: глюкоза – 4,2 ммоль/л,  натрій – 132 ммоль/л, калій – 5,0 

ммоль/л, загальний білок – 60,0 г/л, холестерин –7,0 ммоль/л. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Яка помилка припущена лікарем-педіатром? 

2. Який діагноз у дитини? 

3. Чим зумовлена клінічна картина у дитини? 

4. Які додаткові дослідження необхідно здійснити?  

5. Лікування? 

 

Задача 3: 

У дівчинки 15 років 2 роки тому виявлено дифузне збільшення щитоподібної залози 

І ступеня; непокоїли дратівливість, серцебиття, пітливість. Стан було розцінено як прояв 

пубертатного періоду. Обстеження і лікування не проводилося. Поступово дратівливість  

змінилася на в’ялість, сонливість. З’явилися пастозність обличчя, м’яких тканин. 

Об’єктивно: Шкіра бліда з віскоподібним відтінком; пастозність. Шийні лімфатичні 

вузли не збільшені. Дихання везикулярне. Тони серця ритмічні, дещо ослаблені, 

брадикардія. Артеріальний тиск – 100/65 мм рт.ст. Живіт м’який, печінка + 1см. Закрепи.  

Щитоподібна залоза ІІ ст, щільна, дифузна, рухлива при ковтанні, безболісна. 

Тремор, очні симптоми відсутні. 

УЗД щитоподібної залози: асиметричне збільшення ЩЗ, чіткі та нерівні контури; 

гіперплазія перешийка; наявність ділянок підвищеної акустичної щільності, які 

чергуються з гідрофільними і надають ехографічній картині пістрявого вигляду. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Найбільш вірогідний діагноз? 

2. Які основні критерії діагностики даної форми захворювання? 

3. Чим пояснити скарги на початку захворювання і на даний час? 

4. Які гормональні дослідження необхідно здійснити для визначення функціонального 

стану 

щитоподібної залози? 

5. Показання до призначення Л-тироксину при даному захворюванні? 

 

Задача 4: 

У хлопчика 14 р. рік тому при профілактичному огляді у школі було виявлено 

збільшення щитоподібної залози І ступеня і рекомендовано провести обстеження. Батьки 

в поліклініку не зверталися, обстеження і лікування не проводилося. Невдовзі потовщення 

шиї збільшилося, з’явилися слабкість, підвищена втомлюваність, відчуття стиснення в 

ділянці шиї.  

Об’єктивно: Щитоподібна залоза ІІ ступеня, щільна, болюча при пальпації, 

нерухома, поверхня бугриста. Передньошийні лімфатичні вузли збільшені, до 1,5 см в 

діаметрі, безболісні. Дихання везикулярне. Тони серця ритмічні, звучні, 80 уд/хв. Живіт 

м’який, безболісний. 

Печінка + 2см. Тремор, очні симптоми відсутні. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Найбільш вірогідний діагноз? 

2. Які клінічні прояви захворювання на початкових стадіях? 

3. Які заходи повинні були сприяти більш ранній діагностиці захворювання в даному 

випадку? 



4. Які зміни лабораторно-інструментальних досліджень характерні для даного 

захворювання? 

5. Результати якого обстеження мають вирішальне значення? 

 

Задача 5: 

Дівчинка 12 р. При профілактичному огляді виявлено дифузне збільшення 

щитоподібної залози І ступеня. Впродовж декількох місяців непокоять слабкість, швидка 

втомлюваність, біль у серці, періодична сонливість. У матері еутиреоїдний зоб ІІ ступеня. 

Об’єктивно: Шкіра суха, бліда, пастозна. Лімфатичні вузли не збільшені. Тони серця 

ритмічні, ослаблені, 64 уд/хв. Дихання везикулярне. Живіт м’який, печінка +1 см. 

Схильність до закрепів. Щитоподібна залоза І ступеня, дифузна, щільна, рухлива при 

ковтанні, безболісна. Тремор, очні симптоми відсутні.  

Загальний аналіз крові – анемія; загальний аналіз сечі – в нормі. Рівень холестерину 

в крові – 7,0 ммоль/л. Рівень антитіл до тиреоглобуліну – підвищений. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Найбільш вірогідний діагноз? 

2. Чим характеризується захворювання на початкових стадіях? 

3. Лабораторні маркери даного захворювання? 

4. Про що свідчить підвищення рівня тиротропіну при зниженій концентрації вільного 

(Т4) при даному захворюванні? 

5. Диференціальна діагностика з дифузним токсичним зобом? 

 

 

Еталони відповідей до задач на тему: «Захворювання щитоподібної залози у дітей». У 

курс: 

 

Задача 1: 

1. Невірна трактовка скарг, даних анамнезу та об’єктивних даних. 

2. Дифузний токсичний зоб І ступеня, середньої тяжкості, в стані декомпенсації.  

3. УЗД щитоподібної залози, визначення рівнів  загальних та вільних Т3 та Т4, 

тиротропіну в крові; тиреоїдстимулюючого імуноглобуліну, антитіл до тиреоглобуліну, 

мікросомальної фракції, тиреопероксидази. Дослідження рівнів кортизолу у крові або у 

добовій сечі, альдостерону в крові, добової екскреції 17-оксикортикостероїдів та 17-

кетостероїдів із сечею. 

Вміст холестерину в крові, показники білкового, ліпідного, електролітного, вуглеводного 

обмінів, глікемічна крива; термографія, ЕКГ, електроенцефалограма, швидкість ахілового 

рефлексу.  

Загальний аналіз крові, сечі; консультації невролога, окуліста, отоларинголога та інших за 

необхідності. 

4. Cимптом Мебіуса – порушення конвергенції очей, тобто неспроможність довго 

фіксувати очі у зведеному стані. 

5. Лікування починають з призначення тиреостатичних препаратів – тіонамідів 

(мерказоліл,  тіамазол, метізол, карбімазол, тірозол, тощо). Початкова доза складає 0,5-0,7 

мг/кг/добу. Після досягнення еутиреоїдного стану дозу препарату поступово знижують на 

2,5-5 мг кожні 14 днів до підтримуючої під контролем пульсу, ваги, рівня холестерину, 

показників трийодтироніну і тироксину. Підтримуюча доза складає  2,5-5 мг на добу.  

На початку лікування призначають β-адреноблокатори (анаприлін, пропранолол, 

атенолол, метопролол) у дозі 1-3 мг/кг/добу у 3-4 прийоми під контролем частоти 

серцевих скорочень. Через 4 тижні β-адреноблокатори відміняють поступовим зниженням 

дози. 

Комплексне лікування ДТЗ включає седативні, антигістамінні, кардіотрофічні 

препарати, вітаміни, гепатопротектори, за показаннями – серцеві глікозиди, антагоністи 



кальцію тощо. При проявах тиреотоксичної енцефалопатії застосовують препарати, які 

поліпшують мозковий кровообіг та обмінні процеси головного мозку (кавінтон, серміон, 

ноотропіл, пірацетам тощо). 

Дієта передбачає високу калорійність їжі за рахунок жирів та вуглеводів, достатню 

кількість білків. 

 

Задача 2: 

1.Невірна трактовка скарг, даних анамнезу, об’єктивних даних спричинила пізню 

діагностику захворювання і виражене відставання психофізичного розвитку дитини. 

2.Вроджений гіпотиреоз, тяжка форма (мікседема), в стані декомпенсації. 

3.Клінічна картина у даної дитини зумовлена відсутністю вірного діагнозу і 

відповідного лікування. 

4.Визначення рівнів загальних тироксину і трийодтироніну та їх вільних фракцій, 

вмісту тиротропіну в сироватці крові. УЗД щитоподібної залози, ЕКГ, 

електроенцефалограма, визначення кісткового віку, швидкості ахілового рефлексу, 

показників білкового, ліпідного, електролітного, вуглеводного обмінів. 

5.Призначення замісної терапії препаратами тиреоїдних гормонів. Замісна терапія 

проводиться, як правило, лівотироксином (L-тироксином). При тяжкій формі гіпотиреозу, 

пізньому встановленні діагнозу доцільно починати з мінімальних доз (10-15 мкг/добу) з 

підвищенням її кожні 3-5 днів до повної терапевтичної дози. 

Дозу препарату корригують в залежності від стану дитини (відсутність симптомів 

гіпо- та гіпертиреозу) та результатів обстеження (рівні тиротропіну, вільного Т4 у крові). 

На фоні проведення замісної терапії L-тироксином застосовують препарати, які 

поліпшують кровопостачання мозку, мікроциркуляцію, асоціативні процеси, 

енергетичний обмін клітин головного мозку, справляють антигіпоксичну дію (ноотропіл, 

аміналон, кавінтон, вінпоцетин, серміон та ін.). Призначають кардіотрофічні, 

гепатопротекторні препарати, ферменти, антианемічні, гіпохолестеринемічні засоби, 

вітамінотерапію. Проводять курси масажу, ЛФК, водолікування. Показане санаторно-

курортне лікування. 

Лікування вродженого гіпотиреозу тиреоїдними препаратами постійне. 

 

Задача 3: 

1.Аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма, дифузний зоб ІІ ст., гіпотиреоз, 

легкого ступеня тяжкості в стані субкомпенсації. 

2.Діагностичними критеріями гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдиту (зоб 

Хашимото) у дітей і підлітків вважають сукупність наступних ознак: 

- Збільшення об’єму щитоподібної залози більше 97 перцентилі нормативних 

значень для даної статі (за нормативами ВООЗ 2001 р. – з розрахунку на площу поверхні 

тіла). 

- Високий титр антитіл до тиреоїдної пероксидази або до мікросомальної фракції 

тиреоцитів  в сироватці крові – у 2 і більше разів вище верхньої межі норми. 

- Характерні ультразвукові зміни структури ЩЗ: дифузна гетерогенність і на тлі 

дифузного зниження ехогенності – розмиті ізо-  та гіперехогенні фокуси. 

Зниження функції щитоподібної залози у дітей і підлітків з аутоімунним тиреоїдитом 

не є обов'язковим симптомом захворювання і не може бути основним діагностичним 

критерієм. Проте наявність набутого первинного гіпотиреозу у дітей і підлітків слід 

розцінювати як результат аутоімунного тиреоїдиту (гіпертрофічної або атрофічної 

форми). 

3.При аутоімунному тиреоїдиті відзначаються коливання функціонального стану 

щитоподібної залози від гіпертиреозу (Хашитоксикоз на початку захворювання) до явного 

гіпотиреозу через проміжні стани  (еутиреоз, субклінічний гіпотиреоз).  



4.Для оцінки функціональної активності щитоподібної залози визначають 

концентрацію загальних тироксину (Т4) і трийодтироніну ( Т3) та їх вільних фракцій (FT4 

та FT3 або тільки FT4) в сироватці крові радіоімунологічним методом. Визначення рівня 

тиротропіну в сироватці крові. 

Виявлення зниженого рівня тироксину   і підвищений вміст тиротропіну в крові  для 

практичних цілей вважають достатнім для діагностики явного гіпотиреозу. 

5.Терапія Л-тироксином при аутоімунному тиреоїдиті показана: 

-дітям з явним гіпотиреозом (підвищення рівня тиротропіну і зниження рівня 

вільного Т4); 

-дітям із субклінічним гіпотиреозом (нормальні рівні вільного Т4 і підвищені рівні 

тиротропіну, які  підтверджені дворазовим дослідженням); 

-при значному збільшенні об'єму щитоподібної залози – більш ніж на 30% від 

верхньої межі норми (97 перцентилі для даного віку і статі) при нормальних показниках  

вільного Т4 і рівні ТТГ 

вище 2 мОД/л: 

◊ для ліквідації і/або попередження прогресування росту зоба; 

◊ для профілактики синдрому компресії і (псевдо)вузлоутворення. 

 

Задача 4: 

1. Рак щитоподібної залози. 

2. Ранньою клінічною ознакою раку щитоподібної залози є поява поодинокого 

безбольового вузла, рідко спостерігається дифузне збільшення залози. Вузол може мати 

чіткі межі та рівну поверхню, або неправильну форму, з нечіткими межами залежно від 

характеру росту пухлини. 

На початкових стадіях захворювання загальний стан не змінюється, скарг немає. Нерідко 

вузол виявляють при профоглядах. Спочатку пухлина мало непокоїть дитину. 

Функціональний стан залози, в основному, залишається в межах норми. 

Вузол має тенденцію до швидкого росту; набуває щільної консистенції і викликає 

відчуття стиснення в ділянці шиї. Рано з’являються метастази в регіонарні лімфатичні 

вузли. 

3.При виявленні збільшення щитоподібної залози рік тому необхідно було обстежити 

дитину. Це могло запобігти прогресуванню захворювання – подальше збільшення 

щитоподібної залози, щільність, нерухомість, болючість, бугриста поверхня, поява 

метастазів в шийні лімфатичні вузли, скарг на слабкість, підвищену втомлюваність, 

відчуття стиснення в ділянці шиї.  

4.Найбільш характерними ознаками раку за даними УЗД є наявність гіпоехогенного 

утворення в щитоподібній залозі з нечітким розмежуванням ушкоджених і здорових 

ділянок залози, порушення цілісності капсули, наявність мікрокальцинатів, порожнин 

розпаду. 

Доплерографічне дослідження виявляє посилення кровотоку у вузлах, новоутворені 

судини з низькою опірністю стінок. 

Радіоізотопне сканування дозволяє виявляти «холодний» вузол, що насторожує у 

відношенні наявності злоякісного утворення. Накопичення ізотопу в уражених 

лімфовузлах свідчить про наявність метастазів раку щитоподібної залози. 

Рентгенографія, КТ, МРТ дозволяє виявити загруднинні вузли, структуру пухлини, її 

співвідношення з оточуючими органами, визначити стан регіонарних лімфатичних взлів. 

Вирішальним в діагностиці раку ЩЗ є тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з 

подальшим цитологічним дослідженням пунктату. Використовують пункційну біопсію 

лімфатичних вузлів шиї з імунорадіометричним визначенням концентрації тиреоглобуліну 

в пунктаті для виявлення метастазів раку щитоподібної залози. 

5. Тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія з подальшим цитологічним 

дослідженням пунктату з використанням морфологічних, цитохімічних, 



імуноцитохімічних методів для виявлення маркерів, характерних для клітин 

різноманітних типів пухлин тиреоїдного походження. 

 

Задача 5: 

1.Аутоімунний тиреоїдит, гіпертрофічна форма, дифузний зоб І ст., гіпотиреоз 

легкого ступеня тяжкості. 

2.Аутоімунний тиреоїдит розвивається поступово, тривалий час його перебіг може 

бути непомітним. Першим та основним симптомом захворювання у дітей в більшості 

випадків є збільшення щитоподібної залози за відсутності клінічних проявів порушень її 

функції. Часто виявляють випадково. 

При гіпертрофічній формі визначається зоб. Залоза збільшена дифузно. Збільшення 

залози може бути асиметричним, переважно за рахунок правої частки. При незначній 

тривалості захворювання залоза при пальпації м’яка або еластичної консистенції, 

поверхня зерниста, може бути рівною, гладкою; безболісна, рухлива при ковтанні, з 

характерним збільшенням перешийка. 

3.Лабораторними маркерами аутоімунного тиреоїдиту є антитіла до тканини 

щитоподібної залози (тиреопероксидази, тиреоглобуліну, мікросомальної фракції епітелію 

щитоподібної залози. Наявність високих титрів антитіл в крові та їх зростання є важливою 

ознакою розвитку аутоімунного тиреоїдиту. 

4.Підвищення рівня тиротропіну при зниженій концентрації вільного (Т4) свідчить 

про наявність гіпотиреозу. 

5.У хворих на аутоімунний тиреоїдит в дебюті захворювання можлива наявність 

гіпертиреозу (хашитоксикоз). Як правило, проявляється субклінічним тиреотоксикозом. 

Відзначається ізольоване зниження рівня тиротропіну  при нормальних Т3 і Т4.  Хворі 

скаржаться на слабкість, нездужання, дратівливість, біль в ділянці серця, серцебиття, 

порушення сну. Гіпертиреоз при аутоімунному тиреоїдиті є транзиторним і через деякий 

час змінюється на еутиреоз, надалі - можливий субклінічний та явний гіпотиреоз. 

Високий титр антитіл до тиреопероксидази, тиреоглобуліну або до мікросомальної 

фракції тиреоцитів в сироватці крові та зростання їх титру. 

Характерні ультразвукові зміни структури щитоподібної залоз: дифузна 

гетерогенність і на тлі дифузного зниження ехогенності – розмиті ізо-  та гіперехогенні 

фокуси. 

Гіперфункція щитоподібної залози при гіпертиреоїдній фазі аутоімунного тиреоїдиту, 

зазвичай, незначно виражена. Достатнім є призначення симптоматичної терапії (бета-

адреноблокатори, симпатолітики, седативні та інші за показаннями). 
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